




UnB / CESPE – SETEPS/PA / Concurso Público – Aplicação: 14/3/2004 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 18: Agente Administrativo – 1 –

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I – itens de 1 a 13 

Foi no segundo terço do século XIX que o pobre1

apareceu como perigo médico. Uma das razões foi a cólera
de 1832, que começou em Paris e se propagou por toda a
Europa. A coabitação em um mesmo tecido urbano de4

pobres e ricos foi considerada um perigo sanitário e político
para a cidade, o que ocasionou a organização de bairros
pobres e ricos.7

É na Inglaterra, país em que o desenvolvimento
industrial e, por conseguinte, o do proletariado foram os mais
rápidos, que aparece uma nova forma de medicina social.10

É na Lei dos pobres que a medicina inglesa começa
a tornar-se social, na medida em que o conjunto dessa
legislação comportava um controle médico do pobre. A13

partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de
assistência, deve, por isso mesmo, submeter-se a vários
controles médicos.16

Com a Lei dos pobres, aparece, de  maneira
ambígua, algo importante na história da medicina social: a
idéia de uma assistência controlada, de uma intervenção19

médica que é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a
satisfazerem suas necessidades de saúde quanto um controle
pelo qual as classes ricas ou seus representantes no governo22

asseguram a saúde das classes pobres e, por conseguinte, a
proteção das classes ricas. Um cordão sanitário autoritário é
estendido no interior das cidades entre ricos e pobres: os25

pobres encontrando a possibilidade de se tratarem
gratuitamente e os ricos garantindo não serem vítimas de
fenômenos epidêmicos originários da classe pobre.28

Essa lei foi somente o primeiro elemento da
organização de um serviço autoritário não de cuidados
médicos, mas de controle médico da população.31

Michel Foucault. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro:

Edições Graal, 1979, p. 95-6 (com adaptações).

Considerando as idéias desenvolvidas no texto I, julgue os itens
a seguir.

� A disseminação da cólera na Europa, no século XIX, exigiu
a reestruturação não só dos tradicionais bairros pobres mas
também dos suntuosos logradouros habitados pelos ricos.

� A primeira manifestação de medicina social surgiu na
Inglaterra como solução de problemas epidêmicos que
exigiram intervenção enérgica do Estado.

� O avanço industrial da Inglaterra favoreceu o controle
médico da cólera que atingiu a população européia no século
XIX.

� A medicina social é analisada pelo autor do texto
principalmente quanto ao aspecto de controle de um grupo
social.

� As informações contidas no texto não permitem inferir que
todas as leis resultem apenas da necessidade de controle de
um segmento social sobre outro.

� A “maneira ambígua” (R.17-18) a que se refere o autor está
expressa como oposição no final do texto, como evidencia o
emprego do conector “mas” (R.31).

� Depreende-se da leitura do texto que é sempre na classe
social de baixa renda que se originam as epidemias.

Com relação aos aspectos gramaticais do texto I, julgue os itens
seguintes.

� Atende-se ao que prescreve a norma padrão caso se
reescreva o primeiro período do texto da seguinte forma: O
pobre enquanto perigo médico surgiria na decada de 30

do século XIX.

	 O emprego da vírgula após o termo nominal “a cólera de
1832” (R.2-3) esclarece que a epidemia referida não foi a
única que ocorreu naquele ano.

�
  A expressão “pobres e ricos”, nas duas ocorrências (R.5 e 7),
é composta por dois substantivos coordenados.

�� O particípio “considerada” (R.5) poderia estar corretamente
flexionado no masculino, em concordância com a expressão
“um perigo sanitário e político” (R.5).

�� No segundo parágrafo, o trecho entre vírgulas “país (...)
rápidos” (R.8-10) estaria gramaticalmente correto se assim
estivesse expresso: cujo desenvolvimento da indústria e do

operariado foi bastante acelerado.

�� Caso se subtituísse o segmento “e os ricos garantindo não
serem vítimas” (R.27) por e os ricos, a garantia de não

serem vítimas, a correção gramatical seria mantida.

Houve um tempo em que a biologia e a tecnologia1

eram dois campos distintos. Hoje, elas andam de mãos dadas
em uma vigorosa área chamada de biotecnologia. 

