
I N S T R U Ç Õ E S

A C D E

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão objetiva existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas das questões objetivas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá o total de 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1. Considere as situações abaixo:

I. Posse em outro cargo inacumulável.
II. Aproveitamento.

III. Reintegração.
IV. Promoção.
V. Reversão.

VI. Readaptação.

É correto afirmar que a vacância de cargo público de-
correrá das situações apontadas em APENAS

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

_________________________________________________________

2. Em matéria de penas disciplinares observa-se que

(A) tais penalidades serão aplicadas, dentre outras
pessoas, pela autoridade que houver feito a no-
meação, quando tratar-se de cargo em comissão.

(B) configura abandono de cargo a falta injustificada ao
serviço por trinta dias, interpoladamente, durante
período de doze meses.

(C) será suspensa a aposentadoria do inativo que
houver praticado, na atividade, falta punível com a
exoneração.

(D) entende-se por inassiduidade habitual a ausência
intencional do servidor ao serviço por mais de
sessenta dias consecutivos.

(E) a demissão será aplicada nos casos de reincidência
das faltas punidas com advertência ou suspensão,
excluindo-se a pena de multa.

_________________________________________________________

3. “X”, servidor público federal, foi nomeado para o cargo de
técnico judiciário, sendo que, na data da publicação do ato
de provimento, estava afastado de suas funções por estar
a serviço do tribunal do júri de sua comarca. Nesse caso,
o prazo para a sua posse será contado

(A) da data de entrada em exercício.
(B) a critério da administração.
(C) a partir do pedido do servidor.
(D) a partir do término do impedimento.
(E) a partir do décimo dia após a realização do júri.

_________________________________________________________

4. Considerando os direitos dos servidores públicos federais,
é INCORRETO afirmar:

(A) Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou
provento, salvo imposição legal ou mandato judicial.

(B) O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exer-
cício do cargo público, com valor fixado em decreto
do Poder Executivo.

(C) Quando o pagamento indevido houver ocorrido no
mês anterior ao do processamento da folha, a repo-
sição será feita imediatamente, em uma única par-
cela.

(D) O servidor em débito com o erário, que for demitido
ou exonerado, terá o prazo de sessenta dias para
quitar o débito.

(E) A remuneração é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.

5. É certo que, além do vencimento, poderão ser pagas ao
servidor as vantagens de

(A) gratificação, adicionais  e serviço militar.
(B) gratificação, capacitação e atividade política.
(C) adicionais, serviço eleitoral e mandato classista.
(D) indenização, capacitação e atividade política.
(E) indenização, gratificação e adicionais.

_________________________________________________________

6. “X” e “Y” são servidores públicos federais, ocupando fun-
ção comissionada. Verificou-se que o primeiro coagiu seus
subordinados no sentido de filiarem-se a determinado par-
tido político, sendo que o segundo recebeu propina em ra-
zão de suas atribuições. Nesses casos , “X” e “Y” estarão
sujeitos, respectivamente, às penas disciplinares de

(A) advertência por escrito e demissão.
(B) multa pecuniária e suspensão até noventa dias.
(C) demissão e destituição da função.
(D) suspensão até sessenta dias e cassação.
(E) destituição da função e perda dos vencimentos.

_________________________________________________________

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

7. A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas rela-
ções internacionais, dentre outros, pelo princípio da

(A) intervenção.
(B) determinação dos povos.
(C) igualdade entre os Estados.
(D) vedação de asilo político.
(E) solução bélica dos conflitos.

_________________________________________________________

8. Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos pre-
vistos na Constituição Federal, é correto afirmar:

(A) A pequena propriedade rural, desde que trabalhada
pela família ou arrendada, poderá ser objeto de
penhora ou hipoteca para pagamento de débitos ou
resgate de créditos decorrentes de sua atividade
produtiva.

(B) No caso de iminente perigo público, a autoridade
policial ou administrativa poderá usar de propriedade
particular móvel ou imóvel, vedada ao proprietário
qualquer indenização ulterior, no caso de dano.

(C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.

(D) A lei não retroagirá, salvo em prejuízo do réu.

(E) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou po-
lítica, salvo se as invocar para eximir-se de obri-
gação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei.

_________________________________________________________

9. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, na forma da
Constituição Federal, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social, a

(A) vedação, em qualquer hipótese, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho que vise a redução do
salário.

(B) jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo nego-
ciação coletiva.

(C) remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em vinte e cinco por cento à do normal.

(D) assistência gratuita aos filhos, desde o nascimento
até cinco anos de idade, em creches e pré-escolas,
e até nove anos de idade no ensino fundamental.

(E) remuneração do trabalho diurno em até trinta por
cento superior ao noturno.
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10. Em tema de nacionalidade, é INCORRETO afirmar que

(A) será declarada a perda da nacionalidade do bra-
sileiro que, dentre outras hipóteses, tiver cancelada
a sua naturalização, por sentença judicial, em virtude
de atividade nociva ao interesse nacional.

(B) são brasileiros naturalizados os estrangeiros de
qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais
de quinze anos ininterruptos e sem condenação pe-
nal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

(C) são símbolos da República Federativa do Brasil a
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

(D) é privativo de brasileiro nato o cargo de Senador da
República.

