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2 TRT8R-Conhecimentos Básicos1 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 3 referem-se ao texto abaixo. 
 

Os filhos dos japoneses davam um duro danado, em poucos anos tinham feito muitas coisas, trabalho de um 

século. Na roça deles tinha tudo... Entravam na água e cortavam a juta, eram corajosos e disciplinados. 

Vi vários deles, magros e tristes, na ilha das Ciganas, em Saracura, Arari, Itaboraí, e até no Paraná do Limão. 

Cortavam juta com um terçado, secavam as fibras num varal e depois as carregavam para a propriedade, onde eram 

prensadas e enfardadas; a maioria dos empregados morava em casebres espalhados em redor de Okayama Ken; 

quando adoeciam, eram tratados por um dos poucos médicos de Parintins, que uma vez por semana visitava os 

trabalhadores da propriedade. 

(Cinzas do Norte . Milton Hatoum. São Paulo: Cia das Letras, 2005, p.71, com adaptações) 
 
 
1. Está INCORRETO o que se afirma em: 
 

(A) Segundo o narrador, os trabalhadores da propriedade em questão tinham acesso precário à saúde. 
 
(B) O narrador deixa claro que admira os filhos dos imigrantes japoneses por trabalharem com afinco e eficiência. 
 
(C) A cultura da juta constitui um trabalho pesado, que envolve várias etapas de produção. 
 
(D) No local descrito no texto, os trabalhadores são apresentados como pessoas de baixo poder econômico, 

embora com acesso aos meios de subsistência. 
 
(E) A tristeza dos trabalhadores famélicos retratados no texto desperta emoções negativas com relação a eles no 

narrador do texto. 
 
 
2. Os filhos dos japoneses em poucos anos tinham feito o trabalho de um século. Entravam na água e cortavam a juta, 

eram corajosos e disciplinados. 
 

O período acima está reescrito com correção, mantendo o sentido original, em: 
 
(A) Corajosos e disciplinados, os filhos dos japoneses entravam na água e cortavam a juta, e em poucos anos 

tinham feito o trabalho de um século. 
 
(B) Os filhos dos japoneses corajosos e disciplinados, em poucos anos tinham feito o trabalho de um século, 

entravam na água e cortavam a juta. 
 
(C) Entravam na água e cortavam a juta, os filhos dos japoneses corajosos e disciplinados e em poucos anos 

tinham feito o trabalho de um século. 
 
(D) Os filhos dos japoneses, entravam na água, cortavam a juta, eram corajosos, disciplinados e tem feito o 

trabalho de um século em poucos anos. 
 
(E) Os filhos dos japoneses corajosos e disciplinados entravam na água e cortavam a juta, tinha sido feito o 

trabalho de um século em poucos anos. 
 
 
3. ...secavam as fibras num varal e (...) as carregavam para a propriedade, onde eram prensadas e enfardadas... 
 

Invertendo-se as vozes passiva e ativa da frase acima, a frase correta resultante será: 
 

(A) As fibras eram secadas num varal e carregadas para a propriedade, onde a prensava e enfardava. 
 
(B) As fibras secavam num varal e eram carregadas para a propriedade, onde lhes prensavam e enfardavam. 
 
(C) As fibras eram secas num varal e carregadas para a propriedade, onde as prensavam e enfardavam. 
 
(D) As fibras secaram num varal e foram carregadas para a propriedade, onde lhes prensavam e enfardavam. 
 
(E) As fibras ficavam secando num varal e lhes carregavam para a propriedade, onde as prensavam e enfar-

davam. 
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Atenção:  As questões de números 4 e 5 referem-se ao texto abaixo. 
 

Quando eu me encontrava preso 

Na cela de uma cadeia 

Foi que vi pela primeira vez  

As tais fotografias 

Em que apareces inteira 

Porém lá não estavas nua 

E sim coberta de nuvens... 

 

Terra! Terra! 

Por mais distante 

O errante navegante 

Quem jamais te esqueceria?... 

Caetano Veloso   
(fragmento de “Terra” – http://letras.terra.com/caetano-veloso/44780/ ) 

 
 
4. Considere as afirmativas abaixo. 
 
 I. Ao transpor-se para a voz passiva o período constituído pelos versos Foi que vi pela primeira vez / As tais 

fotografias, a forma verbal resultante é foram vistas . 
 

 II. Caso o verbo esquecer em Quem jamais te esqueceria?... tivesse sido empregado em sua forma pronominal 
(esquecer-se), a regência verbal teria permanecido inalterada. 

 

 III. Na frase que constitui a segunda estrofe do fragmento transcrito, o verso Por mais distante exerce a função 
sintática de adjunto adverbial. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em: 

 
(A) I. 
 
(B) II. 
 
(C) III. 
 
(D) I e III. 
 
(E) II e III. 

 
 
5. Desconsiderada a sua organização em versos, a primeira estrofe da canção está corretamente pontuada em: 
 

(A) Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que vi, pela primeira vez, as tais fotografias em 
que apareces: inteira. Porém, lá não estavas, nua e sim coberta de nuvens... 

 
(B) Quando eu me encontrava preso, na cela de uma cadeia foi que vi pela primeira vez, as tais fotografias, em 

que apareces inteira: porém, lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens... 
 
(C) Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que vi pela primeira vez as tais fotografias em que 

apareces inteira. Porém, lá não estavas nua e, sim, coberta de nuvens... 
 
(D) Quando eu me encontrava, preso na cela de uma cadeia, foi que vi pela primeira vez as tais fotografias em 

que apareces inteira, porém: lá não estavas nua e sim coberta de nuvens... 
 
(E) Quando eu me encontrava preso na cela, de uma cadeia, foi que vi pela primeira vez as tais fotografias em 

que apareces, inteira. Porém, lá, não estavas nua e sim, coberta de nuvens... 

Caderno de Prova ’B02’, Tipo 001



 

4 TRT8R-Conhecimentos Básicos1 

Atenção:  As questões de números 6 a 11 referem-se ao texto abaixo. 
 

Há uma rotina de ideias a que não escapa sequer o escritor original. Os grandes temas, os temas universais, 

reduzem-se a uma contagem nos dedos – e quem escreve ficção vai beber sempre na mesma aguada. Um ficcionista 

puxa outro. Dostoievski, Faulkner, Kafka deflagraram muitos contemporâneos, graças à sua força extraordinária de 

gravitação. Servem de impulso à primeira largada, seus modos de dizer e maneira de ver e sentir o mundo deixam de 

ser propriedade privada, incorporam-se à literatura como conquista de uma época, um condomínio em que as ideias se 

desligam e flutuam soltas. 

Fala-se comumente em influências na obra deste ou daquele autor. O termo, com o tempo, perdeu contorno 

pejorativo. Quem não tem influências, quem não se abeberou em alguém? Literatura é um organismo vivo que não 

cessa de receber subsídios. Felizes os que, contribuindo com essa coisa inquietante que é escrever, revigoram-lhe o 

lastro. Eles se realizam em termos de criação artística e contribuem, com sua experiência e suas descobertas, para que 

outros cheguem e deitem ali, também, o seu fardo. 

Stendhal inventou para o amor a teoria da cristalização que se poderia aplicar à coisa literária. No fundo, as ideias 

são as mesmas, descrevem um círculo vicioso que o escritor preenche conscientemente, se acrescentar ao que já 

encontrou feito uma dimensão pessoal. Criação espontânea, inspiração, musa? Provavelmente não existem, pelo menos 

na proporção em que os românticos quiseram valorizar as manifestações do seu espírito. Escrever – e falo sempre em 

termos de criar – é um exercício meticuloso em busca do amadurecimento; quem escreve retoma uma experiência 

sedimentada, com o dever, que só alguns eleitos cumprem, de alargá-la dentro da perspectiva do homem e da época. 

(Hélio Pólvora. Graciliano, Machado, Drummond & Outros . Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, pp. 37-38) 
 
 
6. A ideia central do texto está corretamente reproduzida em: 

 
(A) Alguns temas, que são universais, tornam-se a matéria-prima de escritores, que habitualmente se influenciam 

uns aos outros. 
 
(B) Obras que tratam de alguns temas, abordados sob influência explícita de outros autores, nem sempre 

apresentam verdadeiro valor literário. 
 
(C) Poucos escritores conseguiram, em sua época e em seu meio, abordar em suas obras temas edificantes para 

o acervo cultural da humanidade. 
 
(D) Os autores românticos parecem ter sido, realmente, os únicos inovadores quanto à transformação de 

experiências de vida em temas literários. 
 
(E) Temas de domínio comum, compartilhados por autores sob influência mútua em uma mesma época, resultam 

em pequena valorização das obras em que são tratados. 
 