Um dos campos mais promissores é a engenharia de4

tecidos. Hoje, virtualmente, qualquer tecido humano pode ser
cultivado em laboratório. Algumas linhas de pesquisa têm
obtido sucesso, como a de implantes de pele usados no7

tratamento de queimaduras e úlceras cutâneas. Produtos
baseados no transplante celular são encontrados para uso
clínico e muitos outros estão em período experimental —10

entre eles, o uso de células-tronco para o tratamento de
doenças degenerativas. Entre cinco e dez anos, cientistas
esperam regenerar ossos e vasos sangüíneos com segurança.13

Revista Galileu, fev./2004, p. 50 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

�� Está implícita no texto a informação de que úlceras cutâneas
podem acarretar perda de pele.

�� De acordo com o texto, as células-tronco, no momento, são
muito utilizadas, mas sua aplicação está restrita a pessoas
idosas.
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�� Está clara no texto a intenção de demonstrar que o

compartilhamento de campos científicos diferentes resultou

em avanço no tratamento de doenças. 

�� Se o termo “um tempo” (R.1) fosse substituído por épocas,

o verbo deveria assumir a forma Houveram.

�� A expressão “andam de mãos dadas” (R.2) não deve ser

interpretada em seu sentido literal, mas em sentido figurado.

�	 A substituição de “usados” (R.7) por usada prejudicaria o

sentido original do texto.

Se a sua idéia de mundo digital é a presença de um1

PC em cada mesa, está na hora de rever seus conceitos.

A computação ubíqua (onipresente) promete transformar

qualquer objeto do dia-a-dia em uma peça da rede digital.4

Uma das pesquisas mais desafiadoras nesse campo

é a integração do potencial computacional em tecidos. Os

pioneiros da área são os pesquisadores do Instituto7

Tecnológico da Geórgia, nos EUA. Foram eles que

começaram a trabalhar com a idéia de “placa-mãe trajável”.

Um dos resultados da investigação levou à criação10

da camiseta inteligente, dispositivo que monitora, por meio

de sensores conectados com fibras ópticas, informações

biométricas — batimentos cardíacos, temperatura do corpo,13

queima calórica etc. — do usuário.
Revista Galileu, fev./2004, p. 52 (com adaptações).

Com relação às idéias e aos aspectos gramaticais do texto, julgue

os itens que se seguem.

�
 O seguinte período poderia dar continuidade ao texto:

Contudo essa técnica traduz uma tendência crescente: o foco

não na tarefa a ser realizada mas no processamento que é

necessário para isso.

�� O segundo e o terceiro parágrafos, tal como estão escritos,

poderiam corretamente constar de um documento oficial,

como um relatório, por exemplo, mas não o primeiro

parágrafo.

�� A idéia principal do texto pode ser assim expressa:

Pesquisadores da Geórgia, nos Estados Unidos, são os

precursores da computação ubíqua.

�� Infere-se da leitura do texto que uma das vantagens do

avanço tecnológico é tornar o processamento computacional

menos visível.

�� O autor do texto pressupõe que os leitores da revista

possuam alguma informação a respeito do mundo digital.

�� O deslocamento da expressão “do usuário” (R.14) para antes

do primeiro travessão atenderia à norma gramatical. 

Por não aceitarem o aniquilamento físico e a1

separação dos seus entes, os seres humanos sempre estiveram
em busca da imortalidade. 

De acordo com os evolucionistas, toda a pressão se4

fez para que os seres humanos se mantivessem saudáveis até
o final de sua fase reprodutora; depois disso, com a espécie
perpetuada, nosso organismo perderia sua relevância e7

vitalidade.
Ao se falar em estender a existência, seria

interessante imaginar como seria a nossa vida num ambiente10

de recursos finitos. Infelizmente, quase intolerável. A
imortalidade — ou a extensão prolongada da vida nos seres
humanos — produziria problemas insolúveis em questões13

vitais, como acesso a espaço, alimentos, água e outros
recursos necessários à existência digna.

No mundo desigual que habitamos, a extensão da16

vida humana seria privilégio de alguns. Rapidamente,
aflorariam as raças dos imortais e a dos mortais. Mantidas as
atuais estruturas sociais, a competição por emprego, espaço19

e comida seria destruidora. Surgiria, também, grande
desestímulo para o desenvolvimento pessoal, já que é a
noção de vida finita que cria, no homem, necessidades22

prementes de crescimento intelectual e de realizações.
Miguel Srougi. In: Folha de S. Paulo, 11/2/2004 (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens subseqüentes. 