(E) a lei não poderá estabelecer distinção entre brasi-
leiros natos e naturalizados, salvo nos casos previs-
tos pela Constituição.

_________________________________________________________

11. Quanto aos direitos políticos, estabelece a Constituição
Federal que

(A) a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor
na data de sua sanção, aplicando-se somente à elei-
ção que ocorrer até um ano da data de sua vigência.

(B) o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para
os analfabetos, os maiores de sessenta e cinco anos
e para os menores de dezoito anos.

(C) exige-se, para concorrer aos cargos de Deputado
Federal e de Vereador, respectivamente, a idade mí-
nima de trinta e de vinte e um anos.

(D) o Governador do Distrito Federal, para concorrer ao
mesmo ou a outros cargos, deve renunciar ao res-
pectivo mandato até três meses antes do pleito.

(E) são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
_________________________________________________________

12. No que diz respeito à Organização do Estado Brasileiro,
considere:

I. A faixa de até 150 Km de largura, ao longo das
fronteiras terrestres, designada como faixa de fron-
teira, é considerada fundamental para a defesa do
território nacional, e sua ocupação e utilização
serão reguladas em lei.

II. São bens da União, dentre outros, os potenciais de
energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive
os do subsolo.

III. Os subsídios do Governador de Estado serão fixa-
dos por resolução do Poder Executivo e submetidos
ao referendo da Assembléia Legislativa.

IV. A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Estadual, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno das
Câmaras Municipais.

V. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências
legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

É correto o que consta APENAS em

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

13. É INCORRETO afirmar:

(A) Cada Senador será eleito com dois suplentes.

(B) Cada Território elegerá quatro Deputados.

(C) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Sena-
dores, com mandato de oito anos, renovada a repre-
sentação de quatro em quatro anos, alternadamente,
por um e dois terços.

(D) O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
eleitos segundo o princípio proporcional.

(E) Salvo disposição constitucional em contrário, as de-
liberações de cada Casa e de suas Comissões
serão tomadas por maioria dos votos, presente a
maioria absoluta de seus membros.

_________________________________________________________

14. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no

(A) mínimo, sete juízes, nomeados pelo Presidente da
República, dentre brasileiros com mais de trinta e
menos de sessenta e cinco anos de idade.

(B) máximo, quinze juízes, empossados pelo Presidente
da República, dentre brasileiros natos com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade.

(C) máximo, onze juízes, nomeados e empossados pelo
Presidente do respectivo Tribunal, dentre brasileiros
natos ou naturalizados com mais de trinta e menos
de setenta anos de idade.

(D) mínimo, nove juízes, nomeados pelo Presidente da
República, dentre brasileiros com mais de trinta e
cinco e menos de setenta anos de idade.

(E) máximo, treze juízes, empossados pelo Presidente
da República, dentre brasileiros natos com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade.

_________________________________________________________

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

15. Sobre a comunicação dos atos processuais, analise:

I. Quando a citação for feita por meio de oficial de jus-
tiça, o prazo começa a correr da data da juntada
aos autos do mandado cumprido.

II. Não se fará a citação, salvo para evitar o pere-
cimento do direito, aos noivos, nos dez primeiros
dias de bodas.

III. Em regra, a citação será feita pelo correio, para
qualquer comarca do País.

IV. A carta precatória tem caráter itinerante e somente
depois de ordenado o cumprimento poderá ser
apresentada a juízo diverso que dela consta, a fim
de se praticar o ato.

De acordo com o Código de Processo Civil, é correto o
que consta APENAS em

(A) I, II e III.
(B) I, III e IV.
(C) I e III.
(D) II, III e IV.
(E) II e III.
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16. Poderão ser ajuizadas perante o Juizado Especial Federal
as causas

(A) de divisão e demarcação.

(B) sobre bens imóveis das autarquias e fundações pú-
blicas federais.

(C) que tenham por objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis.

(D) para anulação ou cancelamento de ato adminis-
trativo federal de natureza previdenciária.

(E) que tenham por objeto a impugnação de sanções
disciplinares aplicadas a militares.

_________________________________________________________

17. No que concerne à distribuição e ao registro analise:

I. Será cancelada a distribuição do feito que,
em 10 dias, não for preparado no cartório em que
deu entrada.

II. As causas de qualquer natureza distribuir-se-ão por
dependência quando, tendo sido extinto o pro-
cesso, sem julgamento de mérito, for reiterado o
pedido.

III. O erro ou a falta de distribuição será corrigido pelo
Juiz apenas se houver requerimento do inte-
ressado.

IV. Havendo reconvenção, não haverá necessidade de
proceder à respectiva anotação pelo distribuidor,
bastando uma certidão nos autos principais.

De acordo com o Código de Processo Civil, está correto o
que consta APENAS em

(A) II.

(B) I e II.

(C) II, III e IV.

(D) III e IV.

(E) IV.
_________________________________________________________

18. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, o
prazo para a prática de atos processuais a cargo da parte
será de

(A) 48 horas.
(B)   5 dias.
(C) 10 dias.
(D) 15 dias.
(E) 30 dias.

_________________________________________________________

19. De acordo com o Código de Processo Civil, NÃO constitui
requisito essencial da carta precatória

(A) a menção do ato processual, que lhe constitui o
objeto.

(B) a indicação dos juízes de origem e de cumprimento
do ato.