 
7. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é: 

 
(A) A criação literária deve ser entendida como resultado de um amadurecimento pessoal, capaz de trabalhar 

temas universais segundo novos prismas, característicos de um tempo específico. 
 
(B) A literatura se baseia, segundo alguns escritores, em grandes causas humanistas, principalmente aquelas 

pertencentes a uma única comunidade, ainda que em épocas distintas. 
 
(C) O fato de se transformarem em conhecimento de domínio público, pela troca recíproca de influências entre os 

autores de uma mesma época, compromete o valor literário de certas obras. 
 
(D) Os ficcionistas realmente considerados como modelo para que outros se deixem influenciar por eles são 

pouquíssimos, ainda que a literatura, como organismo vivo, sempre esteja se modificando. 
 
(E) A ideia de transformação da literatura em um condomínio, com temas inalteráveis tanto no tempo quanto nos 

mais variados lugares, reduz o ato de criação a mero exercício imitativo de publicações anteriores. 
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8. Fala-se comumente em influências na obra deste ou daquele autor. O termo, com o tempo, perdeu contorno 
pejorativo. (2o parágrafo) 
 
A opinião exposta acima está corretamente reproduzida, com outras palavras, em: 
 
(A) Um ou outro autor recebem influências, que pode ser apontado por seu viés negativista, como a perda do 

sentido da própria criação. 
 

(B) Mudanças positivas na maneira de se avaliar obras literárias, a partir das influências recebidas nessas 
mesmas obras, sempre foi bem recebido por um ou outro autor. 

 

(C) A maneira pejorativa de comparar obras literárias com influência deste ou daquele autor coexistiu nas críticas 
elaboradas ao longo do tempo. 

 

(D) Influências que, com frequência, são apontadas em obras de diferentes autores passaram a ser vistas, ao 
longo do tempo, sem conotação negativa. 

 

(E) Quando se fala em influências na obra escrita por certo autor, é comum haver conotação pejorativa na 
avaliação da mesma. 

 
 
9. É correto afirmar que as questões colocadas nos 2o e 3o parágrafos 

 
(A) estimulam a estranheza do leitor por introduzirem uma voluntária incoerência de seu autor no contexto. 
 

(B) apresentam semelhança de sentido e pressupõem respostas que embasam a opinião defendida pelo autor. 
 

(C) constituem recursos enfáticos adotados pelo autor para contradizer a opinião exposta no 1o parágrafo. 
 

(D) assinalam uma crítica velada do autor a escritores que recebem influência de outros, pois tratam dos mesmos 
temas. 

 

(E) permitem perceber o sentido irônico do questionamento que se coloca entre a criação artística espontânea e a 
imitação de terceiros. 

 
 
10. A respeito do 1o parágrafo, é INCORRETO o que se afirma em: 

 
(A) Há uma rotina de ideias a que não escapa sequer o escritor original. 

 
Uma nova redação, sem alteração do sentido original da frase acima, está em: Nem mesmo o escritor 
original escapa a uma rotina de ideias . 

 

(B) ... e quem escreve ficção vai beber sempre na mesma aguada ... 
 
O sentido da afirmativa acima é retomado na questão colocada no 2o parágrafo: quem não se abeberou em 
alguém? 

 

(C) Dostoievski, Faulkner, Kafka deflagraram muitos contemporâneos, graças à sua força extraordinária de 
gravitação. 
 
Observa-se entre as orações do período acima relação sintática de consequência e sua causa imediata, 
respectivamente. 

 

(D) Servem de impulso à primeira largada, (...) incorporam-se à literatura como conquista de uma época ... 
 
Os segmentos grifados exercem a mesma função sintática, em seus respectivos períodos. 

 

(E) ... um condomínio em que as ideias se desligam e flutuam soltas. 
 
Na frase acima, a noção de condomínio pressupõe um conjunto de autores que deixaram o testemunho de sua 
maneira de ver e de sentir o mundo, característica de determinada época. 
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11. Considere as afirmativas abaixo. 
 

 I. O emprego do pronome lhe  em revigoram-lhe o lastro imprime a esse pronome valor de possessivo, pois 
equivale a revigoram seu lastro  ou, de outro modo, revigoram o lastro da literatura . (2o parágrafo) 

 
 II. O emprego das formas verbais contribuem, cheguem e deitem, flexionadas nos mesmos tempo e modo, 

denota, no contexto, uma mesma noção, a de hipótese provável . (2o parágrafo) 
 

 III.  Ao transpor para a voz passiva a oração que o escritor preenche conscientemente, o resultado será 
preenchidas conscientemente pelo escritor , porque o pronome que  refere-se diretamente a ideias . (3o 
parágrafo) 

 
 IV. A forma pronominal grifada em alargá-la dentro da perspectiva do homem e da época evita a substituição, no 

contexto, da expressão uma experiência sedimentada. (3o parágrafo) 
 
Está correto o que se afirma APENAS em: 
 
(A) II e  III. 

(B) I e IV. 

(C) I,  III e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) II, III e IV. 
 
 
12.                                                                  Minha frase célebre 

 
 I. O remédio é a gente silenciar, "pondo a modéstia de parte", como dizia o bom Noel. 
 
 II. Até eu já posso posar como ladrão de frase.  
 
 III. Em todo caso, Noel, desculpe o mau jeito.  
 
 IV. A letra de Noel foi esquecida por muita gente, e várias vezes, através dos anos, encabulei ao ganhar elogios 

pela "minha" frase. 
 
 V. Afinal ele escreveu tanta coisa bonita que com certeza não se importaria muito com este pequeno furto. 
 
 VI. É que certa vez escrevi: Nasci, modéstia à parte, em Cachoeiro de Itapemirim – mas escrevi parodiando 

declaradamente uma letra de Noel Rosa sobre Vila Isabel. 
 
Para que o texto de Rubem Braga (Recado de primavera . Rio de Janeiro: Record, 7.ed, 1998, p. 94) seja entendido 
com lógica e clareza, os parágrafos numerados acima devem ser lidos na seguinte ordem: 
 
(A) I, IV, VI, III, II, V. 
(B) II, VI, IV, I, V, III. 
(C) III, VI, V, II, I, IV. 
(D) V, III, VI, IV, II, I. 
(E) VI, V, III, IV, I, II. 

 
 
13. Leia a tirinha reproduzida abaixo. 

 

  
(Quino. Toda a Mafalda. São Paulo, Martins Fontes, 1993, p.40) 

 
É correto afirmar que o diálogo entre Susanita e Mafalda opõe, do modo mais cru, a fim de provocar o riso, 

 
(A) a vaidade de uma à modéstia da outra. 
(B) a ignorância de uma à sabedoria da outra. 
(C) o egocentrismo de uma ao desprendimento da outra. 
(D) o senso de realidade de uma ao idealismo da outra. 
(E) a esperteza de uma à ingenuidade da outra. 
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Atenção:  As questões de números 14 a 18 referem-se ao texto abaixo. 
 

Tecendo a manhã 
 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 
E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo* para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 
*neologismo  

João Cabral de Melo Neto 
 
(A educação pela pedra, Obra completa . Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1995. p. 345) 

 
 
14. Considere as seguintes afirmações: 
 
 I. No verso De um que apanhe esse grito que ele evidencia-se tanto a omissão da palavra galo quanto a de 

determinado verbo. 
 
 II. No poema, o uso de alguns verbos no gerúndio reforça a imagem do desenvolvimento gradual de uma teia 

que se transforma, nesta ordem, em tela, tenda e toldo. 
 
 III. A imagem predominante no poema é a de galos que despertam os habitantes de um determinado local para o 

trabalho duro que começa cedo, mas que no fim do dia é recompensador. 
 
Está correto o que se afirma APENAS em: 

 
(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 
 
 
15. A manhã, toldo de um tecido tão aéreo / que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 

Sobre os versos acima, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) No segundo verso, a palavra tecido pode ser interpretada como o particípio do verbo tecer. 
 
(B) O verbo da oração principal do período formado pelos dois versos acima é eleva. 
 
(C) A expressão luz balão representa, no contexto, uma síntese explicativa do segmento que a precede. 
 
(D) As vírgulas que isolam a palavra tecido, no segundo verso, são necessárias para garantir o sentido no 

contexto, não podendo, portanto, ser suprimidas. 
 
(E) A associação de manhã a toldo causa a ruptura abrupta da ideia que vinha sendo desenvolvida, pois a manhã 

fora apresentada como fios de sol. 

Caderno de Prova ’B02’, Tipo 001



 

8 TRT8R-Conhecimentos Básicos1 

16. O verso que melhor traduz a imagem luz balão, entre os listados abaixo, é: 
 
(A) os fios de sol de seus gritos de galo 

(B) (a manhã) que plana livre de armação 

(C) Um galo sozinho não tece uma manhã 

(D) que com muitos outros galos se cruzem 

(E) E se encorpando em tela, entre todos 
 
 
17. ...de um outro galo que apanhe o grito... 