�� Há relação de causa e efeito entre as duas orações do
primeiro período do texto (R.1-3).

�� O autor do texto assume que a saúde é relevante apenas na
fase em que o indivíduo é capaz de contribuir para a
reprodução da espécie humana.

�� Substituindo-se “Ao se falar” (R.9) por Sempre que se fala,
mantém-se o sentido original do texto e a correção
gramatical.

�	 O trecho “No mundo desigual que habitamos” (R.16) poderia
ser substituído por No mundo desigual em que habitamos

ou por No mundo desigual aonde habitamos, sem prejuízo
para a correção gramatical do texto.

�
 O autor do texto aponta para a contradição entre as relações
de poder na forma de organização social dos indivíduos, os
recursos finitos da natureza e a busca da imortalidade pelos
seres humanos.

Crianças e adolescentes são pessoas ainda em formação, cuja
estrutura física e psíquica não atingiu sua plenitude. Sendo assim,
são pessoas especiais, que merecem a criação de uma justiça
especializadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA —
Lei n.º 8.069/1990) foi fruto dessa necessidade. Acerca desse
tema, julgue os itens subseqüentes.

�� Um vendedor que fornece gratuitamente a um adolescente de
16 anos de idade fogos de estampido ou de artifício embora
orientando-o sobre a forma correta de uso e acompanhando
o manuseio do material feito pelo adolescente, está sujeito a
uma pena de detenção de seis meses a dois anos.

�� O ECA garante a assistência integral à saúde da criança e o
direito à vida e à saúde, garantido desde o momento do
nascimento do bebê até a sua idade adulta.
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�� Um professor que nota um adolescente submisso, regressivo,
com baixa auto-estima e choro fácil sem motivo aparente e
que suspeite de violência intradomiciliar deve encaminhar
esse adolescente a uma unidade de saúde para que sua
suspeita seja avaliada. Caso confirmada a violência, a equipe
de saúde deve acionar o Conselho Tutelar de seu município.

�� Privar o adolescente da liberdade por meio de internação
institucional deve ser medida a ser estabelecida quando o
mesmo comete ato infracional mediante grave ameaça ou
violência à pessoa. Nesse caso, o regime de internação só
poderá ser realizado em entidade exclusiva para
adolescentes, obedecida rigorosa separação por critérios de
idade, compleição física e gravidade da infração. O
adolescente privado de sua liberdade perde o direito de
acesso aos meios de comunicação social, como jornais e
televisão, e o direito de sair da instituição para atividades de
lazer.

�� O ECA rege a adoção da criança e do adolescente. Conforme
esse estatuto, a criança ou adolescente adotado tem os
mesmos direitos que os filhos havidos ou não da relação do
casamento, inclusive direitos sucessórios, sendo proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

�� O ECA proíbe expressamente o trabalho a menores de
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
Assim, um pai que é acompanhado pelo filho, de onze anos
de idade, durante o dia, na colheita da cana-de-açúcar para
garantir renda mínima à família está infringindo a lei.

�� Uma emissora de televisão que tem o cuidado de não
divulgar os nomes e encobrir as faces de adolescentes
envolvidos em tráfico de drogas para que estes não sejam
identificados está cumprindo determinações do ECA. Caso
não o fizesse, seus diretores estariam sujeitos a detenção de
6 meses a 2 anos, multa ou mesmo suspensão da
programação da emissora por até 2 dias, de acordo com a
determinação judiciária.

Atualmente observa-se o aumento da população idosa em todo o
mundo. No Brasil, a média de vida saltou de 49,5 anos, em 1972,
para mais de 63 anos, hoje. O Estatuto do Idoso surge nesse
cenário, em resposta ao anseio dessa população por políticas
referentes à proteção de seus direitos básicos. Com relação a esse
assunto, julgue os itens que se seguem.

�� A existência de caixas reservados para atendimento ao idoso
em bancos e supermercados é um exemplo prático do
cumprimento da determinação de prioridade de atendimento
ao idoso, estabelecida no Estatuto do Idoso.

�	 É garantida a assistência integral à saúde do idoso, por meio
do SUS, compreendendo ações para a sua promoção,
proteção e recuperação. Como a população idosa necessita
utilizar medicamentos com freqüência, o Estatuto do Idoso
estabelece o fornecimento dos medicamentos básicos e da
ajuda de custo regular para a aquisição dos medicamentos de
alto custo pelo poder público.

