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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para os itens de 1 a 18. 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

25 

28 

31 

Estudo recente da Embrapa comprovou que o uso de tecnologias sustentáveis na agricultura é capaz de gerar 

economia de terras de cultivo da ordem de milhões de hectares. Somente no caso da soja, o uso dessas tecnologias, que 

incluem sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, uso de bioinsumos, 

controle biológico de pragas, entre várias outras, foi capaz de gerar uma economia de 71 milhões de hectares de áreas 

plantadas, que correspondem à soma dos territórios de Irlanda e França. Outros exemplos aliam-se a esse, como a 

avicultura de corte e a produção de suínos, nas quais o progresso tecnológico obtido entre as décadas de 1970 e 2000 

levou à economia de 1,55 e 1 milhão de hectares, respectivamente. 

O estudo, capitaneado pela Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, contou com a participação de 

mais de 50 pesquisadores e analistas representando nove unidades de pesquisa da Empresa. Os dados, oriundos de 

pesquisas e estudos desenvolvidos ao longo das últimas décadas, geraram a publicação Tecnologias Poupa-Terra 2021, 

lançada em comemoração ao 48.o aniversário da Embrapa. 

Na avicultura e suinocultura, o progresso tecnológico contínuo nas últimas quatro décadas garantiu às atividades 

lugar cativo no ranking das melhores do mundo. Grande parte desse sucesso se deve ao processo de conversão alimentar, 

a quantidade de ração que um animal precisa consumir para cada quilo de peso que ganha. Essa tecnologia é o resultado 

direto dos progressos obtidos ao longo dos anos em vários segmentos, como melhoramento genético, nutrição, sanidade 

animal, manejo e ambiência. 

No caso da avicultura de corte, em 1975, o frango precisava de 2,1 kg de ração para ganhar um quilo de peso vivo. 

Em 2020, esse mesmo quilo de peso foi obtido com 1,7 kg de ração. Considerada a produtividade atual do milho e da soja 

no País, caso o desenvolvimento tecnológico não tivesse dotado os frangos de maior capacidade de conversão de ração 

em ganho de peso, a avicultura de corte demandaria um adicional de 1.551.056,40 ha de terra para a entrega dos mesmos 

16,4 milhões de toneladas de peso vivo de frango produzidos em 2020. Essa economia de terra equivale a três vezes o 

tamanho do Distrito Federal. 

Na suinocultura comercial brasileira, a melhora na conversão alimentar entre os anos de 1975 e 2020 permitiu 

reduzir o consumo de ração de 3,5 kg para 2,6 kg. Sem o aporte tecnológico, seria necessário 1.007.745,70 ha de terra para 

produzir os 5,3 milhões de toneladas de carne suína produzidos hoje. A terra poupada corresponde ao território inteiro da 

República do Chipre. 

As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e parceiros garantem à agricultura um efeito poupa-terra nas mais 

diversas cadeias do agronegócio brasileiro. O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Guy de Capdeville relata 

que os dados apresentados na publicação foram obtidos ao longo de décadas, o que traz robustez aos resultados 

divulgados no documento. 

A expectativa, segundo o diretor, é evidenciar que, graças ao uso da ciência em suporte à agricultura brasileira, o 

País continuará seu crescimento sustentável no setor nas áreas ambiental, social e econômica, além de figurar entre os 

principais atores da agropecuária mundial nas próximas décadas. 

Internet: <www.nutrinewsbrasil.com> (com adaptações). 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os 

itens de 1 a 8. 

1 No texto, estruturado em forma dissertativa, o tema 

está delimitado no primeiro período. 

2 Entende-se da leitura do texto que a avicultura e a 

suinocultura são as principais atividades da economia 

brasileira, responsáveis por inserir o Brasil entre os mais 

importantes atores do agronegócio sustentável mundial. 

3 De acordo com o texto, o processo de conversão 

alimentar representou um importante progresso 

tecnológico na avicultura e na suinocultura, dado o 

efeito poupa-terra gerado por seu emprego. 

4 Em “que incluem” (linhas 2 e 3), a forma verbal está 

flexionada na terceira pessoa do plural porque o 

vocábulo “que”, que se classifica como pronome 

relativo, está empregado em referência ao antecedente 

“tecnologias” (linha 2), sendo correta, portanto, a 

substituição do referido vocábulo por as quais. 