(C) a assinatura do escrivão e a declaração de que o
subscreve por ordem do juiz.

(D) o encerramento com a assinatura do juiz.

(E) o inteiro teor da petição e do despacho judicial.

20. Considere as assertivas abaixo acerca da forma e do
tempo dos atos processuais.

I. A citação para evitar perecimento de direito poderá
ser praticada durante os feriados.

II. Os atos processuais não dependem de forma deter-
minada senão quando a lei expressamente a exigir,
reputando-se válidos os que, realizados de outro
modo, lhe preencham a finalidade essencial.

III. O ato processual consistente na desistência da
ação produzirá efeito imediatamente, independente-
mente da homologação por sentença.

IV. Os atos meramente ordinatórios independem de
despacho, devendo ser praticados de ofício pelo
servidor e revistos pelo juiz quando necessários.

De acordo com o Código Processual Civil, está correto o
que consta APENAS em

(A) II e III.

(B) III e IV.

(C) I, II e III.

(D) I e IV.

(E) I, II e IV.

_________________________________________________________

21. No que concerne aos prazos, de acordo com o Código de
Processo Civil, é correto afirmar que

(A) o prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz é contínuo,
não se interrompendo nos feriados.

(B) computar-se-á em dobro o prazo para contestar e
em quádruplo para recorrer quando a parte for a
Fazenda Pública ou o Ministério Público.

(C) é permitido às partes, desde que todas estejam de
acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios.

(D) o juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o trans-
porte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por
mais de 30 dias.

(E) caberá exclusivamente ao juiz cobrar os autos ao
advogado que exceder o prazo legal.

_________________________________________________________

22. O Juizado Especial Federal visa à obtenção do máximo
rendimento da lei com o mínimo de atos processuais. Tal
objetivo diz respeito ao princípio

(A) da legalidade.

(B) da oralidade.

(C) da economia processual.

(D) do contraditório.

(E) da impessoalidade.

_________________________________________________________

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

23. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a ins-
tauração do inquérito policial

(A) depende de comunicação verbal do ofendido.

(B) depende de requisição do Ministério Público.

(C) depende de requisição da autoridade judiciária.

(D) depende de requerimento escrito do ofendido.

(E) pode ser feita, de ofício, pela autoridade policial.
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24. A propositura da ação penal pública incondicionada
através de denúncia do Ministério Público

(A) depende de prévia instauração de inquérito policial
para apuração da materialidade e autoria do delito.

(B) pode ser feita com base em meras peças de infor-
mação, sem necessidade de prévia instauração de
inquérito policial.

(C) só pode ser feita sem prévia instauração de inquérito
policial se houver requisição do Ministro da Justiça.

(D) só pode ser feita sem prévia instauração de inquérito
policial se houver representação por escrito do
ofendido.

(E) só pode ser feita sem prévia instauração de inquérito
policial se as peças tiverem sido encaminhadas pela
autoridade judiciária.

_________________________________________________________

25. Se a ação penal pública incondicionada não for instaurada
no prazo legal pelo Ministério Público, o ofendido ou seu
representante legal

(A) só poderão apresentar queixa se o inquérito policial
tiver sido instaurado por requisição judicial.

(B) não poderão apresentar queixa, podendo apenas
representar ao Procurador-Geral da Justiça.

(C) não poderão apresentar queixa, mas poderão inter-
por recurso ao juiz competente.

(D) poderão promover, através de queixa, a ação penal
privada subsidiária da pública.

(E) só poderão apresentar queixa se o delito for grave e
punido com pena privativa de liberdade.

_________________________________________________________

26. O perdão

(A) concedido a um dos querelados aproveitará a todos,
produzindo efeitos, inclusive, em relação aos que o
recusarem.

(B) só pode ser aceito pelo querelado, não podendo ser
aceito por procurador, ainda que com poderes es-
peciais.

(C) concedido a um dos querelados aproveitará a todos,
sem que produza, todavia, efeito em relação ao que
o recusar.

(D) deve ser expresso em declaração assinada pelo
ofendido, não se admitindo perdão tácito.

(E) concedido a um dos querelados só a este apro-
veitará, ainda que, posteriormente, venha a ser pelo
mesmo recusado.

27. A respeito do acusado e seu defensor é correto afirmar:

(A) Se o réu for advogado, não poderá defender a si
próprio, nem defender co-réu no mesmo processo.

(B) Se o acusado estiver ausente ou foragido poderá ser
processado e julgado sem defensor.

(C) Se tiver sido nomeado defensor pelo juiz não poderá
o acusado constituir outro advogado de sua con-
fiança.

(D) O juiz pode nomear o mesmo defensor para dois ou
mais acusados no mesmo processo, ainda que
sejam conflitantes as respectivas defesas.

(E) A constituição de defensor independe de instru-
mento de mandato se o acusado o indicar por
ocasião do interrogatório judicial.

_________________________________________________________

28. Membro de Tribunal Regional Federal acusado da prática
de crime comum será julgado pelo

(A) Supremo Tribunal Federal.

(B) Superior Tribunal de Justiça.

(C) Tribunal Regional Federal a que pertencer.

(D) Tribunal de Justiça do respectivo Estado.