�
 Conforme o Estatuto do Idoso, um idoso que deseje ir ao
teatro tem o direito de pagar apenas 50% do valor do
ingresso e entrar na sala de espetáculos prioritariamente, ou
seja, antes dos espectadores em geral.

�� Se no resultado de um concurso público houver empate para
a última vaga disponível terá direito à vaga o candidato de
idade superior. Essa decisão é garantida pelos dispositivos
do edital do concurso e pelo Estatuto do Idoso.

�� Um idoso de 65 anos de idade que não possua meios para
prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família,
pode requerer o benefício mensal de um salário mínimo, nos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

�� O Estatuto do Idoso assegura aos maiores de 65 anos de
idade a gratuidade nos transportes coletivos públicos. Para
isso, basta ao idoso inscrever-se na secretaria de
administração do estado e aguardar a confecção da carteira
de identificação de passe livre.

�� No sentido de garantir medidas de proteção ao idoso, o
Estatuto do Idoso estabeleceu obrigações às instituições de
acolhimento ao idoso. Entre elas, podem-se citar a oferta de
instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade, a promoção de atividades educacionais,
esportivas, culturais e de lazer e a propiciação de assistência
religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas
crenças. Entretanto, não é de responsabilidade da instituição
buscar a preservação dos vínculos familiares, razão pela qual
é comum encontrar-se idosos esquecidos em entidades de
atendimento, sem a oportunidade de convivência com seus
familiares.

Com relação à Constituição da República, julgue os itens que se
seguem.

�� Denomina-se seguridade social as ações do poder público no
âmbito da saúde, da previdência social e da assistência
social. Assim, compete ao poder público organizar e
financiar a seguridade social.

�� Uma construtora que não recolhe a contribuição para o
sistema da seguridade social sobre a folha de salários de seus
funcionários ou mesmo dos prestadores de serviço sem
vínculo empregatício é considerada em débito e não pode,
por exemplo, participar de licitação para a construção de
uma ponte no município.

�� Com relação à saúde,� a Constituição da República
estabeleceu grandes avanços: instituiu a saúde como direito
de todos e dever do Estado, reconheceu as ações e os
serviços de saúde como de relevância pública e instituiu um
sistema único de saúde, o SUS, que tem como diretrizes
organizacionais a descentralização dos serviços, o
atendimento integral e a participação da comunidade.

�� É correto afirmar que o texto constitucional serviu de base
para alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente
e do Estatuto do Idoso.

�	 A assistência social é um direito restrito ao cidadão que
contribui ou contribuiu à seguridade social. Tem o objetivo
de proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice.

�
 O poder público, segundo a Constituição da República,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro.
Entretanto, as reminiscências históricas dos antigos
quilombos não foram considerados constituintes desse
patrimônio. Por esse motivo, ocorre atualmente a depredação
dessas comunidades, já exíguas no país.
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PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ciro, agente administrativo lotado no setor de pessoal de
determinado órgão, recebeu a incumbência de redigir documento,
a ser assinado pelo seu chefe, solicitando ao setor de manutenção
a instalação de um computador.

Acerca do documento a ser redigido conforme situação descrita
acima, julgue os itens seguintes.

�� Ciro deve redigir um memorando, uma vez que se trata de
um pedido que envolve dois setores do mesmo órgão.

�� O documento em questão deve ser endereçado ao chefe do
setor de manutenção, que pode ser identificado no texto
apenas pelo prenome, sem referência ao cargo, uma vez que
é amigo de Ciro.

�� Devem constar do documento data, referência ou assunto,
nome e assinatura do remetente. 

Julgue os itens a seguir quanto à correção gramatical, à
propriedade vocabular e à relação sugerida entre os tipos de
documentos e os trechos apresentados.

�� Ata – Nada mais havendo a tratar, eu, Fulana de Tal,
Secretaria da Comissão de Concursos, que lavrei a presente
ata, subscrevo-me atenciosamente.

�� Contrato – E por estarem assim justos e contratados,
assinam o presente instrumento em três vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo-assinadas.

�� Requerimento ou petição – Nestes termos, pede
deferimento. 

Quanto à redação de expedientes, julgue os itens que se seguem.

�� Atestado é o documento em que se afirma a veracidade de
certo fato ou a existência de determinada situação de que se
tem conhecimento.

�� Em documentos endereçados a prefeitos e a presidentes de
câmaras legislativas municipais, o pronome de tratamento a
ser empregado é Vossa Excelência.