5 Na linha 5, o emprego do acento indicativo de crase em 

“à soma” justifica-se pela regência da forma verbal 

“correspondem” e pela anteposição de artigo definido 

feminino ao vocábulo “soma”. 

6 O emprego da vírgula após “alimentar” (linha 13) 

justifica-se por separar um aposto explicativo. 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1131517/tecnologias-poupa-terra-2021
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7 Na linha 17, o vocábulo “caso” tem a mesma 

classificação gramatical que o empregado à linha 19. 

8 Na linha 21, o emprego do termo “produzidos” no 

masculino plural justifica-se pela concordância com 

“milhões”. 

 _____________________________________________________  

No que diz respeito à correção gramatical e à coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens de 9 a 12. 

 

9 “que correspondem” (linha 5) por correspondentes 

10 “levou à” (linha 7) por gerou uma 

11 “é” (linha 14) por consiste 

12 “Considerada” (linha 18) por Considerando 

 _____________________________________________________  

Considerando os mecanismos de coesão no texto, julgue os 

itens 13 e 14 quanto à correta correspondência entre o termo 

destacado e o respectivo elemento de referência. 

 

13 “outras” (linha 4) – “tecnologias” (linha 2) 

14 “o”, em “o que traz” (linha 29) – “publicação” (linha 29) 

 _____________________________________________________  

Acerca da correção gramatical e da coerência da proposta de 

reescrita para cada um dos trechos destacados do texto, 

julgue os itens de 15 a 18. 

 

15 “No caso da avicultura de corte, em 1975, o frango 

precisava de 2,1 kg de ração para ganhar um quilo de 

peso vivo” (linha 17): Em se tratando da avicultura de 

corte, seria necessário 2,1 Kg de ração para um quilo de 

peso vivo de frango 

16 “Sem o aporte tecnológico, seria necessário 

1.007.745,70 ha de terra” (linha 24): A despeito do 

aporte tecnológico, necessitaria-se de 1.007.745,70 ha 

de terra 

17 “O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, 

Guy de Capdeville relata que os dados apresentados na 

publicação foram obtidos ao longo de décadas” (linhas 

28 e 29): Segundo o diretor de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Embrapa, Guy de Capdeville, 

obteve-se, ao longo de décadas, os dados apresentados 

na publicação 

18 “o que traz robustez aos resultados divulgados no 

documento” (linhas 29 e 30): o que fortalece os 

resultados divulgados no documento 

 _____________________________________________________  

No que se refere à correção gramatical dos trechos 

apresentados e à adequação da linguagem à correspondência 

oficial, julgue os itens 19 e 20. 

 

19 Informamos também, que é necessário a confirmação de 

sua participação no evento para que possamos 

providenciar o material que será utilizado durante os 

trabalhos de grupo. 

20 Importa esclarecer que todas as instâncias deste órgão 

estão empenhadas em resolver, com a maior urgência 

possível os problemas apontados na inspeção de saúde 

realizada a um mês nas dependências da instituição. 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 

Quanto ao Microsoft Word 2013, ao sistema operacional 
Windows 8 e aos conceitos de redes de computadores, julgue 
os itens de 21 a 25. 
 

21 Uma das opções para se adicionar uma linha a uma 
tabela, utilizando o Word 2013, é posicionar o cursor do 
mouse à esquerda da tabela, no ponto onde se quer que 
a linha seja inserida, e clicar no ícone de (+), que irá 
aparecer. 

22 Na Guia Página Inicial do Word 2013, o botão  
apresenta algumas opções de colagem, entre elas, a de 
Manter Formatação Original (F). 

23 Para se acessar diretamente o Windows 8, sem passar 
pela tela de logon, é suficiente digitar win8, assim que o 
computador for ligado, antes mesmo de o sistema 
solicitar a senha de acesso. Essa é uma forma de que os 
administradores de sistema dispõem para fazer a 
manutenção do Windows, caso algum usuário esqueça a 
senha. 