 
O verbo que se encontra conjugado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está presente nos 
seguintes versos de João Cabral de Melo Neto, retirados de Morte e Vida Severina : 
 
(A) Por onde andará a gente / que tantas canas cultiva? 

(B) Os rios que correm aqui / têm a água vitalícia... 

(C) Quem sabe se nesta terra / não plantarei minha sina? 

(D) só morte tem encontrado / quem pensava encontrar vida... 

(E) primeiro é preciso achar / um trabalho de que viva. 
 
 
18. Considere as frases abaixo. 
 
 I. ......  quem não o podia pegar o grito foi lançado. 
 
 II. Aludiam  ......  uma imensa tela dourada os fios de sol que se cruzavam. 
 
 III. O resultado de seu trabalho foi comparado ...... luz da manhã. 

 
Preenchem corretamente as lacunas, respectivamente:  
 
(A) A - a - à 
(B) A - a - a 
(C) À - à - a 
(D) A - à - à 
(E) À - a - à 

 
 
Atenção:  As questões de números 19 e 20 referem-se ao texto abaixo. 

 
Queimada do bem 

 
Algumas consequências dos incêndios florestais ainda são pouco conhecidas. Não se sabe exatamente quanto de 

CO2 é liberado com a queima, como a mata nativa resiste e depois se recompõe e quais as alterações que ocorrem no 
microclima de uma floresta queimada. Para responder a essas questões, pesquisadores do Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia (Ipam) em parceria com o norte-americano Centro de Pesquisa Woods Hole (WHRC, na sigla 
em inglês) realizaram em agosto uma queimada controlada no nordeste de Mato Grosso. “Queremos entender qual a 
intensidade e a frequência de incêndios que poderiam causar transformações severas em florestas da Amazônia e 
utilizar essas informações para gerar cenários futuros para florestas na região”, diz Paulo Brando, do Ipam. O 
experimento foi provocado em 150 hectares de uma floresta de transição entre o Cerrado e a mata amazônica. Parte da 
área foi mantida intocada, um terço vem sendo queimado anualmente desde 2004 e outro teve queimadas controladas a 
cada três anos. Agora, até 2013 os pesquisadores acompanharão a recuperação da floresta. 

(Pesquisa FAPESP , setembro 2010, n. 175, p.3) 
 

19. Considere as seguintes afirmativas sobre o texto. 
 

 I. O título “Queimada do bem” alude, por oposição, aos danos que as queimadas costumam provocar e aos atos 
criminosos que por vezes estão na sua origem. 

 
 II. A parte da área em estudo, entre o Cerrado e a mata amazônica, que é mantida intocada representa um terço 

do total. 
 

 III. Ainda que os pesquisadores estejam preocupados em estudar as consequências das queimadas, a pesquisa 
também prevê o estudo de suas causas. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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20. A frase, baseada no assunto do texto e reescrita com correção, clareza e coerência é: 
 
(A) Quase não se conhece as consequências dos incêndios nas florestas. 
 
(B) Não se têm ideia exata da quantidade de CO2 que é liberado com a queima. 
 
(C) Os pesquisadores lograram, no mês de agosto, uma queimada controlada no nordeste matogrossence. 
 
(D) A experiência, levada à cabo em 150 hectares de uma floresta de transição, existente entre o Cerrado e a 

mata amazônica. 
 
(E) Até o ano de 2013, o grupo de pesquisadores irá dedicar-se à observação do revigoramento da floresta. 

 
 
Atenção:  As questões de números 21 e 22 referem-se ao texto abaixo. 

 

O Parque Nacional de Galápagos, no Equador, assinou um convênio com a ONG Sea Shepard e WWF para 

implementar um sistema de vigilância dos barcos que navegam dentro da reserva marinha do arquipélago. Esse 

arquipélago possui 133 mil quilômetros quadrados. O sistema será instalado em todas as embarcações com menos de 

20 toneladas de peso bruto, a maioria das quais embarcações que trafegam na reserva. O sistema emitirá um sinal de 

rádio, que será captado por antenas em pontos estratégicos. O arquipélago é considerado um dos locais de maior 

biodiversidade do planeta. 

(Texto elaborado a partir de matéria publicada em 4 de setembro de 2010 no jornal O Estado de S. Paulo,  Vida, A21) 

 
21. A principal informação transmitida pelo texto é: 

 
(A) Somente embarcações de menor peso navegarão pelo Arquipélago de Galápagos. 
(B) A maior biodiversidade do planeta, em Galápagos, se encontra em risco de extinção. 
(C) Sistema de vigilância em embarcações será implantado no arquipélago de Galápagos. 
(D) Interesses privados e governamentais buscam equilíbrio ambiental em Galápagos. 
(E) Sinais de rádio indicam perigo à reserva marinha do arquipélago de Galápagos. 

 
 
22. O texto está corretamente transcrito com lógica, correção e clareza, sem repetições desnecessárias, em: 

 
(A) Nos barcos que navegam dentro da reserva marinha do arquipélago, que possui 133 mil quilômetros 

quadrados considerando ser um dos locais de maior biodiversidade do planeta, o Parque Nacional de 
Galápagos, no Equador, assinou um convênio com a ONG Sea Shepard e WWF para instalar um sistema de 
vigilância nesses barcos com menos de 20 toneladas de peso bruto, cuja a maioria trafegam na reserva. O 
sinal de rádio, que será captado por antenas em pontos estratégicos, será emitido por esse sistema. 

 
(B) O Parque Nacional de Galápagos, no Equador, assinou um convênio com a ONG Sea Shepard e WWF para 

impor um sistema de vigilância dos barcos que navegam dentro da reserva marinha do arquipélago, contando 
com 133 mil quilômetros quadrados considerado um dos locais de maior biodiversidade do planeta. É um 
sistema − o qual será instalado em todas as embarcações com menos de 20 toneladas de peso bruto − cuja 
maioria das que trafegam na reserva. O sistema vai emitir um sinal de rádio, que será captado por antenas em 
pontos estratégicos. 

 
(C) Tratando-se de um sistema de vigilância de barcos, o Parque Nacional de Galápagos, no Equador, assinou um 

convênio com a ONG Sea Shepard e WWF para implementar tal sistema dos barcos que navegam dentro da 
reserva marinha do arquipélago. Possuindo 133 mil quilômetros quadrados e considerado um dos locais de 
maior biodiversidade do planeta. Será instalado em todas as embarcações com menos de 20 toneladas de 
peso bruto, que constitui a maioria das que trafegam na reserva. O sistema vai emitir um sinal de rádio, que 
antenas em pontos estratégicos vão captar. 

 
(D) No arquipélago de Galápagos, no Equador, considerado um dos locais de maior biodiversidade do planeta que 

possui 133 mil quilômetros quadrados, será instalado em todas as embarcações com menos de 20 toneladas 
de peso bruto, onde a maioria das que trafegam na reserva, um sistema de vigilância o qual emitirá um sinal 
de rádio, captado por antenas em pontos estratégicos − pelo convênio assinado pelo Parque Nacional com a 
ONG Sea Shepard e WWF − para impor esse sistema. 

 
(E) O Parque Nacional de Galápagos, no Equador, a ONG Sea Shepard e WWF assinaram um convênio para 

estabelecer um sistema de vigilância dos barcos que navegam pela reserva marinha do arquipélago, de 
133 mil quilômetros quadrados, considerado um dos locais de maior biodiversidade do planeta. Esse sistema 
será instalado em todas as embarcações com menos de 20 toneladas de peso bruto − a maioria das que 
trafegam na reserva −, e emitirá um sinal de rádio, a ser captado por antenas colocadas em pontos estra-
tégicos. 
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Atenção:  As questões de números 23 a 25 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

Rita 
 

No meio da noite despertei sonhando com minha filha Rita. Eu a via nitidamente, na graça de seus cinco anos. 

Seus cabelos castanhos – a fita azul – o nariz reto, correto, os olhos de água, o riso fino, engraçado, brusco... 

Depois um instante de seriedade; minha filha Rita encarando a vida sem medo, mas séria, com dignidade. 

Rita ouvindo música; vendo campos, mares, montanhas; ouvindo de seu pai o pouco, o nada que ele sabe das 

coisas, mas pegando dele seu jeito de amar – sério, quieto, devagar. 

Eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos, seus olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a palavra cica, e 

também a amar os bichos tristes, a anta e a pequena cutia; e o córrego; e a nuvem tangida pela viração. 

Minha filha Rita em meu sonho me sorria – com pena deste seu pai, que nunca a teve. 