(E) Tribunal Regional Federal da Região mais próxima.
_________________________________________________________

29. Analise as assertivas:

I. A representação será irretratável depois de ofere-
cida a denúncia.

II. O perdão é unilateral e não depende de aceitação.

III. O direito de queixa é irrenunciável.

Está correto o que consta SOMENTE em

(A) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) II e III.

(E) III.
_________________________________________________________

30. Compete ao Supremo Tribunal Federal, dentre outras
atribuições, processar e julgar, nas infrações penais
comuns, os

(A) membros dos Tribunais Regionais Eleitorais.

(B) Governadores dos Estados.

(C) membros dos Tribunais de Contas dos Estados.

(D) Ministros de Estado.

(E) desembargadores dos Tribunais de Justiça.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atenção: As questões de números 31 a 41 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

O governo inglês divulgou recentemente o que é até

agora o mais detalhado estudo sobre custos e riscos econô-

micos do aquecimento global e sobre medidas que poderiam re-

duzir as emissões de gases do efeito estufa, na esperança de

evitar algumas de suas piores conseqüências. Ele deixa claro

que o problema não é mais se podemos nos dar ao luxo de

fazer algo sobre o aquecimento global, mas sim se podemos

nos dar ao luxo de não fazer nada.

Esse relatório propõe uma agenda que custaria apenas o

equivalente a 1% do consumo mundial, mas evitaria riscos que

custariam cinco vezes mais. Os custos são mais altos do que

em estudos anteriores porque levam em conta que o processo

de aquecimento é bastante complexo e não-linear, com a possi-

bilidade de que possa ganhar ritmo muito mais alto do que se

imaginava, além de ser muito maior do que o previsto anterior-

mente. O estudo talvez esteja subestimando significativamente

os custos: por exemplo, a mudança do clima pode fazer desa-

parecer a Corrente do Golfo – de particular interesse para a

Europa – e provocar doenças.

Já em 1995 havia sinais evidentes de que a concen-

tração de gases do efeito estufa na atmosfera tinha aumentado

acentuadamente desde o início da era industrial, de que a

atividade humana contribuíra significativamente para esse

aumento e de que ele teria efeitos profundos sobre o clima e o

nível dos mares. Mas poucos previram a rapidez com que a ca-

lota de gelo do Ártico parece derreter. Mesmo assim, alguns

sugerem que, já que não estamos seguros da extensão do pro-

blema, pouco ou nada devemos fazer. A incerteza deve, porém,

levar-nos a agir hoje mais resolutamente, e não menos.

Um efeito global pode ser enfrentado com uma mudança

tributária globalmente consensual. Isso não quer dizer aumento

geral de tributação, mas simplesmente a substituição em cada

país de algum imposto comum por outro, específico, sobre

atividades poluidoras. Faz mais sentido tributar coisas más do

que coisas boas, como a poupança e o trabalho. A boa notícia é

que há muitas formas pelas quais melhores incentivos poderiam

reduzir as emissões. Mudanças de preços que mostrem os

verdadeiros custos sociais da energia extraída de combustíveis

fósseis devem estimular inovação e conservação. Pequenas

alterações práticas, multiplicadas por centenas de milhares de

pessoas podem fazer uma enorme diferença. Por exemplo,

plantar árvores em volta das casas ou mudar a cor de telhados

em clima quente, para que reflitam a luz do sol, podem produzir

uma grande economia na energia consumida pelo ar

condicionado.

Só temos um planeta e devemos cuidar dele. O aque-

cimento global é um risco que simplesmente não podemos mais

ignorar.

(Adaptado de Joseph E. Stiglitz. O Globo, Opinião, 19 de novembro de
2006)

31. A idéia central do texto encontra-se na

(A) preocupação com os altos custos sociais que estão
embutidos na energia obtida de combustíveis fós-
seis, em todo o planeta.

(B) proposição de uma necessária ação efetiva consen-
sual no sentido de reduzir práticas que alimentem o
aquecimento global.

(C) defesa da criação de impostos, especificamente so-
bre combustíveis fósseis, no sentido de diminuir seu
consumo em alguns países.

(D) constatação, cada vez mais evidente, de que o nível
dos mares continua subindo, em virtude das altera-
ções climáticas em todo o globo.

(E) previsão de medidas a serem tomadas, em todo o
planeta, para finalmente deter o ritmo em que se
amplia o aquecimento global.

_________________________________________________________

32. ... se podemos nos dar ao luxo de fazer algo sobre o
aquecimento global, mas sim se podemos nos dar ao luxo
de não fazer nada. (1o  parágrafo)

É correto inferir da afirmativa acima que ela

(A) explicita, por idéias opostas entre si, o desacordo
existente entre cientistas e as pessoas comuns,
quanto às terríveis conseqüências do aquecimento
global.

(B) indica, de maneira irônica, a irresponsabilidade de
alguns estudiosos que propõem o abandono de me-
didas destinadas a reduzir o efeito estufa.

(C) esclarece, por meio de um trocadilho, o impasse
criado no mundo todo pelos altos custos de estudos
anteriores, de poucos resultados.

(D) conclui, de forma pessimista, por uma posição co-
modista a respeito da inutilidade da ação humana
quanto aos efeitos do aquecimento global.

(E) contém, num jogo de palavras, uma crítica à ausên-
cia de providências objetivas e eficazes para con-
trolar o efeito estufa.