24 No Windows 8, é possível realizar a pesquisa de 
aplicativos e de configurações a partir da tela inicial. 

25 Uma forma de se classificar as redes é quanto à 
quantidade de computadores conectados a ela. Uma 
rede com duzentos computadores, por exemplo, não 
pode ser classificada como uma rede local (LAN). 

 _____________________________________________________  
Acerca do programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 
versão mais atual, dos conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e programas e dos 
procedimentos de backup, julgue os itens de 26 a 30. 
 

26 O Firefox possui um recurso (Sync) que permite ao 
usuário sincronizar seus dados e suas preferências com 
todos os seus dispositivos. Para fazer uso desse recurso, 
é necessário criar uma Conta Firefox, que é gratuita. 

27 Ao clicar o botão direito do mouse sobre uma imagem 
qualquer, exibida pelo navegador Firefox, o usuário 
poderá compartilhá-la com outro usuário, por meio da 
opção Compartilhar com, desde que o destinatário 
também esteja conectado à Internet. 

28 O Windows não permite que os cookies, arquivos de 
texto enviados pelos sites, sejam armazenados no 
computador. 

29 Ao executar o programa de restauração do computador, 
no Windows 8, o usuário deverá ter muito cuidado, pois, 
caso ele escolha a opção Remover tudo e reinstalar o 
Windows, todos os dados serão removidos e não 
poderão mais ser recuperados, mesmo com o uso de um 
software especial. 
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30 As fitas DAT (Digital Audio Tape) são utilizadas para a 

realização de backup e tem a vantagem, entre outras, de 

permitir a portabilidade, ou seja, é possível transportar 

o backup para vários locais, visando à redundância e à 

segurança dos dados. 

 _____________________________________________________  

Gustavo está perdidamente apaixonado por Rafaela 

e, para demonstrar o seu amor, escreveu, sequencialmente, 

o nome dela 2.022 vezes em uma folha de cartolina. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  

de 31 a 34. 

 

31 A centésima letra que ele escreveu na folha de cartolina 

foi a letra “F”. 

32 Gustavo escreveu, ao todo, 2 × 3 × 7 × 337 letras na 

folha de cartolina. 

33 O número de anagramas da palavra RAFAELA é igual  

a 840. 

34 O número de anagramas da palavra GUSTAVO que 

começam com G ou terminam com O é igual a 1.440. 

 _____________________________________________________  

O tetracontacaidígono é um polígono com 42 lados e  

42 vértices. Considerando essa informação, julgue os itens  

de 35 a 37. 

 

35 O tetracontacaidígono possui 819 diagonais. 

36 A partir dos vértices do tetracontacaidígono, podem ser 

formados 11.840 triângulos. 

37 Desenhando-se um tetracontacaidígono no plano 

cartesiano, de modo que nenhum de seus vértices esteja 

sobre os eixos coordenados, pelo menos 11 vértices 

pertencerão a um mesmo quadrante. 

 _____________________________________________________  

• Os camelos armazenam água em suas corcovas. 

• Um camelo sedento pode beber 130 litros de água 

em 13 minutos. 

• Os camelos podem comer cactos.  

 

Admitindo que, das três afirmações acima, a primeira é falsa 

e as outras duas são verdadeiras, julgue os itens de 38 a 40. 

 

38 A proposição composta “Se os camelos armazenam água 

em suas corcovas, então os camelos podem comer 

cactos” é falsa. 

39 Um camelo sedento pode beber 2,5 dm3 de água em  

15 segundos. 

40 A frase “Qual será a vantagem de se ter uma ou duas 

corcovas?” é uma proposição interrogativa cuja negação 

é “Qual será a desvantagem de se ter uma ou duas 

corcovas?”. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

De acordo com a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens  

de 41 a 50. 

 

41 Nos processos administrativos, salvo por motivo de força 

maior devidamente comprovado, os prazos processuais 

não se suspendem. 

42 Os processos administrativos de que resultem sanções 

poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de 

ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 

relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da 

sanção aplicada. 

43 Salvo disposição legal em sentido contrário, os recursos 

interpostos nos processos administrativos gozam de 

efeito suspensivo automático. 

44 Salvo disposição legal específica, é de trinta dias o prazo 

para a interposição de recurso administrativo, contado a 

partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão 

recorrida. 