(Rubem Braga. 200 Crônicas escolhidas.  13. ed. Rio de Janeiro. Record, 1998, p.200) 
 
 
 
23. O emprego de um mesmo tempo e modo verbal em traria, brilhariam e ensinaria, no penúltimo parágrafo do tex- 

to, 
 

(A) indica que tais ações foram efetivamente realizadas enquanto a filha do autor ainda vivia, isto é, antes da 
morte dela aos cinco anos de idade. 

 

(B) denota o desejo do autor de ver tais ações realizadas no futuro, quando a filha atingir a idade de cinco anos. 
 

(C) enfatiza a tristeza do autor por não ter mais a guarda da criança, o que é revelado apenas no último parágrafo 
do texto. 

 

(D) sugere que o sonho nada mais é que a lembrança de ações recém-realizadas durante o estado de vigília do 
autor. 

 

(E) antecipa a revelação feita no último parágrafo de que a filha do autor nunca existiu, sendo tais ações apenas 
hipotéticas. 

 
 
24. ... na graça de seus cinco anos. (primeiro parágrafo) 

 
... e a nuvem tangida pela viração. (penúltimo parágrafo) 
 

As palavras grifadas nas frases transcritas acima têm, respectivamente, o sentido de 
 

(A) dádiva e calmaria. 
 

(B) encanto e brisa marinha. 
 

(C) gratuidade e vento forte. 
 

(D) alegria e mudança do clima. 
 

(E) inocência graciosa e tempestade. 
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25. ... com pena deste seu pai, que nunca a teve. (último parágrafo) 
 

O pronome relativo grifado na frase acima está também presente na seguinte frase: 
 

(A) Com frequência, o sonho nada mais é que a realização de nossos mais recônditos desejos. 
 
(B) É de se perguntar que outro dilema poderia ter recebido expressão poética tão saborosa: “Filhos? Melhor não 

tê-los! Mas se não os temos, como sabê-lo?”  
 
(C) Tornou-se difícil encontrar nos jornais crônicas que não tenham como tema a política ou a economia, isto é, 

crônicas propriamente ditas. 
 
(D) Muitos já notaram que as crônicas de Rubem Braga são verdadeiros poemas em prosa. 
 
(E) Talvez não haja nada mais ambivalente que a maternidade ou a paternidade, com sua teimosa mistura de 

risos e lágrimas. 
 
 

Raciocínio lógico-matemático 
 

26. Se Ana diz a verdade, Beto também fala a verdade, caso contrário Beto pode dizer a verdade ou mentir. Se Cléo 
mentir, David dirá a verdade, caso contrário ele mentirá. Beto e Cléo dizem ambos a verdade, ou ambos mentem. 
 
Ana, Beto, Cléo e David responderam, nessa ordem, se há ou não um cachorro em uma sala. Se há um cachorro 
nessa sala, uma possibilidade de resposta de Ana, Beto, Cléo e David, nessa ordem, é  

 
(A) N, N, S, N. 
 

(B) N, S, N, N. 
 

(C) S, N, S, N. 
 

(D) S, S, S, N. 
 

(E) N, N, S, S. 
 
 
27. Observe o padrão da sequência de contas: 

 
 

M

44344214434421443442144 344 214434421

4434421443442144 344 214434421

443442144 344 214434421

44 344 214434421

1algarismos9961algarismos9971algarismos9981algarismos9991algarismos1000

1algarismos9971algarismos9981algarismos9991algarismos1000

1algarismos9981algarismos9991algarismos1000

1algarismos9991algarismos1000

1111...11111111...11111111...111111111...11111111...1111:4Conta

1111...11111111...111111111...11111111...1111:3Conta

1111...111111111...11111111...1111:2Conta

11111...11111111...1111:1Conta

+−+−

−+−

+−

−

 

 
 
Mantido o mesmo padrão, o número de algarismos 1 da conta 100 é 
 
(A)     1. 
 
(B)   50. 
 
(C)   99. 
 
(D) 100. 
 
(E) 950. 

Adote: S: há cachorro na sala 
 
 N: não há cachorro na sala 
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28. Um triângulo equilátero grande será construído com palitos a partir de pequenos triângulos equiláteros congruentes 
e dispostos em linhas. Por exemplo, a figura descreve um triângulo equilátero grande (ABC) construído com quatro 
linhas de pequenos triângulos equiláteros congruentes (a linha da base do triângulo ABC possui 7 pequenos 
triângulos equiláteros congruentes). 

1 3 5 7

2 4 6

A

B C 
 
Conforme o processo descrito, para que seja construído um triângulo grande com linha da base contendo 1001 
pequenos triângulos congruentes são necessários um total de palitos igual a 
 
(A) 377253. 

(B) 296553. 

(C) 278837. 

(D) 259317. 

(E) 219373. 
 
 
29. Se Alceu tira férias, então Brenda fica trabalhando. Se Brenda fica trabalhando, então Clóvis chega mais tarde ao 

trabalho. Se Clóvis chega mais tarde ao trabalho, então Dalva falta ao trabalho. Sabendo-se que Dalva não faltou 
ao trabalho, é correto concluir que 
 
(A) Alceu não tira férias e Clóvis chega mais tarde ao trabalho. 

(B) Brenda não fica trabalhando e Clóvis chega mais tarde ao trabalho. 

(C) Clóvis não chega mais tarde ao trabalho e Alceu não tira férias. 

(D) Brenda fica trabalhando e Clóvis chega mais tarde ao trabalho. 

(E) Alceu tira férias e Brenda fica trabalhando. 
 
 
30. Quatro casais vão jogar uma partida de buraco, formando quatro duplas. As regras para formação de duplas 

exigem que não sejam de marido com esposa. A respeito das duplas formadas, sabe-se que:   
− Tarsila faz dupla com Rafael; 

− Julia não faz dupla com o marido de Carolina; 

− Amanda faz dupla com o marido de Julia; 

− Rafael faz dupla com a esposa de Breno; 

− Lucas faz dupla com Julia; 

− Nem Rafael, nem Lucas fazem dupla com Amanda; 

− Carolina faz dupla com o marido de Tarsila; 

− Pedro é um dos participantes. 
  

Com base nas informações, é correto afirmar que   
(A) Carolina não é esposa de Breno, nem de Lucas, nem de Pedro. 

(B) Amanda não é esposa de Lucas, nem de Rafael, nem de Pedro. 

(C) Tarsila é esposa de Lucas. 

(D) Rafael é marido de Julia. 

(E) Pedro é marido de Carolina. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Direito Constitucional  
31. As normas que o legislador constituinte regulou sufi-

cientemente os interesses relativos a determinada 
matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por 
parte da competência discricionária do poder públi-
co, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos 
de conceitos gerais nelas enunciados, são classifi-
cadas de eficácia 

 
(A) programática. 
(B) plena. 
(C) limitada. 
(D) contida. 
(E) objetiva. 

_________________________________________________________ 
 

32. As finalidades básicas do princípio da indissolubili-
dade do vínculo federativo são 

 
(A) a unidade nacional e a necessidade descentra-

lizadora. 
 
(B) o direito de secessão e a prevalência dos 

interesses da União sobre os Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

 
(C) o direito de secessão e a necessidade de au-

to-organização. 
 
(D) dúplice capacidade de auto-organização dos 

Estados e Municípios e sujeição aos interesses 
da União. 

 
(E) dúplice capacidade de auto-organização dos 

Estados e Municípios e o direito de secessão. 
_________________________________________________________ 
 

33. O princípio, que determina que o administrador pú-
blico seja um mero executor do ato, é o da 
 
(A) legalidade. 
(B) moralidade. 
(C) publicidade. 
(D) eficiência. 
(E) impessoalidade. 

_________________________________________________________ 
 

34. A Defensoria Pública da União é organizada por 
 
(A) Lei Delegada. 
(B) Decreto Legislativo. 
(C) Lei Ordinária. 
(D) Lei Complementar. 
(E) Resolução. 

_________________________________________________________ 
 

35. O Tribunal de Contas da União é integrado no total por 
 
(A) sete ministros, sendo todos escolhidos pelo 

Presidente da República, com aprovação do 
Congresso Nacional. 

 
(B) sete ministros, sendo dois terços deles escolhi-

dos pelo Congresso Nacional, com aprovação 
do Presidente da República. 

 
(C) nove Ministros, sendo um terço deles esco-

lhidos pelo Presidente da República, com apro-
vação do Senado Federal. 

 
(D) quinze ministros, sendo dois terços deles esco-

lhidos pelo Senado Federal, com aprovação da 
Câmara dos Deputados. 

 
(E) quinze ministros, sendo um terço deles esco-

lhidos pela Câmara dos Deputados, com apro-
vação do Presidente da República. 

36. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a in-
constitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 
normativo, citará previamente o 

 
(A) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 
 
(B) Advogado-Geral da União. 
 