_________________________________________________________

33. Identifica-se relação de causa e conseqüência, respecti-
vamente, entre as frases:

(A) ... e sobre medidas que poderiam reduzir as emis-
sões de gases do efeito estufa, na esperança de
evitar algumas de suas piores conseqüências.

(B) Esse relatório propõe uma agenda que custaria
apenas o equivalente a 1% do consumo mundial,
mas evitaria riscos que custariam cinco vezes mais.

(C) Mas poucos previram a rapidez com que a calota de
gelo do Ártico parece derreter.

(D) ... já que não estamos seguros da extensão do pro-
blema, pouco ou nada devemos fazer.

(E) A incerteza deve, porém, levar-nos a agir hoje mais
resolutamente, e não menos.

MODELO − Caderno de Prova, Cargo M, Tipo 001



TRF4R-Tec.Jud-Adm.Judiciaria-M 7

34. Considere o 4o parágrafo do texto. A frase que constitui
um argumento utilizado pelo autor na defesa de sua
proposta é:

(A) Um efeito global pode ser enfrentado com uma mu-
dança tributária globalmente consensual.

(B) Isso não quer dizer aumento geral de tributação,
mas simplesmente a substituição em cada país de
algum imposto comum por outro, específico, sobre
atividades poluidoras.

(C) Faz mais sentido tributar coisas más do que coisas
boas, como a poupança e o trabalho.

(D) A boa notícia é que há muitas formas pelas quais
melhores incentivos poderiam reduzir as emissões.

(E) Por exemplo, plantar árvores em volta das casas ou
mudar a cor de telhados em clima quente, para que
reflitam a luz do sol, podem produzir uma grande
economia na energia consumida pelo ar condicio-
nado.

_________________________________________________________

35. – de particular interesse para a Europa – (2o parágrafo)

Os travessões isolam, no contexto,

(A) esclarecimento da importância da afirmativa anterior.

(B) enumeração de fatos recorrentes.

(C) repetição enfática de um termo anterior.

(D) oposição necessária ao exemplo anterior.

(E) especificação de um termo técnico no contexto.

_________________________________________________________

36. ... de que a atividade humana contribuíra significativa-
mente para esse aumento ... (3o parágrafo)

O emprego da forma verbal grifada acima denota, consi-
derando-se o contexto,

(A) ação real, a ser obtida no futuro, em relação a outra,
no presente.

(B) condição passível de ser realizada, até mesmo no
presente.

(C) incerteza da realização de uma ação num futuro
próximo.

(D) possibilidade futura, que depende de uma condição
anterior.

(E) fato passado em relação a outro, também passado.
_________________________________________________________

37. ... para que reflitam a luz do sol ... (4o parágrafo)

O verbo que se encontra flexionado nos mesmos tempo e
modo em que está o grifado acima é:

(A) ... porque levam em conta ...

(B) Mesmo assim, alguns sugerem que ...

(C) ... pelas quais melhores incentivos poderiam reduzir
as emissões.

(D) ... que mostrem os verdadeiros custos sociais da
energia ...

(E) ... podem produzir uma grande economia ...

38. O governo inglês divulgou recentemente o que é até agora
o mais detalhado estudo sobre custos e riscos econô-
micos do aquecimento global ... (início do texto)

O adjetivo flexionado no mesmo grau em que se encontra
o grifado acima está também grifado na frase:

(A) ... na esperança de evitar algumas de suas piores
conseqüências.

(B) Os custos são mais altos do que em estudos
anteriores ...

(C) ... além de ser muito maior do que o previsto ante-
riormente.

(D) ... por outro, específico, sobre atividades  poluidoras.

(E) ... pelas quais melhores incentivos poderiam reduzir
as emissões.

_________________________________________________________

39. Já em 1995 havia sinais evidentes de que a concentração
de gases do efeito estufa na atmosfera tinha aumentado
acentuadamente ... (início do 3o parágrafo)

Analise a articulação do segmento grifado acima com o
termo anterior a ele. A mesma articulação se repete no
segmento, também grifado, da frase:

(A) ... que o processo de aquecimento é bastante com-
plexo ...

(B) ... a mudança do clima pode fazer desaparecer a
Corrente do Golfo ...

(C) ... com que a calota de gelo do Ártico parece
derreter.

(D) ...  já que não estamos seguros da extensão do
problema ...

(E) ... mudar a cor de telhados em clima quente ...
_________________________________________________________

40. ... porque levam em conta que o processo de aquecimento
é bastante complexo e não-linear ...

Considere o que consta no Dicionário Houaiss a respeito
do verbete linear.

1. que segue a direção de uma linha, que se estende
em linha;

2. elementos que se sucedem à maneira de linha;

3. o que é claro, simples, direto;

4. que se caracteriza por usar formas definidas com
precisão pela linha;

5. o que só tem uma dimensão.

O uso da forma negativa do adjetivo indica, no texto,
maior proximidade com o sentido oposto ao de número

(A) 1, por ter seu aparecimento e desenvolvimento iden-
tificados com precisão cronológica.

(B) 2, porque se trata de uma sucessão de fatos que
acompanham o desenvolvimento industrial.

(C) 3, por ser um problema já bastante estudado, com
seus efeitos determinados e esperados.

(D) 4, pois há atualmente definição exata do aqueci-
mento global e de seus resultados imediatos.