�	 A redação de expedientes deve ser norteada por critérios de
correção, clareza, objetividade e concisão, entre outros, para
que os documentos produzidos expressem eficazmente o que
se pretende, com o máximo de economia de tempo e espaço.

�
 Apesar de a redação de expedientes seguir, em termos gerais,
o princípio da impessoalidade, é recomendável que os
superiores hierárquicos, ao emitirem documentos dirigidos
a seus subordinados, utilizem linguagem mais pessoal e
coloquial, com o objetivo de promover maior integração
entre os membros de sua equipe.

Um agente administrativo que, devido às suas atribuições
profissionais, exerça atividades na área de relações públicas, deve
dar atenção ao processo de comunicação humana. A respeito
desse assunto, julgue os seguintes itens.

�� O trabalho na área de relações públicas exige do profissional
boa capacidade de comunicação, profundo conhecimento
acerca dos procedimentos e serviços do setor, além de
habilidade interpessoal.

�� A comunicação enseja a transferência e a compreensão de
mensagens entre o emissor e o receptor. 

�� O emissor ou fonte de comunicação inicia o processo de
transmissão de mensagem pela decodificação de um
pensamento, idéia ou informação.

�� Nas organizações, a comunicação intra-setorial é
caracterizada pela ausência de jargões.

�� De modo geral, no contexto da comunicação interpessoal, o
ser humano vê a realidade de modo particular; ele interpreta
o que vê e isto é a realidade para ele.

Além da competência técnica, a inteligência no cotidiano
do trabalho inclui também a competência interpessoal, que tem
papel determinante no sucesso profissional. Desenvolver
habilidades e atitudes necessárias para o trabalho inteligente
enseja a busca do crescimento pessoal, o agir eficiente em
equipes e a produção de um resultado final que realmente agregue
valor ao trabalho.

No campo das relações humanas, em virtude das
dificuldades da coexistência humana, há o surgimento de
conflitos interpessoais que precisam ser manejados de forma
inteligente para que deles se possa tirar aprendizados que
favoreçam o desenvolvimento humano.

Tendo o texto acima por referência inicial e considerando a
importância das relações humanas no espaço de trabalho, julgue
os itens que se seguem.

�� O manejo das relações humanas no trabalho influencia a
qualidade do clima organizacional, mas não tem impacto na
qualidade dos produtos gerados pela empresa.

�� Dependendo do modo como se processam as relações
humanas, será criado um círculo vicioso ou virtuoso na
construção do comprometimento do empregado com o
trabalho.

�� Ser inteligente para lidar com as pessoas significa
compreendê-las, saber expressar-se claramente, declarar suas
necessidades, identificar as necessidades do outro, sem,
contudo, estabelecer e impor limites nas relações.

�	 No dia-a-dia do trabalho, o empregado que adotar postura de
pleno servilismo terá seu desempenho favorecido com
melhores resultados no trabalho.

�
 Quanto maior for o controle e a fiscalização ostensiva que a
organização exerça sobre os empregados, tanto maiores
serão os danos e níveis de insatisfação nas relações humanas
no trabalho, que causarão prejuízos à produtividade.

Acerca da administração de recursos humanos (ARH), julgue os
itens a seguir.

�� No âmbito de estudos sistemáticos, o ser humano, como
fator de produção, deve receber, no mínimo, a mesma
atenção e dedicação dispensada a outros elementos da
organização, como os recursos técnicos e financeiros.

�� Na prática das ações da ARH, as necessidades individuais
devem sempre se sobrepor às necessidades setoriais.



UnB / CESPE – SETEPS/PA / Concurso Público – Aplicação: 14/3/2004 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 18: Agente Administrativo – 5 –

�� O acompanhamento e a avaliação de desempenho são ações
da ARH que favorecem o atingimento das metas
organizacionais.

�� O treinamento é uma função da ARH que trata da
capacitação, do aperfeiçoamento e do desenvolvimento das
pessoas. Pode ocorrer tanto no ambiente de trabalho quanto
fora dele, entretanto deve ser sempre formal e estruturado.

Julgue os itens que se seguem, relativos à administração
financeira e de material.

�� Para atingir mais lucro, uma empresa deve usar o capital
para que este não permaneça inativo. Dessa maneira, é usual
o investimento em estoque de material e espera-se que ele
seja necessário à produção e ao bom atendimento das
vendas.