45 A Administração deve anular seus próprios atos quando 

eivados de vício de legalidade, mas lhe é vedado  

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. 

46 O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 

os destinatários decai em cinco anos, contados da data 

em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

47 Na solução de vários assuntos da mesma natureza, 

poderá ser utilizado um meio mecânico que reproduza 

os fundamentos das decisões, desde que não prejudique 

direito ou garantia dos interessados. 

48 Em matéria de sua competência, a Administração tem o 

dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos 

administrativos e sobre solicitações ou reclamações. 

49 Cabe à Administração a prova dos fatos alegados pelos 

administrados. 

50 Está dispensada a intimação sobre os atos dos processos 

administrativos que resultem em aplicação de sanções 

aos interessados. 

À luz da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 51 a 55. 

 

51 Aplicam-se ao sistema da improbidade administrativa os 

princípios constitucionais do direito administrativo 

sancionador. 

52 Não configura improbidade a ação ou omissão 

decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada 

em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo 

que não venha a ser posteriormente prevalecente nas 

decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do 

Poder Judiciário. 

53 Os sócios de pessoa jurídica de direito privado 

respondem pelo ato de improbidade que venha a ser 

imputado à pessoa jurídica, ainda que não tenham sido 

por ele beneficiados. 

54 O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 

erário ou que se enriquecer ilicitamente estará sujeito 

apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da 

herança ou do patrimônio transferido. 

55 As sanções de perda da função pública e de suspensão 

dos direitos políticos efetivam-se imediatamente após a 

publicação da decisão condenatória. 

 _____________________________________________________  

A União Europeia adotou, no dia 14/3/2022, novas 

sanções contra a Rússia por sua invasão à Ucrânia, que, 

segundo diplomatas, incluem o magnata Roman Abramovich 

na lista de cidadãos russos afetados pelas restrições. 

 

Internet: <https://www.em.com.br> (com adaptações). 

 

Acerca do assunto abordado no texto acima e de temas 

correlatos, julgue os itens de 56 a 60. 

 

56 Uma das sanções impostas pela União Europeia foi a 

proibição total de importação do gás russo pelos 

membros do bloco; para essa decisão, muito contribuiu 

a posição da Alemanha, um dos países que, 

historicamente, menos dependeram da Rússia, em 

termos energéticos. 

57 O Swift é um sistema bancário internacional, que 

possibilita a padronização de transações financeiras e a 

troca de informações entre bancos de diversas partes do 

mundo, do qual grandes instituições russas foram 

excluídas em 2022. 
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58 A invasão da Ucrânia pela Rússia sofreu forte repúdio de 

diversos setores, inclusive o esportivo. Clubes de futebol 

ingleses suspenderam seus contratos de patrocínio com 

empresas russas. 

59 Em meados de março último, o presidente Vladimir 

Putin conseguiu uma importante vitória política e 

jurídica: a Corte Internacional de Justiça de Haia 

recusou-se tanto a condenar o regime russo quanto a 

determinar o fim dos ataques à Ucrânia, sob o 

argumento de falta de provas. 

60 Defensor da neutralidade em relação ao conflito, o Brasil 

se recusou a condenar a Rússia na Assembleia Geral 

emergencial das Nações Unidas, realizada no final de 

fevereiro, bem como se absteve de endossar um pedido 

de cessar-fogo. 

 _____________________________________________________  

Nos primeiros anos do século 21, a reeleição de 

presidentes em exercício na América Latina foi um fato 

corriqueiro, tanto entre líderes da esquerda quanto entre 

líderes da direita. Mas logo acabou o boom de  

matérias-primas (principais itens exportados pelo 

continente), surgiram problemas econômicos profundos, 

vieram à tona escândalos de corrupção e cresceu o mal-estar 

social (manifestado em diferentes ondas de protestos), tudo 

isso aprofundado pela pandemia de covid-19. Então, a 

tendência eleitoral latino-americana mudou: passou a ser 

votar contra o establishment e dar espaço à oposição. 

 

Internet: <https://www.bbc.com>. 

 

A respeito do quadro político da América do Sul, julgue os 

itens de 61 a 65. 