(E) 5, pois o problema deve ser analisado em todas as
sua múltiplas manifestações e conseqüências.
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41. Devemos agir com presteza no sentido de reduzir os
efeitos do aquecimento global.
Estudos detalhados têm comprovado os riscos do
aquecimento global.
O aquecimento global causa enormes prejuízos econô-
micos em todo o planeta.

As três frases acima articulam-se em um único período
com lógica, clareza e correção em:

(A) O aquecimento global causa enormes prejuízos eco-
nômicos em todo o planeta por isso em que se
devem agir com presteza para que se reduza os
efeitos do aquecimento global, com estudos detalha-
dos que têm comprovado os riscos do aquecimento.

(B) Estudos detalhados têm comprovado os riscos do
aquecimento global, que causa enormes prejuízos
econômicos em todo o planeta, de modo que
devemos agir com presteza no sentido de reduzir os
seus efeitos.

(C) Estudos detalhados que têm comprovado os riscos
do aquecimento global, dos quais causam prejuízos
econômicos que vem a ser enorme em todo o
planeta, é que devemos agir com presteza no sen-
tido de reduzir os efeitos do aquecimento global.

(D) Como os estudos detalhados que têm comprovado
os riscos do aquecimento global, é que devemos
agir rapidamente para o sentido de reduzir os efeitos
dele e de que causa enormes prejuízos econômicos
em todo o planeta.

(E) Deve-se agir com rapidez para que o sentido de re-
duzir os efeitos do aquecimento global, que estudos
detalhados têm comprovado esse aquecimento o
qual causam enormes prejuízos econômicos em
todo o planeta.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 42 a 50 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Elefantes são herbívoros tranqüilos. Sem predadores

naturais, só recorrem à violência quando se sentem amea-

çados. Nos últimos anos, no entanto, ficaram mais agressivos e

os ataques fatais a pessoas, animais e outros elefantes tor-

naram-se mais freqüentes. Em certas partes da Ásia e da

África, eles investem contra carros, casas e, às vezes, vilas

inteiras, sem ser provocados. No mês passado, um turista

inglês que fazia um safári na reserva florestal do Quênia foi

pisoteado até a morte por um elefante, quando saiu do carro

para apreciar a natureza. Um paquiderme invadiu uma casa na

ilha de Sumatra, na Indonésia, agarrou um morador com a

tromba e o matou. “Tromba não é arma. Normalmente é usada

apenas para segurar alimentos e galhos”, diz a psicóloga

americana Isabel Bradshaw, especialista em elefantes. “O que

está ocorrendo é algo totalmente fora dos padrões.”

Após estudar manadas na Ásia e na África, ela concluiu

que a mudança de comportamento se deve ao colapso da estru-

tura familiar dos elefantes, ocasionado pela caça aos animais

mais velhos e pela redução das reservas de vida selvagem nas

últimas décadas. Ela afirma que a espécie sofre de um distúrbio

psicológico bem conhecido entre os seres humanos, o stress

pós-traumático, que deixa esses animais propensos à depres-

são e à agressividade excessiva.

Um estudo recente mostrou que os elefantes são capa-

zes de reconhecer a própria imagem no espelho. A experiência

coloca o paquiderme no reduzido grupo de animais com auto-

consciência, que inclui o homem, o chimpanzé e o golfinho.

Uma manada de elefantes é um grupo coeso, em que cada

membro está estreitamente ligado aos demais. O sistema de co-

municação dentro do grupo, com vibrações no solo, vocaliza-

ções e movimentos com o corpo, é um dos mais complexos já

observados entre animais. O conhecimento – como encontrar

água ou se comportar dentro do grupo − é transmitido entre as

gerações. Os filhotes passam oito anos sob a tutela da mãe e

também aprendem com tias, primas e, sobretudo, com a matri-

arca que lidera o grupo. Após esse período, os machos jovens

se afastam para uma temporada de aventuras entre os machos

adultos.

A matança indiscriminada fez a população mundial de

elefantes cair. Os esforços de preservação conseguiram evitar a

extinção desses mamíferos, mas não foram suficientes para

impedir o desequilíbrio dos laços familiares. Não apenas caiu o

número de matriarcas e de fêmeas mais velhas, como também

o de machos adultos, cujo papel é manter os mais jovens na

linha. Foram identificados vários grupos sem fêmeas adultas –

não é surpresa que, nessas condições, os elefantes se

comportem como jovens transviados.

(Adaptado de Duda Teixeira. Veja, 8 de novembro de 2006, p. 132-133)

42. O assunto do texto está corretamente sintetizado em:

(A) Caça a exemplares mais velhos permite que animais
ainda muito jovens liderem grupos de elefantes em
partes da Ásia e da África.

(B) Turistas desavisados põem em risco o equilíbrio
psicológico de elefantes, despertando nestes ím-
petos agressivos.

(C) Desestruturação familiar dos elefantes provoca pe-
rigosas alterações de hábitos comportamentais dos
paquidermes.

(D) Comportamento imprevisível de manadas de ele-
fantes comprometem atividades turísticas em re-
giões da Ásia e da África.

(E) Paquidermes, apesar de sua aparência tranqüila,
são animais de ímpetos violentos, com alto risco
para populações e turistas.
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43. É correto afirmar que o texto

(A) salienta a importância da presença de fêmeas nos
grupos familiares de elefantes, garantindo-lhes a
transmissão dos hábitos e comportamentos da es-
pécie.

