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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.
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A ciência da administração surgiu no final do
século XIX, durante o processo da Primeira Revolução
Industrial. Ao longo do século XX, as teorias da
administração levaram as organizações a alcançar novos
patamares de eficiência e eficácia e ajudaram a 
humanidade a realizar feitos incríveis. 

Vive-se hoje um novo momento, uma nova
revolução – a “revolução da velocidade”   ̶ , em que as
tecnologias se desenvolvem exponencialmente, trazendo
inúmeros desafios e oportunidades para pessoas e
empresas, sendo necessário “administração” para
gerenciar essa transformação de modo que todo o poder
da tecnologia convirja para a obtenção de resultados
efetivos de criação de valor, entrega de valor para os
clientes, apropriação de valor para as empresas e
benefícios para a sociedade. 

Na era digital, entre as funções básicas do
profissional de administração, inclui-se a necessidade de
conhecer novas tecnologias, tais como data science, 
inteligência artificial, robótica, Internet das coisas (IoT),
blockchain, entre outras. Os soft skills – ou habilidades
interpessoais como inteligência emocional e trabalho em
equipe  ̶   ganham nova dimensão. A capacidade de
trabalhar colaborativamente para, com o uso dessas
tecnologias, cocriar soluções que resolvam os problemas
das pessoas, gerando novos produtos, serviços e negócios
digitais, é essencial para a atuação do novo
administrador. É preciso pensar exponencialmente, uma
vez que a tecnologia permite uma escalada extraordinária
no mercado. Um serviço on-line, por exemplo, pode
elevar a atuação de uma startup a um nível nacional ou
mesmo internacional em pouquíssimo tempo.  

Ainda que o administrador continue atuando na
área de planejamento estratégico, finanças, marketing, 
produção, qualidade, recursos humanos, tecnologia da
informação, entre outras, esse profissional tem hoje um
novo olhar para sua área de atuação e a era digital
oferece novas oportunidades de desenvolvimento de
atividades específicas nas empresas, tais como a de
gestor de mídias sociais, especialista em sucesso do
cliente, administrador de dados, investidor day trader, 
especialista em e-commerce e marketplace, coach de
metodologia agile, gestor de tecnologia e transformação
digital. São novas oportunidades que ampliam a atuação
do administrador de empresas. 

Cláudio Carvajal. Gestão na era digital: amplia-se o papel do
administrador. Internet: <www.terra.com.br/noticias>

(com adaptações).

Em relação às ideias do texto, julgue os itens de 1 a 4. 

1 No texto, que se caracteriza como  
dissertativo-argumentativo, defende-se o 
desenvolvimento de uma ciência da administração 
centrada na melhoria das condições de vida da 
população. 

2 De acordo com o texto, na era digital, é indispensável 
que o administrador desenvolva a habilidade de 
trabalhar em equipe, criando, com o uso das novas 
tecnologias e em conjunto com outros profissionais, 
soluções para os problemas das pessoas. 

3 Pelos sentidos do texto, entende-se que o termo 
“exponencialmente” (linha 28) significa de forma
racional. 

4 Segundo as informações do texto, na atualidade, sem o 
uso das tecnologias digitais, o administrador não é capaz 
de solucionar problemas ou de alavancar os resultados 
da empresa. 

____________________________________________________
Julgue os itens de 5 a 14, relativos a aspectos linguísticos do 
texto. 

5 Consideradas as relações coesivas do segundo período 
do texto, entende-se que, em “e ajudaram a 
humanidade” (linhas 5 e 6), a forma verbal “ajudaram” 
concorda com o termo “organizações” (linha 4), que é o 
núcleo do sujeito dessa oração. 

6 Em “Vive-se” (linha 7), a partícula “se” indica que o 
sujeito da oração é indeterminado, razão por que o 
verbo está flexionado na terceira pessoa do singular. 

7 O emprego do termo “necessário” no masculino singular 
justifica-se pelo fato de o sujeito da oração “sendo 
necessário” (linha 11) ser representado por uma outra 
oração – “para gerenciar essa transformação” (linhas 11 
e 12). 

8 A forma verbal “convirja” (linha 13) corresponde à flexão 
do verbo convergir na terceira pessoa do singular do 
presente do subjuntivo. 
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9 A oração iniciada por “uma vez que” (linhas 28 e 29) 
coordena-se às orações anteriores e expressa a 
conclusão do fato de ser “preciso pensar 
exponencialmente” (linha 28). 

10 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 
das ideias do texto caso o ponto final empregado após 
“mercado” (linha 30) fosse substituído por dois-pontos, 
feito o devido ajuste de letra inicial 
maiúscula/minúscula. 