�� De modo geral, a principal meta de uma empresa é
maximizar o lucro sobre o capital investido, desde que o
risco seja baixo.

�� A administração de material envolve, basicamente, quatro
fases. Aquela que consiste na descrição minuciosa, dentro de
uma técnica previamente estabelecida, permitindo a
identificação do material em estoque, é a fase de
padronização.

�� Quando existe restrição financeira, a utilização da
administração de materiais é fundamental para a manutenção
do equilíbrio financeiro da empresa.

�	 Na administração de material, a função compras não é
somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas
precisa também ser realizada com o preço mais favorável
possível.

A prática administrativa envolve um conjunto de ações
interdependentes e que, se bem geridas, favorecerão o alcance da
eficiência e da eficácia do trabalho. Nesse contexto, julgue os
itens seguintes, relativos ao arquivamento e outros procedimentos
administrativos.

�
 Para ser funcional, um arquivo deve ser planejado, instalado,
organizado e mantido de acordo com as necessidades
inerentes aos setores.

�� Para realizar o controle do arquivo com eficiência e eficácia
o agente administrativo precisará, necessariamente, conhecer
a natureza do arquivo de que lhe for dado o controle.

�� Para o bom funcionamento dos serviços de determinada
unidade é necessário que todos os empregados envolvidos
tenham domínio das ações administrativas do setor, embora
somente esse domínio não garanta a perfeita funcionalidade
do trabalho.

�� De modo geral, bons níveis de produtividade no trabalho —
quantidade associada à qualidade — podem ser atingidos
independentemente de planejamento prévio e
estabelecimento de metas.

�� Os documentos administrativos produzidos em um
determinado setor devem atender às padronizações definidas
pelo próprio setor, em detrimento dos padrões gerais da
organização.

�� O nível de qualidade da atividade de controle de
recebimento e expedição de documentos varia de acordo
com a freqüência das ações de triagem, registro e
arquivamento desses documentos.

No que concerne aos direitos e deveres previstos na Constituição
da República, julgue os itens subseqüentes.

�� O sigilo bancário de uma pessoa jurídica não pode ser
quebrado mediante determinação de um delegado de polícia.

�� Todo trabalhador do setor privado tem obrigação de estar
filiado ao sindicato que representa a sua categoria.

�� Seria inconstitucional uma lei que estabelecesse prisão
perpétua como pena para o crime de extorsão mediante
seqüestro.

�	 A Constituição da República veda terminantemente o
trabalho noturno de pessoas que tenham menos de 18 anos
de idade.

	
 As trabalhadoras rurais não têm direito a licença
maternidade.

	� Os empregados domésticos têm direito a receber décimo
terceiro salário.

	� A  todo consumidor que se arrepende de ter adquirido um
bem, a Constituição da República assegura o direito de
desfazer  a compra, no prazo de dez dias, a contar do
momento da celebração do contrato de compra e venda.

	� A Constituição da República proíbe que, dentro de uma
mesma empresa e no exercício de função similar, haja
diferenças salariais ligadas a diferenças de sexo, cor ou grau
de escolaridade dos empregados.

Julgue os seguintes itens, acerca da organização do Estado
brasileiro e dos seus poderes.

	� O estado do Pará somente pode subvencionar igrejas ligadas
a religiões que tenham, entre seus fiéis, um mínimo de 10%
da população paraense.

	� São bens da união os recursos minerais, inclusive o ouro e as
pedras preciosas existentes no subsolo de imóveis de
propriedade particular.

	� Seria inconstitucional um dispositivo de lei estadual do Pará
que limitasse a sete horas a jornada de trabalho das mulheres
empregadas nas indústrias instaladas no estado.

	� Um cidadão brasileiro com 18 anos de idade, que nunca foi
aprovado em concurso público, pode ser nomeado para
ocupar cargo público em comissão, mas não pode exercer
função de confiança na administração pública do estado do
Pará.

	� É vedada a acumulação de um cargo de agente
administrativo em uma secretaria municipal de Belém – PA
com um cargo de agente administrativo em uma autarquia
estadual do Pará.

		 A Câmara dos Deputados é formada por representantes dos
estados brasileiros, eleitos pelo sistema majoritário.

�

 Se o Senado Federal convocar o presidente da República
para prestar informações sobre tema previamente
determinado, ele deverá comparecer ao Senado para prestar
as referidas informações, sob pena de ser processado por
crime de responsabilidade.
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