(B) critica a matança indiscriminada de elefantes, pro-
pondo meios de controlar o extermínio da espécie
em algumas regiões do planeta.

(C) enfatiza a pequena ou quase nula influência dos
adultos machos, entre os jovens, em algumas
famílias de paquidermes.

(D) aponta o necessário acompanhamento de atividades
turísticas em certas regiões, como forma de evitar
acidentes que possam resultar em mortes de tu-
ristas.

(E) propõe o controle da espécie, considerando apre-
sentarem os elefantes comportamento geralmente
agressivo, com risco para vilas inteiras.

_________________________________________________________

44. A caça aos animais mais velhos e a redução das reservas
de vida selvagem citadas no 2o parágrafo do texto devem
ser percebidas como

(A) conseqüência de certos fatos agressivos registrados
anteriormente.

(B) observação que restringe as informações anteriores
a uma só explicação possível.

(C) condição necessária à preservação dos laços fami-
liares observados entre os animais.

(D) causa das alterações de comportamento observadas
em alguns animais.

(E) introdução de um aspecto temporal, que ocorre con-
comitantemente à alteração de comportamento dos
animais.

_________________________________________________________

45. Sem predadores naturais, só recorrem à violência quando
se sentem ameaçados.
(início do texto)

O segmento grifado acima aparece reescrito, com outras
palavras, mas NÃO mantém o sentido original em:

(A) Por não terem predadores naturais ...
(B) Em que pese não haver predadores naturais ...
(C) Já que não há predadores naturais ...
(D) Como não têm predadores naturais ...
(E) Visto que não têm predadores naturais ...

_________________________________________________________

46. “O que está ocorrendo é algo totalmente fora dos pa-
drões.” (final do 1o parágrafo)

O emprego das aspas assinala, considerando-se o con-
texto,

(A) continuidade da transcrição da fala de uma especia-
lista no assunto.

(B) frase que busca resumir as informações apresen-
tadas no parágrafo.

(C) introdução de comentário repetido, o que o torna
desnecessário.

(D) comentário inteiramente isolado no meio do assunto
desenvolvido.

(E) interrupção voluntária do assunto, para iniciar um
novo parágrafo.

47. .... eles investem contra carros, casas e, às vezes, vilas
inteiras ... (1o parágrafo)

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:

(A) ... ficaram mais agressivos ...

(B) Após estudar manadas na Ásia e na África ...

(C) ... que a espécie sofre de um distúrbio psicológico
bem conhecido entre os seres humanos ...

(D) ... que deixa esses animais propensos à depressão
e à agressividade excessiva.

(E) ... que inclui o homem, o chimpanzé e o golfinho.
_________________________________________________________

48. ... que a mudança de comportamento se deve ao colapso
da estrutura familiar dos elefantes ... (início do 2o pará-
grafo)

A forma verbal correta e de sentido equivalente ao da que
se encontra grifada na frase acima é:

(A) tinha sido devido.

(B) deveria ser devida.

(C) será devida.

(D) foi devido.

(E) é devida.
_________________________________________________________

49. A concordância verbo-nominal está inteiramente correta
na frase:

(A) Em todas as épocas, ocorreram ataques de ele-
fantes em várias regiões, porém a média de pessoas
expostas a eles era quase insignificante.

(B) O sentimento familiar entre manadas de elefantes
são intensos, e muitas vezes os ataques de um ani-
mal constitui reação a uma iniciativa humana.

(C) Elefantes que desenvolvem comportamento agres-
sivo acaba abatidos a tiro para que se evite os ata-
ques a pessoas e a propriedades.

(D) Imagens do cérebro de elefantes apresentadas em
estudo recente apontou a importância do convívio
com animais mais velhos durante a infância.

(E) Nos últimos anos, na Índia, foi morta mais de 500
pessoas, atacadas por elefantes em fúria, aparente-
mente explicáveis por stress pós-traumático.

_________________________________________________________

50. Os elefantes apresentam necessidades parecidas com
...... dos seres humanos e, para oferecer ...... eles os cui-
dados exigidos, os especialistas têm recorrido até mesmo
...... táticas inovadoras.

As lacunas da frase acima estarão corretamente preen-
chidas, respectivamente, por

(A) as − a − à

(B) as − a − a

(C) as − à − à

(D) às − à − a

(E) às − a − a
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51. Qual dos números seguintes NÃO é equivalente ao nú-
mero 0,000000625?

(A) 710    25,6 −×

(B) 7105,62 −×

(C) 7
4
1 106 −×

(D) 910625 −×

(E) 610
8
5 −×

_________________________________________________________

52. Sabe-se que um número X é diretamente proporcional a

um número Y e que, quando X = 8, tem-se Y = 24. Assim,

quando X = 
6
5

, o valor de Y é

(A)
3
1

(B)
3
2

(C)
2
3

(D)
3
5

(E)
2
5

_________________________________________________________

53. Um lote de 210 processos deve ser arquivado. Essa tarefa

será dividida entre quatro Técnicos Judiciários de uma

Secretaria da Justiça Federal, segundo o seguinte critério:

Aluísio e Wilson deverão dividir entre si 
5
2

 do total de

processos do lote na razão direta de suas respectivas

idades: 24 e 32 anos; Rogério e Bruno deverão dividir os

restantes entre si, na razão inversa de seus respectivos

tempos de serviço na Secretaria: 20 e 15 anos. Se assim

for feito, os técnicos que deverão arquivar a menor e a

maior quantidade de processos são, respectivamente,

(A) Aluísio e Bruno.