(C) Presidente da Câmara dos Deputados. 
 
(D) Presidente do Senado Federal. 
 
(E) Presidente da República. 

_________________________________________________________ 
 

Direito Administrativo 
 

37. Agente público que, sendo competente e adotando 
regular processo disciplinar com direito ao contra-
ditório e ampla defesa, aplica sanção administrativa 
de demissão a servidor que se ausentou do serviço 
durante o expediente, sem autorização do chefe 
imediato, infringe, dentre outros, o princípio da 
 
(A) razoabilidade. 
(B) supremacia do interesse público. 
(C) motivação. 
(D) impessoalidade. 
(E) eficiência. 

_________________________________________________________ 
 

38. O Poder Legislativo aprova lei que proíbe fumar em 
lugares fechados, cujo texto prevê o seu detalha-
mento por ato do Poder Executivo. Sancionando a 
Lei, o Chefe do Poder Executivo edita, imediatamen-
te, decreto detalhando a aplicação da norma, con-
forme previsto. Ao fazê-lo o Chefe do Poder Exe-
cutivo exerce o poder 
 
(A) disciplinar. 
(B) regulamentar. 
(C) discricionário. 
(D) de polícia. 
(E) hierárquico. 

_________________________________________________________ 
 

39. Agente público, usando verba de regime de adian-
tamento, efetua pequenas compras de pronto paga-
mento, no valor de quatro mil reais, o que faz por 
meio de contrato verbal, não formalizado por qual-
quer instrumento e, portanto, não publicado. Esse 
contrato 
 
(A) é nulo porque a legislação não permite o 

contrato verbal com a Administração. 
 
(B) é válido, desde que ratificado pela autoridade 

superior e publicado, por extrato, nos cinco dias 
subsequentes à compra. 

 
(C) é válido, conforme dispõe a Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 
 
(D) é ineficaz, porque a Lei de Licitações e Contra-

tos Administrativos condiciona a eficácia do 
contrato à sua publicação. 

 
(E) é inexistente, porque a lei veda a celebração de 

contrato verbal com a Administração, em qual-
quer hipótese. 
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40. Órgão da Administração Pública pretende locar um 
imóvel destinado a instalar uma diretoria em cidade 
diversa da sua sede. Encontrando um imóvel que per-
tence a uma Organização Social, conforme disposi-
ção expressa na Lei de Licitações, para a locação, 

 
(A) deve ser feita licitação na modalidade leilão, 

para que os proprietários de imóveis semelhan-
tes os ofereçam à locação, prevalecendo o de 
menor valor do aluguel. 

 
(B) é dispensável a licitação porque o imóvel 

pertence a uma Organização Social. 
 
(C) é inexigível a licitação por ser inviável a compe-

tição uma vez que aquele imóvel foi o escolhido 
pela Administração. 

 
(D) deve ser feita licitação, adotada a modalidade 

concorrência pública independentemente do 
valor do aluguel. 

 
(E) é dispensável a licitação se, dentre outros re-

quisitos, o imóvel satisfaz as necessidades es-
tatais e o aluguel é compatível com o valor de 
mercado. 

_________________________________________________________ 
 

41. Às disposições gerais relativas ao processo adminis-
trativo estabelecido pela Lei no 9.784/99, 

 
(A) não se aplicam aos órgãos dos Poderes Legis-

lativo e Judiciário da União, quando no desem-
penho de função administrativa. 

 
(B) determinam a proibição de cobrança de despe-

sas processuais, ressalvadas as previstas em 
lei. 

 
(C) dispõem que o processo administrativo não 

poderá ser impulsionado de ofício, somente 
pela atuação dos interessados. 

 
(D) consideram-se autoridade a unidade de atua-

ção dotada de personalidade jurídica. 
 
(E) garantem a interpretação da norma administra-

tiva da forma que melhor garanta o atendimen-
to do fim público, permitida a aplicação retroa-
tiva de nova interpretação. 

_________________________________________________________ 
 

42. Chico, analista do Tribunal Regional do Trabalho, foi 
promovido. Nesse caso, a promoção 
 
(A) não interrompe o tempo de exercício, que é 

contado no novo posicionamento na carreira a 
partir da data de publicação do ato que promo-
ver o servidor. 

 
(B) interrompe o tempo de exercício, que é contado 

a partir da data da posse no novo cargo. 
 
(C) não interrompe o tempo de carreira, que é 

contado no novo posicionamento a partir da 
data da posse na nova função do servidor. 

 
(D) suspende o tempo de exercício, que é retoma-

do na carreira a partir da data que o servidor 
ingressar no exercício do novo cargo. 

 
(E) suspende o tempo de carreira, que não é 

considerado contínuo, a partir da posse no 
primeiro cargo. 

43. Considere as assertivas abaixo, relacionadas ao 
vencimento e a remuneração do servidor público. 

 

 I. As faltas justificadas decorrentes de caso 
fortuito não poderão, em qualquer caso, ser 
compensadas, não sendo assim consideradas 
como efetivo exercício. 

 

 II. Quando o pagamento indevido houver ocor-
rido no mês anterior ao do processamento da 
folha, a reposição será feita imediatamente, 
em uma única parcela. 

 

 III. O vencimento, a remuneração e o provento 
não serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial. 

 

 IV. É assegurada a isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou asseme-
lhadas do mesmo Poder, ou entre servidores 
dos três Poderes, ressalvadas as vantagens 
de caráter individual e as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho. 

 

 V. Vencimento é a remuneração do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias perma-
nentes estabelecidas em lei. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I, III e V. 

(B) I e IV. 

(C) I e V. 

(D) II, III e IV. 

(E) II, IV e V. 
_________________________________________________________ 
 

44. Um juiz do Tribunal Regional do Trabalho recebeu, 
para si imóvel, a título de gratificação de quem tinha 
interesse, indireto, que pudesse ser amparado por 
omissão decorrente das suas atribuições. Nesse ca-
so, 

 
(A) falecendo ele, o seu sucessor estará sujeito às 

cominações da lei de improbidade, além do 
valor da herança. 

 
(B) praticou ele ato de improbidade administrativa 

que causa prejuízo ao erário. 
 
(C) responderá por ato de improbidade administra-

tiva que importa enriquecimento ilícito. 
 
(D) dar-se-á o integral ressarcimento do dano, 

porque a lesão ao patrimônio foi dolosa e não 
culposa, além do que foi ele o beneficiado e 
não terceiro. 

 
(E) não responderá por improbidade, pois não foi 

praticado ato contra a administração direta, 
indireta ou fundacional do Poder Executivo. 
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45. Quanto aos Servidores do Poder Judiciário da União, 
abrangidos pela Lei no 11.416/06, é INCORRETO que 
 
(A) as funções comissionadas de natureza geren-

cial serão exercidas preferencialmente por ser-
vidores com formação superior. 

 
(B) os Quadros de Pessoal do Poder Judiciário são 

compostos pelas Carreiras de Analista Judiciá-
rio, Técnico Judiciário, Assistente Administra-
tivo, constituídas por funções de provimento 
efetivo ou em comissão. 

 
(C) os critérios para o exercício de funções comis-

sionadas de natureza não gerencial serão 
estabelecidos em regulamento. 

 
(D) consideram-se funções comissionadas de natu-

reza gerencial aquelas em que haja vínculo de 
subordinação e poder de decisão, especifica-
dos em regulamento, exigindo-se do titular 
participação em curso de desenvolvimento 
gerencial oferecido pelo órgão. 

 
(E) o desenvolvimento dos servidores nos cargos 

de provimento efetivo das Carreiras dos Qua-
dros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á 
mediante progressão funcional e promoção. 

_________________________________________________________ 
 

46. Nos termos da Lei no 11.416/06, para serem exer-
cidos por servidores integrantes das Carreiras dos 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União, 
podendo designar-se para os restantes servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo que não 
integrem essas carreiras ou que sejam titulares de 
empregos públicos, observados os requisitos de 
qualificação e de experiência previstos em regula-
mento, cada órgão destinará, no 
 
(A) mínimo, 25% do total dos cargos comissiona-

dos. 
 
(B) máximo, 30% do total das funções efetivas. 
 
(C) máximo, 50% do total dos cargos efetivos. 
 
(D) mínimo, 60% do total dos cargos comissiona-

dos. 
 
(E) mínimo, 80% do total das funções comissionadas. 

_________________________________________________________ 
 

Direito do Trabalho 
 

47. Joana, empregada da empresa FA, recebe mensal-
mente verba correspondente a participação nos lucros 
empresariais; Débora, empregada da empresa TO, re-
cebe mensalmente ajuda de custo; e Marta, emprega-
da da empresa S, possui seguro de vida e acidentes 
pessoais pago por sua empregadora. Nestes casos, 
 
(A) nenhuma das empregadas recebe verbas de 

natureza salarial. 
 