 

61 Na Argentina, um presidente de direita, Maurício Macri, 

foi reeleito em 2019, apesar da crise econômica e dos 

impactos da pandemia. 

62 No Chile, Gabriel Boric, empossado presidente em 11 de 

março último, tem um histórico de liderança popular nos 

movimentos estudantis de 2011, que exigiam maior 

acesso à educação gratuita e melhorias sociais. 

63 Membro de tradicional família de políticos, Pedro 

Castilho ascendeu ao poder, no Peru, após uma vitória 

por larga margem e ainda conta, atualmente, com amplo 

apoio popular e político. 

64 Em decorrência da invasão russa à Ucrânia e da 

consequente instabilidade da produção e dos preços do 

petróleo, o governo Joe Biden buscou aproximar-se do 

regime venezuelano, aliado da Rússia desde os tempos 

de Hugo Chávez. 

65 Em março último, a esquerda colombiana obteve seu 

melhor desempenho nas eleições legislativas do país, 

tornando-se a favorita, segundo a maioria das pesquisas, 

para as eleições presidenciais de maio próximo. 

 _____________________________________________________  

Com relação ao cenário brasileiro atual, em suas  

dimensões (ambiental, econômica, social e política), julgue os 

itens de 66 a 70. 

 

66 Em consequência de atividades ilegais de garimpo, níveis 

elevados de mercúrio no sangue têm sido constatados 

em moradores das regiões do Pará. 

67 Três dos mais antigos partidos brasileiros (MDB, PSDB e 

União Brasil) formaram uma federação, novo modelo 

permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e devem 

concorrer, com candidato único, ao governo de São 

Paulo e de outros estados. 

68 Em 2021, o número de assassinatos no Brasil caiu, em 

relação a 2020, tendo aumentado apenas na região 

Norte, na Bahia e em São Paulo. 

69 Em consequência da queda abrupta de novos casos de 

covid-19, o Ministério da Saúde rebaixou, em meados  

de março último, com o apoio da Organização  

Mundial da Saúde (OMS), o estado de emergência 

sanitária, mudando o status de pandemia para endemia. 

70 Como forma de compensação pela elevação do preço do 

óleo diesel, o governo federal aumentou para 20% a 

tolerância no excesso de peso dos caminhões e os 

isentou do pagamento de pedágio em rodovias federais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca dos processos de gestão de pessoas nas organizações, 

julgue os itens de 71 a 80. 

 

71 A gestão estratégica por competências pressupõe a 

realocação do funcionário com base, exclusivamente, 

em suas competências. 

72 O planejamento estratégico é individual e visa à 

melhoria do comportamento dos funcionários diante 

dos desafios da globalização. 

73 As competências emergentes são competências 

fundamentais para o funcionamento da organização e 

permanecem relevantes ao longo do tempo. 

74 Os dados são informações que foram organizadas e 

ordenadas de forma coerente. 

75 Os assuntos que envolvem aprendizado organizacional, 

gestão e avaliação do capital intelectual, educação 

corporativa e criação do conhecimento pertencem ao 

tema gestão do conhecimento. 

76 O conhecimento é a informação devidamente filtrada, 

destilada e analisada, que pode apoiar a tomada de 

decisão. 

77 O domínio pessoal é a disciplina que possibilita 

esclarecer e aprofundar, continuamente, a visão 

pessoal, concentrar as energias, desenvolver a paciência 

e enxergar objetivamente a realidade. 

78 Na visão compartilhada, a organização deve ter uma 

missão genuína, para que as pessoas deem o  

melhor de si. 

79 A cultura organizacional é o conjunto de valores, hábitos 

e crenças em vigor em uma organização. 

80 A cultura organizacional refere-se ao sistema de 

significados compartilhados por todos os membros e 

que distingue uma organização das demais. 

 _____________________________________________________  

A respeito do comportamento organizacional, julgue os itens 

de 81 a 85. 

 

81 A sinergia positiva entre os integrantes e a 

interdependência é característica das equipes. 

82 Uma equipe é um conjunto de pessoas que se reúnem, 

basicamente, para se ajudarem mutuamente. 

83 A coesão é um atributo dos grupos nos quais há uma 

responsabilidade pelos resultados que é compartilhada. 