11 Na linha 30, estariam preservadas a correção gramatical 
e a coerência do texto caso a expressão exemplificativa 
“por exemplo” fosse deslocada, com as vírgulas que a 
isolam, para imediatamente depois da forma verbal 
“pode”. 

12 A oração que inicia o quarto parágrafo do texto expressa 
sentido concessivo em relação à oração que a sucede no 
período. 

13 A inserção de uma vírgula imediatamente após o termo 
“atuação” (linha 37) não prejudicaria a correção 
gramatical do texto. 

14 No segmento “tais como a de” (linha 39), está 
subentendida, após o “a”, a palavra atividade – tais 
como a atividade de. 

 ____________________________________________________  
Considerando a correção gramatical e a coerência com as 
ideias do texto, julgue os itens 15 e 16, que consistem em 
propostas de substituição para vocábulos e trechos 
destacados do texto. 
 
15 “em que” (linha 8) por onde 
16 “inclui-se” (linha 18) por se incluem 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens 17 e 18, que consistem em propostas de 
reescrita para trechos destacados do texto, quanto à 
correção gramatical e à manutenção das ideias do texto. 
 
17 “A ciência da administração surgiu no final do século  

XIX, durante o processo da Primeira Revolução 
Industrial. Ao longo do século XX, as teorias da 
administração” (linhas de 1 a 4): No final do século XIX, 
durante o processo da Primeira Revolução Industrial, 
surgiu a ciência da administração e, ao longo do século 
XX, as teorias dessa área do conhecimento 

18 “São novas oportunidades que ampliam a atuação do 
administrador de empresas.” (linhas 44 e 45): Essas 
novas oportunidades ampliam a atuação do 
administrador de empresas. 

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 Solicita-se que seja encaminhado à Comissão de 

Fiscalização e Controle o documento original de 
denúncia que deu origem à abertura do Processo  
n.o XXXX/2021, relativo ao registro irregular da Empresa 
ZX, para que se proceda ao apensamento do referido 
documento conforme os procedimentos regimentais 
previstos. 

20 Em comprimento à determinação dessa Comissão de 
Controle e Fiscalização, encaminhamos, anexo, a 
documentação e as informações referentes ao processo 
de registro da Empresa ZYX para as devidas providências 
que se fizerem necessárias para tanto. 

 ____________________________________________________  
Dois irmãos, Tico e Teco, que medem 1,20 m e  

1,60 m, respectivamente, têm um copo preferido cada um. 
Os dois copos são cilíndricos e possuem raio da base igual a 
um terço da altura do copo. Um dia, eles perceberam que as 
suas alturas eram proporcionais às alturas de seus copos 
preferidos. O copo de Teco tem um raio da base de 4 cm  
e π = 3. 
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 21 a 23. 
 
21 O volume do menor copo é menor que um quarto de 

litro. 
22 Dois copos de Tico não são suficientes para encher o 

copo de Teco. 
23 Se Tico bebe um copo a cada 20 minutos e Teco, dois 

copos por hora, então os irmãos, juntos, bebem menos  
de 9,4 L em 5 horas. 
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Julgue os itens 24 e 25. 
 
24 A negação de “Se a Terra é plana, então o homem nunca 

pisou na Lua” é “A Terra é plana e o homem nunca pisou 
na Lua”. 

25 As proposições “Se a verdade está lá fora, então o efeito 
estufa é uma farsa” e “Se o efeito estufa não é uma farsa, 
então a verdade não está lá fora” são equivalentes. 

 ____________________________________________________  
Considerando o conjunto da frutas , o conjunto das comidas 
doces  e o conjunto dos tipos de manga  , julgue os itens 
26 e 27. 
 
26 O número de elementos do conjunto   ∪     é igual à 

soma do número de elementos de   com o número de 
elementos de  . 

27   ⊂     
 ____________________________________________________  

Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue os itens  
de 28 a 30. 
 
28 O número de anagramas é igual a 1.620. 
29 O número de anagramas que começam e terminam pela 

letra N é igual a 2 × 3 × 5. 
30 O número de anagramas que começam ou terminam 

pela letra A é igual a 720. 
 
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. 
 
Acerca do Microsoft Word 2013, do sistema operacional 
Windows 8 e dos conceitos de redes de computadores, julgue 
os itens de 31 a 35. 
 
31 Uma das desvantagens do Word 2013 é que ele não 

permite inserir imagens on-line em um documento. 
32 Assim como outros softwares da Microsoft, o Word 2013 

apresenta algumas limitações. Um exemplo é o recurso 

sublinhar, , que possui apenas uma opção: o 
sublinhar simples. 