(B) todas as empregadas recebem verbas de natu-

reza salarial. 
 
(C) apenas Joana e Débora recebem verbas de 

natureza salarial. 
 
(D) apenas Débora e Marta recebem verbas de 

natureza salarial. 
 
(E) apenas Joana recebe verbas de natureza 

salarial. 

48. Mário exerce trabalho em condições insalubres, re-
cebendo R$ 1.000,00 a título de salário, bem como 
adicional de insalubridade. Habitualmente o empre-
gado realiza horas extras. Neste caso, a base de 
cálculo da remuneração das horas extras 

 
(A) será o salário mínimo acrescido de eventuais 

gratificações. 
 
(B) não incluirá o adicional recebido em razão da 

sua natureza específica. 
 
(C) será o salário mínimo sem o acréscimo do res-

pectivo adicional. 
 
(D) será o salário líquido do obreiro. 
 
(E) já incluirá o adicional recebido. 

_________________________________________________________ 
 

49. Joana labora como frentista no posto de gasolina G. 
Configurando-se atividade perigosa, ela possui direi-
to ao recebimento de adicional de periculosidade. 
De acordo com a Consolidação das Leis do Traba-
lho, o trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado um adicional de  

 
(A) 30% sobre o salário sem os acréscimos re-

sultantes de gratificações, prêmios ou participa-
ções nos lucros da empresa. 

 
(B) 30% sobre o salário com os acréscimos re-

sultantes de gratificações, prêmios ou parti-
cipações nos lucros da empresa. 

 
(C) 20% sobre o salário sem os acréscimos re-

sultantes de gratificações, prêmios ou partici-
pações nos lucros da empresa. 

 
(D) 20% sobre o salário com os acréscimos re-

sultantes de gratificações, prêmios ou participa-
ções nos lucros da empresa. 

 
(E) 15% sobre o salário com os acréscimos resul-

tantes de gratificações, prêmios ou participa-
ções nos lucros da empresa. 

_________________________________________________________ 
 

50. Considerando que hoje é domingo e a empresa F não 
possui expediente de trabalho, todos os seus funcio-
nários encontram-se no gozo de repouso semanal 
remunerado, com exceção de Mário que está rea-
lizando prova de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior. Nos casos dos 
empregados e de Mário ocorreu a 

 
(A) suspensão e extinção do contrato de trabalho, 

respectivamente. 
 
(B) suspensão do contrato de trabalho. 
 
(C) interrupção e suspensão do contrato de traba-

lho, respectivamente. 
 
(D) suspensão e interrupção do contrato de traba-

lho, respectivamente. 
 
(E) interrupção do contrato de trabalho. 
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51. Joana labora para a empresa W e está sofrendo as-
sédio sexual por chantagem de seu superior hierár-
quico, Gildo, tendo em vista que o mesmo solicita a 
prestação de atividade sexual sob pena de Joana 
perder o emprego. A empresa descobriu a conduta 
de Gildo e pretende dispensá-lo pela prática da falta 
grave caracterizada especificamente por 
 
(A) indisciplina. 
(B) desídia. 
(C) incontinência de conduta. 
(D) insubordinação. 
(E) ato de improbidade. 

_________________________________________________________ 
 

52. Mariana labora na padaria Pão do Bairro exercendo 
a função de padeira, com jornada de trabalho das 
22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Nes-
te caso, Mariana terá direito ao adicional noturno de, 
no mínimo, 

 
(A) 15% sobre a hora diurna, sendo a hora do tra-

balho noturno computada como de 55 minutos e 
15 segundos. 

 
(B) 30% sobre a hora diurna, sendo a hora do tra-

balho noturno computada como de 52 minutos 
e 30 segundos. 

 
(C) 15% sobre a hora diurna, sendo a hora do tra-

balho noturno computada como de 52 minutos 
e 30 segundos. 

 
(D) 20% sobre a hora diurna, sendo a hora do 

trabalho noturno computada como de 52 minu-
tos e 30 segundos. 

 
(E) 20% sobre a hora diurna, sendo a hora do 

trabalho noturno computada como de 55 minu-
tos e 15 segundos. 

_________________________________________________________ 
 

Contabilidade Pública 
 
53. É exigência constitucional a prestação de contas por 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou pri-
vada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos. No âmbito 
federal compete ao Tribunal de Contas da União 

 
(A) julgar as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, mediante parecer pré-
vio, que deverá ser elaborado em 90 dias a 
contar de seu recebimento. 

 
(B) apreciar as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, mediante parecer 
prévio, que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento. 

 
(C) avaliar as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, mediante parecer 
prévio, que deverá ser elaborado em noventa 
dias a contar de seu recebimento. 

 
(D) apreciar as contas prestadas anualmente pelos 

administradores e demais responsáveis por di-
nheiros, bens e valores públicos da adminis-
tração direta e indireta, mediante parecer prévio 
que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento. 

 
(E) apreciar os demonstrativos do cumprimento das 

metas previstas no plano plurianual, da execu-
ção dos programas de governo e dos orçamen-
tos da administração direta e indireta, mediante 
parecer prévio que deverá ser elaborado em 
sessenta dias a contar do recebimento. 

54. O projeto de lei orçamentária anual apresentado 
pelo Executivo que sofrer veto, emenda ou rejeição, 
tem como consequência recursos sem despesas 
correspondentes. Tais recursos poderão ser utiliza-
dos 

 
(A) mediante créditos especiais ou suplementares, 

com prévia e específica autorização legislativa. 
 
(B) para despesas emergenciais ou imprevisíveis, 

com prévia e específica autorização legislativa. 
 
(C) mediante créditos especiais ou suplementares, 

desde que haja disponibilidades financeiras. 
 
(D) para despesas emergenciais ou imprevisíveis, 

independentemente de autorização legislativa. 
 
(E) mediante créditos especiais ou suplementares, 

com prévia e específica autorização do respec-
tivo Tribunal de Contas. 

_________________________________________________________ 
 

55. A Lei Orçamentária Anual sendo um instrumento de 
planejamento da previsão de arrecadação das re-
ceitas e autorização dos gastos públicos, poderá 
conter autorização ao Executivo para realizar em 
qualquer mês do exercício financeiro 

 
(A) operações de crédito por antecipação da recei-

ta, para pagamento de despesas inscritas em 
restos a pagar. 

 
(B) alienação de bens, para atender a insuficiên-

cias de caixa. 
 
(C) operações de crédito por antecipação da 

receita, para atender a insuficiências de caixa. 
 
(D) operações de crédito por antecipação da re-

ceita, para pagamento de despesas extra-
orçamentárias. 

 
(E) operações de crédito por antecipação da recei-

ta, para pagamento de despesas emergenciais. 
_________________________________________________________ 
 

56. O Balanço Orçamentário do exercício de 2009 de 
determinada Entidade Pública demonstra a reali-
zação de receitas no total de R$ 1.000,00. 

 

Receitas Valores 
(R$) 

Alienação de Bens Imóveis   400,00 

Taxas     50,00 

Receitas da Dívida Ativa    300,00 

Amortização de Empréstimos    150,00 

Receitas Imobiliárias    100,00 

Total das Receitas 1.000,00 

 
Com base nas receitas apresentadas no Balanço 
Orçamentário, Receitas Correntes e as Receitas de 
Capital totalizam, respectivamente, 

 
(A) R$ 150,00 e R$ 850,00. 

(B) R$ 350,00 e R$ 650,00. 

(C) R$ 450,00 e R$ 550,00. 

(D) R$ 550,00 e R$ 450,00. 

(E) R$ 750,00 e R$ 250,00. 
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57. Determinada Entidade Pública no exercício de 2009 
pagou despesas no valor total de R$ 2.700,00. 

 

Despesas Pagas Valores 
(R$) 

Luz e Telefone    300,00 

Restos a Pagar    350,00 

Locação de Imóveis    400,00 

Salário de Pessoal    600,00 

Devolução de Caução    250,00 

Aquisição de Veículos    800,00 

Total 2.700,00 
 

Com base nos valores apresentados, as despesas 
orçamentárias e extraorçamentárias pagas no exer-
cício de 2009 totalizam, respectivamente, 
 
(A) R$    600,00 e R$ 2.100,00. 
(B) R$ 2.100,00 e R$    600,00. 
(C) R$ 2.350,00 e R$    350,00. 
(D) R$ 2.400,00 e R$    300,00. 
(E) R$ 2.450,00 e R$    250,00. 

_________________________________________________________ 
 

58. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, na 
apuração da despesa total com pessoal será 
considerada a despesa 

 
(A) empenhada, liquidada e paga no mês em refe-

rência somada com a dos onze meses imedia-
tamente anteriores, adotando-se o regime de 
caixa.  