84 A liderança é a capacidade de influência interpessoal, 

exercida por meio da comunicação, visando a um 

objetivo específico. 

85 A liderança, assim como qualquer outra função 

gerencial, pode ser ensinada e aprendida por todos os 

indivíduos. 

No que se refere ao contrato individual de trabalho, julgue os 

itens de 86 a 95. 

 

86 O contrato individual de trabalho é o acordo, 

necessariamente expresso, correspondente à relação de 

emprego. 

87 O contrato individual de trabalho deverá ser acordado 

por escrito e por prazo determinado, sob pena de 

nulidade. 

88 As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de 

livre estipulação das partes interessadas em tudo o que 

não se opuser às disposições de proteção ao trabalho, 

aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às 

decisões das autoridades competentes. 

89 A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os contratos de trabalho dos 

respectivos empregados. 

90 Os direitos oriundos da existência do contrato de 

trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou 

dissolução da empresa. 

91 Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, 

interinamente, ou em substituição eventual ou 

temporária, cargo diverso do que exerce na empresa 

será garantida a contagem do tempo naquele serviço, 

mas não será possível a volta ao cargo anterior. 

92 O contrato de trabalho por prazo determinado não 

poderá ser prorrogado tacitamente. 

93 Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do 

empregado, quando decorrentes de sua contribuição 

pessoal e da instalação do equipamento fornecido pelo 

empregador, serão de propriedade comum, em partes 

iguais, inclusive se o contrato de trabalho tiver por 

objeto, implícita ou explicitamente, a pesquisa científica. 

94 Nos contratos de subempreitada, responderá o 

subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato 

de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos 

empregados o direito de reclamação contra o 

empreiteiro principal, pelo inadimplemento daquelas 

obrigações por parte do primeiro. 

95 No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, 

serão computados os períodos, ainda que não 

contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na 

empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, 

recebido indenização legal ou aposentado 

espontaneamente. 

 _____________________________________________________  

Quanto à duração do trabalho, julgue os itens de 96 a 105. 

 

96 A duração normal do trabalho, para os empregados em 

qualquer atividade privada, não excederá oito horas 

diárias, desde que não seja fixado, expressamente, outro 

limite. 

97 Não serão descontadas nem computadas como jornada 

extraordinária as variações de horário, no registro de 

ponto, não excedentes a trinta minutos, observado o 

limite máximo de 45 minutos diários. 
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98 Considera-se como trabalho em regime de tempo parcial 

aquele cuja duração não exceda a trinta horas semanais, 

sem a possibilidade de horas suplementares semanais, 

ou, ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas 

semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis 

horas suplementares semanais. 

99 A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de 

horas extras, em número não excedente a quatro, por 

acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo 

de trabalho. 

100 O não atendimento das exigências legais para a 

compensação de jornada, inclusive quando estabelecida 

mediante acordo tácito, não implica a repetição do 

pagamento das horas excedentes à jornada normal 

diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, 

sendo devido apenas o respectivo adicional. 

101 Em ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração 

do trabalho exceder o limite legal ou convencionado, 

seja para fazer face a motivo de força maior, seja para 

atender à realização ou à conclusão de serviços 

inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo 

manifesto. 

102 Será assegurado a todo empregado um descanso 

semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo 

de conveniência pública ou necessidade imperiosa do 

serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em 

parte. 

103 Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 

quatro horas, é obrigatória a concessão de um intervalo 

para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 

uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 

contrário, não poderá exceder três horas. 

104 Os intervalos de descanso serão computados na duração 

do trabalho. 

105 Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, 

o trabalho noturno terá remuneração superior à do 

diurno. Para esse efeito, sua remuneração terá um 

acréscimo de 50%, pelo menos, sobre a hora diurna. 

 _____________________________________________________  

Com relação à suspensão e à interrupção do contrato de 

trabalho, julgue os itens de 106 a 115. 

 

106 Ao empregado afastado do emprego são asseguradas, 

por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua 

ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que 

pertencia na empresa. 

107 O afastamento do empregado em virtude das exigências 

do serviço militar, ou de outro encargo público, não 

constituirá motivo para a alteração ou a rescisão do 

contrato de trabalho por parte do empregador. 