(B) Aluísio e Rogério.

(C) Wilson e Bruno.

(D) Wilson e Rogério.

(E) Rogério e Bruno.

54. Um digitador gastou 18 horas para copiar 
7
2

 do total de

páginas de um texto. Se a capacidade operacional de

outro digitador for o triplo da capacidade do primeiro, o

esperado é que ele seja capaz de digitar as páginas

restantes do texto em

(A) 13 horas.

(B) 13 horas e 30 minutos.

(C) 14 horas.

(D) 14 horas e 15 minutos.

(E) 15 horas.
_________________________________________________________

55. Na compra de um lote de certo tipo de camisa para vender
em sua loja, um comerciante conseguiu um desconto
de 25% sobre o valor a ser pago. Considere que:

– se não tivesse recebido o desconto, o comerciante
teria pago R$ 20,00 por camisa;

– ao vender as camisas em sua loja, ele pretende dar ao
cliente um desconto de 28% sobre o valor marcado na
etiqueta e, ainda assim, obter um lucro igual a 80% do
preço de custo da camisa.

Nessas condições, o preço que deverá estar marcado na
etiqueta é

(A) R$ 28,50

(B) R$ 35,00

(C) R$ 37,50

(D) R$ 39,00

(E) R$ 41,50
_________________________________________________________

56. Observe que, no esquema abaixo as letras que compõem
os dois primeiros grupos foram dispostas segundo deter-
minado padrão. Esse mesmo padrão deve existir entre o
terceiro grupo e o quarto, que está faltando.

ZUVX  :  TQRS  : :  HEFG  :  ?

Considerando que a ordem alfabética adotada, que é a
oficial, exclui as letras K, W e Y, o grupo de letras que
substitui corretamente o ponto de interrogação é

(A) QNOP

(B) BCDA

(C) IFGH

(D) DABC

(E) FCDE
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Instrução: Para responder às questões de números 57 e 58
considere o texto abaixo.

Do chamado “Jogo da Velha” participam duas pessoas
que, alternadamente, devem assinalar suas jogadas em
uma malha quadriculada 3 ×  3: uma, usando apenas a
letra X para marcar sua jogada e a outra, apenas a letra
O. Vence o jogo a pessoa que primeiro conseguir colocar
três de suas marcas em uma mesma linha, ou em uma
mesma coluna, ou em uma mesma diagonal.

57. O esquema abaixo representa, da esquerda para a direita,
uma sucessão de jogadas feitas por Alice e Eunice numa
disputa do “Jogo da Velha”.

Eunice Alice Eunice Alice Eunice

(1)

(2) (3)

(4) (5)

Para que, com certeza, a partida termine com uma vitória
de Eunice, então, ao fazer a sua terceira jogada, em qual
posição ela deverá assinalar a sua marca?

(A) Somente em (2).

(B) Somente em (3).

(C) Em (3) ou em (5).

(D) Em (1) ou em (2).

(E) Em (2) ou em (4).
_________________________________________________________

58. A figura abaixo mostra duas jogadas assinaladas em uma
grade do “Jogo da Velha”.

A alternativa em que as duas jogadas assinaladas NÃO
são equivalentes às que são mostradas na grade dada é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

59. Observe a seguinte sucessão de multiplicações:

5 × 5 = 25

35 × 35 = 1 225

335 × 335 = 112 225

3 335 × 3 335 = 11 122 225

A análise dos produtos obtidos em cada linha
permite que se conclua corretamente que, efetuando
33 333 335 × 33 333 335, obtém-se um número cuja soma
dos algarismos é igual a

(A) 28

(B) 29

(C) 31

(D) 34

(E) 35
_________________________________________________________

60. Certo dia, três Técnicos Judiciários – Abel, Benjamim e
Caim – foram incumbidos de prestar atendimento ao pú-
blico, arquivar um lote de documentos e organizar a expe-
dição de correspondências, não respectivamente. Consi-
dere que cada um deverá executar um único tipo de tarefa
e que, argüidos sobre qual tipo de tarefa deveriam cum-
prir, deram as seguintes respostas:

– aquele que irá atender ao público disse que Abel fará o
arquivamento de documentos;

– o encarregado do arquivamento de documentos disse
que seu nome era Abel;

– o encarregado da expedição de correspondências afir-
mou que Caim deverá fazer o arquivamento de docu-
mentos.

Se Abel é o único que sempre diz a verdade, então as
respectivas tarefas de Abel, Benjamim e Caim são:

(A) atendimento ao público, arquivamento de docu-
mentos e expedição de correspondências.

(B) atendimento ao público, expedição de correspon-
dências e arquivamento de documentos.

(C) arquivamento de documentos, atendimento ao pú-
blico e expedição de correspondências.

(D) expedição de correspondências, atendimento ao pú-
blico e arquivamento de documentos.

(E) expedição de correspondências, arquivamento de
documentos e atendimento ao público.
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