(B) realizada no quadrimestre em referência so-
mada com a dos dois últimos quadrimestres 
imediatamente anteriores, adotando-se o regi-
me de competência. 

 
(C) empenhada, liquidada e paga no mês em refe-

rência somada com a dos onze meses imedia-
tamente anteriores, adotando-se o regime de 
competência. 

 
(D) realizada no mês em referência somada com 

as dos onze meses imediatamente anteriores, 
adotando-se o regime de caixa. 

 
(E) realizada no mês em referência somada com a 

dos onze meses imediatamente anteriores, 
adotando-se o regime de competência. 

_________________________________________________________ 
 

59. Constituem requisitos essenciais da responsabili-
dade na gestão fiscal a 
 
(A) efetiva arrecadação de todas as receitas previs-

tas na Lei Orçamentária do ente da Federação.  
(B) efetiva previsão e a realização de todas as 

despesas autorizadas na Lei Orçamentária do 
ente da Federação. 

 
(C) efetiva arrecadação de todas as receitas e a 

efetiva realização de todas as despesas previs-
tas na Lei Orçamentária do ente da Federação. 

 
(D) instituição, a previsão e a efetiva arrecadação 

de todos os tributos da competência consti-
tucional do ente da Federação. 

 
(E) instituição, a previsão e a efetiva arrecadação 

das receitas correntes e de capital da compe-
tência constitucional do ente da Federação. 

60. É uma das exigências contidas na Lei Federal
no 8.666/93 para que as obras e os serviços sejam 
licitados: 

 
(A) Aprovação de Projeto Básico por meio da Lei 

Orçamentária Anual, com livre acesso para 
exame dos interessados em participar do pro-
cesso licitatório. 

 
(B) Aprovação de Projeto Básico aprovado por 

meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 
livre acesso para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório. 

 
(C) Disponibilidade de recursos financeiros que 

assegure o pagamento das obrigações decor-
rentes das obras ou serviços a serem execu-
tados no exercício em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma. 

 
(D) Previsão de recursos orçamentários que as-

segure o pagamento das obrigações decorren-
tes de obras ou serviços a serem executados 
no exercício financeiro em curso, de acordo 
com o respectivo cronograma. 

 
(E) Autorização da autoridade competente com 

prévio empenhamento das despesas que as-
segure o pagamento das obrigações decorren-
tes das obras ou serviços a serem executados 
no exercício financeiro em curso, de acordo 
com o respectivo cronograma. 

_________________________________________________________ 
 

 
Noções de Administração e de Administração de  

Recursos Humanos 
 

61. A Gestão de Pessoas é um conjunto integrado de 
processos dinâmicos e interativos. Os seis proces-
sos básicos de Gestão de Pessoas são os proces-
sos de agregar; aplicar; recompensar; desenvolver; 
manter e monitorar pessoas. O processo de agregar 
pessoas é utilizado para 

 
(A) incluir novas pessoas na empresa. Podem ser 

denominados de processos de provisão ou 
suprimento de pessoal. 

 

(B) acompanhar e controlar as atividades das 
novas pessoas que ingressam na corporação e 
de verificar seus resultados. 

 

(C) capacitar e incrementar a adaptação das novas 
pessoas às atividades que deverão exercer. In-
cluem seu treinamento e desenvolvimento, ges-
tão do conhecimento e das competências. 

 

(D) incentivar e satisfazer as necessidades indivi-
duais mais elevadas de cada novo membro da 
empresa, por meio do qual se garante a re-
tenção de talentos. 

 

(E) criar condições psicológicas satisfatórias para 
as atividades das pessoas. Incluem pesquisas 
de clima e programas de qualidade de vida. 
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62. As tarefas de Administração de Recursos Humanos 
mudaram com o tempo. Hoje, elas são desem-
penhas nas organizações por dois grupos de exe-
cutivos: de um lado, os especialistas em Recursos 
Humanos que atuam como consultores internos, e 
de outro, os gerentes de linha que estão envolvidos 
diretamente nas atividades de Recursos Humanos 
por serem responsáveis pela 

 
(A) manutenção de uma ação disciplinadora. 
(B) busca constante de resultados. 
(C) utilização eficaz de seus subordinados. 
(D) aplicação do treinamento em sala de aula. 
(E) administração da carreira de cada subordinado. 

_________________________________________________________ 
 

63. A eficácia do processo seletivo se encontra no fato 
de conseguir trazer talentos para a empresa, tornan-
do-a cada dia melhor com as novas aquisições e/ou 
movimentações internas. No entanto, algumas orga-
nizações preferem utilizar o quociente de seleção 
para mediar a eficácia dos processos seletivos. À 
medida que o quociente de seleção diminui, 

 
(A) obtêm-se dados sobre a satisfação dos candi-

datos quanto ao processo seletivo aplicado. 
 
(B) diminui a eficiência do processo. 
 
(C) estabiliza-se a eficiência do processo. 
 
(D) aumenta a eficiência do processo. 
 
(E) mantém-se a eficácia do processo. 

_________________________________________________________ 
 

64. Entre os principais testes de seleção estão os testes 
de conhecimento que normalmente são 

 
(A) escritos e avaliam conhecimentos específicos 

ou habilidades, como capacidade de articu-
lação do pensamento e do raciocínio. 

 
(B) recomendados para verificar atitudes, como as 

relacionadas aos cargos de natureza opera-
cional ou de produção. 

 
(C) utilizados para avaliar o potencial intelectual, 

comportamentos específicos e certos traços de 
personalidade dos candidatos. 

 
(D) os únicos que indicam de forma clara e precisa 

a presença de um padrão de comportamento 
que garantirá o sucesso ou não do candidato 
na execução do trabalho que pretende realizar 
na empresa. 

 
(E) indicados para identificar aspectos perma-

nentes e consistentes do comportamento de 
uma pessoa. 

_________________________________________________________ 
 

65. O método de avaliação de desempenho que consiste 
em quatro etapas: entrevista inicial para avaliar o de-
sempenho e os fatores que afetaram positiva ou nega-
tivamente o resultado final; entrevista de análise com-
plementar para obter novas informações pertinentes; 
planejamento das providências necessárias e acom-
panhamento posterior dos resultados; é denominado 

 
(A) escalas gráficas. 
(B) pesquisa de campo. 
(C) listas de verificação. 
(D) escolha forçada. 
(E) método dos incidentes críticos. 

66. A avaliação 360 graus baseia-se no uso de fontes 
múltiplas para fornecer feedback sobre as compe-
tências de uma pessoa. O desempenho é avaliado 
de maneira circular, por todos que interagem com o 
avaliado, inclusive a autoavaliação efetuada pelo 
próprio empregado, em número ideal de  
 
(A) doze pessoas, produzindo-se dessa forma dis-

tintas informações, enriquecendo substan-
cialmente o processo avaliativo para vislumbrar 
as diversas demandas que o avaliado recebe 
do seu ambiente de trabalho. 

 
(B) quatro pessoas, produzindo-se dessa forma 

distintas informações, enriquecendo substan-
cialmente o processo avaliativo para vislumbrar 
as diversas demandas que o avaliado recebe 
do seu ambiente de trabalho. 

 
(C) três pessoas, produzindo-se dessa forma dis-

tintas informações, enriquecendo substancial-
mente o processo avaliativo para vislumbrar as 
diversas demandas que o avaliado recebe do 
seu ambiente de trabalho. 

 
(D) dez pessoas, produzindo-se dessa forma distin-

tas informações, enriquecendo substancial-
mente o processo avaliativo para vislumbrar as 
diversas demandas que o avaliado recebe do 
seu ambiente de trabalho. 

 
(E) seis pessoas, produzindo-se dessa forma dis-

tintas informações, enriquecendo substancial-
mente o processo avaliativo para vislumbrar as 
diversas demandas que o avaliado recebe do 
seu ambiente de trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

67. O processo de treinamento é composto de quatro 
etapas: 
 
(A) diagnóstico de necessidades; definição de re-

cursos; aplicação e acompanhamento. 
 
(B) programação; organização dos recursos dispo-

níveis; implantação ou realização do treina-
mento em si e avaliação dos resultados. 

 
(C) elaboração do conteúdo; escolha de recursos; 

convocação e aplicação. 
 
(D) comunicação aos participantes; definição das 

dinâmicas; aplicação e avaliação de reação. 
 
(E) levantamento de necessidades; análise das ne-

cessidades; definição de indicadores de apren-
dizagem e implantação da programação de 
treinamento. 

_________________________________________________________ 
 

68. Na técnica de instrução programada pode-se utilizar 
de dois sistemas: o linear ou extrínseco e o ramifica-
do ou intrínseco. O sistema linear parte da premissa 
de que 
 
(A) os erros inibem o aprendizado do aluno. 
 