108 O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, 

em virtude de casamento, sem prejuízo do salário, por 

até quinze dias consecutivos. 

109 A suspensão do empregado por mais de quinze dias 

consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de 

trabalho. 

110 Para a efetivação do benefício, o empregado que for 

aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato 

de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de 

previdência social.  

111 Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o 

empregado será considerado como em licença 

remunerada, durante o prazo desse benefício. 

112 Nos contratos por prazo determinado, o tempo de 

afastamento, se assim acordarem as partes 

interessadas, não será computado na contagem do 

prazo para a respectiva terminação. 

113 Em ocorrendo motivo relevante, de interesse para a 

segurança nacional, poderá a autoridade competente 

solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do 

local de trabalho, sem que se configure a suspensão do 

contrato de trabalho. 

114 Em caso de falecimento do cônjuge ou de ascendente, o 

empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, 

sem prejuízo do salário, por até cinco dias consecutivos.  

115 O empregado não poderá deixar de comparecer ao 

serviço, sem prejuízo do salário, nos dias em que estiver 

realizando provas de exame vestibular para ingresso em 

estabelecimento de ensino superior. 

 _____________________________________________________  

Com base na Lei n.o 8.212/1991, julgue os itens de 116 a 120. 

 

116 A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários os meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 

serviço, desemprego involuntário, encargos de família e 

reclusão ou morte, daqueles de quem dependiam 

economicamente. 

117 A assistência social é a política social que provê o 

atendimento das necessidades básicas, traduzidas em 

proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e à pessoa portadora de 

deficiência, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 

118 A União é responsável pela cobertura de eventuais 

insuficiências financeiras da seguridade social, quando 

decorrentes do pagamento de benefícios de prestação 

continuada da Previdência Social, na forma da lei 

orçamentária anual. 

119 A seguridade social será financiada exclusivamente pela 

União. 

120 Não será segurado da Previdência Social o brasileiro civil 

que trabalhe para a União, no exterior, em organismos 

oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil 

seja membro efetivo. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

▪ Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 

fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

▪ Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

▪ O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 

traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

▪ O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 

nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 

no campo apropriado. 

▪ A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 

caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

 

Na organização político-administrativa da República brasileira, são três os Poderes políticos 

instituídos pela Constituição: o Executivo; o Legislativo; e o Judiciário, todos harmônicos e 

independentes, como apregoa o art. 2.o da Carta vigente. A tripartição de Poderes abrange também 

os Estados-membros, mas, nos municípios, vigora a bipartição de Poderes, porque em sua estrutura 

orgânica se apresentam apenas o Executivo e o Legislativo. 

Ao examinarmos o tema inicial relativo à Administração Pública, chegamos a mencionar que 

os Poderes políticos da nação têm funções típicas – aquelas naturais, próprias e para as quais foram 

instituídos – e atípicas, assim consideradas as funções que, conquanto impróprias, foram 

expressamente admitidas na Constituição. Típicas, como sabemos, são as funções legislativa, 

administrativa e jurisdicional, quando atribuídas, respectivamente, aos Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário. 

Relevante função do Estado moderno, a função administrativa é, dentre todas, a mais ampla, 

uma vez que é por meio dela que o Estado cuida da gestão de todos os seus interesses e dos de toda 

a coletividade. Por isso, tem sido vista como residual. Na verdade, excluída a função legislativa, pela 

qual se criam as normas jurídicas e a jurisdicional, que se volta especificamente para a solução de 

conflitos de interesse, todo o universo restante espelha o exercício da função administrativa. Só por 

aí já é fácil verificar a amplitude da função. 

Não custa relembrar que a função administrativa é desempenhada em todos os Poderes da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo todos os órgãos que, gerindo os 

interesses estatais e coletivos, não estejam voltados à legislação ou à jurisdição. 

 
José dos Santos Carvalho Filho. Manual de direito administrativo. 31.a ed. São Paulo: Atlas, 2017 (com adaptações). 

 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Organização administrativa da União 
 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) a definição da expressão “administração pública”, tanto em sentido objetivo quanto em sentido subjetivo; 

b) a diferenciação entre centralização e descentralização administrativa; e 

c) as definições de “administração direta” e “administração indireta”. 