(B) os erros são essenciais para a aprendizagem 

do aluno. 
 
(C) erros não devem ocorrer. 
 
(D) as questões do programa devem ser sob a 

forma de múltipla escolha. 
 
(E) as respostas devem ser dissertativas. 
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69. Ao definir a estrutura organizacional de uma em-
presa, seus administradores devem considerar seis 
elementos básicos: 

 
(A) tecnologia; produto/serviço; análise do trabalho; 

agrupamento de funções; custos e número de 
níveis de comando. 

 
(B) divisão do trabalho; produtividade; segmento 

de negócio; tecnologia; distribuição das equi-
pes e localização geográfica. 

 
(C) mão de obra necessária; características dos 

clientes; amplitude do negócio; concentração 
do trabalho; funções essenciais e agrupamento 
das tarefas. 

 
(D) especialização do trabalho; departamentaliza-

ção; cadeia de comando; amplitude de controle; 
centralização/descentralização e formalização. 

 
(E) foco do negócio; público alvo; mão de obra es-

pecializada; amplitude de controle; divisão de 
poder e distribuição geográfica. 

_________________________________________________________ 
 

70. Indivíduos cuja necessidade principal é a de buscar 
a excelência, de lutar pelo sucesso em suas ativi-
dades, e que buscam fazer as coisas melhores e 
situações onde possam assumir a responsabilidade 
de encontrar soluções para os problemas, são con-
siderados, de acordo com a Teoria das Necessida-
des Adquiridas de McClelland, como pessoas cujo 
motivo ou necessidade básica é a necessidade de 

 
(A) poder 

(B) afiliação. 

(C) realização. 

(D) autoestima. 

(E) segurança. 
_________________________________________________________ 
 

71. O modelo abaixo representa a estrutura de uma 
organização 

 
Empresa independente
de consultoria na área
de desenvolvimento

de produtos

Agência de
propaganda

Fábricas
terceirizadas

Representantes de
vendas autônomos

Grupo
executivo

  
 

(A) centrada no cliente. 

(B) matricial. 
(C) virtual. 

(D) burocrática. 
(E) centrada em equipes. 

72. A Matriz SWOT é composta por quatro itens de 
análise que auxiliam a identificar 
 

(A) missão; valores; resultados esperados e com-
petências. 

 

(B) riscos; necessidades; ambiente de negócios e 
soluções. 

 

(C) deficiências; grade de sucessos; áreas de foco 
e metas. 

 

(D) resultados obtidos; dificuldades; boas práticas 
e desafios. 

 

(E) pontos fortes; pontos fracos; oportunidades e 
ameaças. 

_________________________________________________________ 
 

73. Além do contrato formal de trabalho, a organização e 
as pessoas que nela trabalham, estabelecem um con-
trato psicológico de trabalho. Pode-se definir este úl-
timo como um 
 

(A) compromisso de dedicação das pessoas ao 
trabalho que executam, garantindo a plena 
aplicação do potencial individual. 

 

(B) entendimento tácito entre indivíduo e organi-
zação que estabelece um conjunto de expec-
tativas que devem ser atendidas pelas partes 
envolvidas. 

 

(C) acordo em que a empresa se compromete a 
investir nos indivíduos que nela trabalham, 
garantindo oportunidades iguais. 

 

(D) pacto emocional entre a empresa e seus 
funcionários de buscarem resultados que 
agregam valor para toda a organização. 

 

(E) ajuste que torna a empresa e funcionários 
parceiros na busca de resultados para a 
organização e satisfação para as pessoas. 

_________________________________________________________ 
 

74. As teorias sobre liderança apresentadas por autores 
humanistas podem ser classificadas em três gru-
pos: 
 

(A) inteligência geral; interesses e atitudinais. 
 

(B) contingenciais; reforço e motivacionais. 
 

(C) traços de personalidade; estilos de liderança e 
situacionais. 

 

(D) traços de caráter; contingenciais e aprendiza-
gem. 

 

(E) estilos de poder; sistêmicas e comportamen-
tais. 
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75. Um profissional deve desenvolver dois tipos de 
competências, a técnica e a interpessoal. O desen-
volvimento da competência interpessoal exige a 
aquisição de habilidades que facilitem a compreen-
são do conteúdo da comunicação entre duas pes-
soas. Uma dessas habilidades é a verificação da 
percepção, que consiste em 
 
(A) identificar ou especificar sua percepção sobre 

os seus próprios sentimentos, esclarecendo ao 
outro como ele deve se relacionar em situações 
de conflito. 

 
(B) dizer sua percepção sobre o que o outro está 

sentindo, a fim de verificar a compreensão de 
seus sentimentos, além do conteúdo das 
palavras. 

 
(C) dizer aquilo que você intui sobre as consequên-

cias que seus comportamentos podem oca-
sionar aos outros. 

 
(D) identificar ou especificar os sentimentos que a 

equipe possue em relação ao outro. 
 
(E) relatar ao outro seus próprios sentimentos em 

relação ao comportamento que ele está 
adotando. 

_________________________________________________________ 
 

76. Um líder que conduz e orienta sua equipe, incenti-
vando a participação das pessoas e desenvolvendo 
comunicação espontânea, franca e cordial, é clas-
sificado como um líder com estilo de liderança 

 
(A) liberal. 
 
(B) autocrática. 
 
(C) democrática. 
 
(D) situacional. 
 
(E) centralizadora. 

_________________________________________________________ 
 

77. O processo administrativo possue quatro funções 
básicas − planejamento, organização, direção e con-
trole. A função de controle é um processo cíclico 
composto de quatro fases: 

 
(A) análise dos resultados; definição de metas; 

ações de reforço para aplicação de boas 
práticas e acompanhamento. 

 
(B) definição de objetivos; acompanhamento da 

execução; avaliação e ações de melhoria. 
 
(C) acompanhamento da execução; identificação 

de inconformidades; definição de novos pro-
cessos e implantação. 

 
(D) monitoração dos processos definidos; identifi-

cação de inconsistências; implantação e avalia-
ção. 

 
(E) estabelecimento de padrões de desempenho; 

monitoração do desempenho; comparação do 
desempenho com o padrão e ação corretiva. 

 
Regimento Interno do Tribunal Regional do 

Trabalho da 8 a Região 
 

78. Sobre a Direção do Tribunal, 
 
(A) será considerado eleito o que obtiver maioria 

absoluta dos votos válidos. 
 
(B) o mandato de Presidente é de quatro anos, 

vedada a reeleição, devendo a posse ocorrer 
até o dia 8 de dezembro seguinte. 

 
(C) quem tiver exercido qualquer cargo de direção 

por cinco anos, não figurará mais entre os 
elegíveis para o cargo de Presidente. 

 
(D) a eleição para Presidente, Vice-Presidente e 

Corregedor Regional far-se-á na primeira 
quinzena do mês de outubro, em escrutínio 
único e secreto, a que concorrerão, exclusiva-
mente, os três Desembargadores mais antigos 
não alcançados pelos impedimentos da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional. 

 
(E) ocorrendo vaga de Presidente antes de 

decorrido dois anos do mandato, proceder-se-á 
à nova eleição, na sessão seguinte a de verifi-
cação da vaga, com posse imediata, terminan-
do ao eleito o tempo de mandato de seu ante-
cessor. 

_________________________________________________________ 
 

79. No tocante ao Tribunal Pleno, 
 
(A) é composto de todos os Desembargadores 

Federais do Trabalho da Oitava Região e, 
eventualmente, de Juízes convocados, quando 
necessário para composição do quorum. 

 
(B) o quorum de deliberação do Tribunal Pleno é 

de um terço dos Desembargadores. 
 
(C) em se tratando de matéria administrativa ou de 

mandado de segurança, nos processos de sua 
competência, apenas terão voto os Desembar-
gadores efetivos, para o que deverão ser 
convocados com antecedência mínima de dez 
dias, ainda que em férias ou licença, dando-se-
lhes ciência prévia da matéria a ser tratada. 

 
(D) lhe compete, pelo voto de seus membros efe-

tivos, eleger por maioria simples Desembar-
gador, por merecimento, para o cargo de 
Corregedor Geral. 

 
(E) lhe compete elaborar lista quádrupla para pro-

moção, por merecimento, de Juiz Titular de 
Vara do Trabalho, obedecidas as prescrições 
constitucionais. 

_________________________________________________________ 
 

80. Das decisões proferidas pelo Corregedor Regional 
caberá agravo regimental para 
 
(A) a Seção Especializada II. 
 
(B) a Quarta Turma Julgadora. 
 
(C) a Seção Especializada I. 
 
(D) o Tribunal Pleno. 
 
(E) a Presidência do Tribunal. 
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