33 O recurso Histórico de Arquivos do Windows 8 pode ser 
utilizado para realizar uma cópia (backup) dos arquivos 
da pasta Documentos. 

34 No Windows 8, o usuário pode fechar um aplicativo por 
meio do mouse ou por meio do teclado. Caso opte pelo 
teclado, ele deverá fazer uso das teclas  + . 

35 O protocolo pode ser definido como o conjunto de 
regras e procedimentos que devem ser seguidos apenas 
pelos servidores, os quais possuem a função de conectar 
os computadores dos usuários à Internet. 

Quanto ao programa de navegação Google Chrome, em sua 
versão mais atual, ao programa de correio eletrônico Outlook 
2016 e às noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgue os 
itens de 36 a 40. 
 
36 Após se atualizar o Google Chrome, ele tende a ser mais 

rápido, uma vez que este navegador funciona mais bem 
quando está com a versão mais recente. 

37 Fechar as guias não utilizadas no Google Chrome faz com 
que ele se torne mais lento, já que há uma fragmentação 
do uso da memória do computador destinada a ele. 

38 O Outlook 2016 possui um recurso que permite atribuir 
uma categoria de cores a um grupo de itens 
relacionados, como, por exemplo, mensagens de e-mail 
e anotações, para que o usuário possa controlá-los e 
organizá-los rapidamente. 

39 O Outlook 2016 possui filtros de pesquisa integrados, 
que permitem ao usuário realizar diversas buscas 
personalizadas, como, por exemplo, exibir somente as 
mensagens que contêm arquivos anexados. 

40 Um exemplo de vírus que age especificamente em 
documentos do Word, conhecido como vírus de macro, 
é o code red. Ele explora as vulnerabilidades do editor de 
texto e remove o conteúdo do documento. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Acerca da ética no setor público, julgue os itens 41 e 42. 

 

41 A moralidade da Administração Pública 

necessariamente deve estar codificada e se restringe aos 

interesses das entidades da Administração Pública e de 

seus agentes. 

42 O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 

legais de seus superiores, velando, atentamente, por seu 

cumprimento e evitando a conduta negligente. 

 ____________________________________________________  
Segundo a Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 43 a 47. 

 

43 Apenas as pessoas físicas podem ser responsabilizadas 

por ato de improbidade administrativa. 

44 Não se configurará ato de improbidade a mera 

nomeação ou indicação política por parte dos 

detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a 

aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 

agente. 

45 Apenas os integrantes do Ministério Público da União e 

dos tribunais de contas poderão representar à 

autoridade administrativa competente para que seja 

instaurada investigação destinada a apurar a prática de 

ato de improbidade. 

46 Na ação por improbidade administrativa, poderá ser 

formulado, em caráter antecedente ou incidente, um 

pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de 

garantir a integral recomposição do erário ou do 

acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento 

ilícito. 

47 Constitui crime a representação por ato de improbidade 

contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 

autor da denúncia o sabe inocente. 

 ____________________________________________________  
Conforme a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 48 a 50. 

 

48 Nos processos administrativos, o indeferimento de 

alegação de suspeição não poderá ser questionado 

mediante recurso. 

49 Em quaisquer hipóteses, não será permitida a avocação 

temporária de competência atribuída a órgão 

hierarquicamente inferior. 

50 Concluída a instrução de processo administrativo, a 

Administração tem o prazo, improrrogável, de até trinta 

dias para decidir. 

 ____________________________________________________  

À luz da Lei n.o 12.527/2011 e do Decreto n.o 7.724/2012, 

julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 As entidades controladas indiretamente pela União, 

pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios 

subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à Informação. 

52 No âmbito da Administração Pública Federal, a 

classificação do sigilo de informações no grau de 

ultrassecreto é de competência exclusiva do presidente 

da República. 

53 As informações sobre condutas que impliquem violação 

dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a 

mando de autoridades públicas não poderão ser objeto 

de classificação em qualquer grau de sigilo nem ter seu 

acesso negado. 

 ____________________________________________________  

De acordo com o Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens  

54 e 55. 

 

54 A atuação de órgãos de controle privilegiará os 

processos sancionadores, em detrimento das ações de 

prevenção. 

55 A decisão do processo administrativo poderá impor 

diretamente à pessoa obrigada compensação por 

benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos, 

resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, 

com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos 

de ressarcimento de danos. 
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Para um importante historiador, o século XX foi o mais 

mortífero de toda a história registrada. Chega-se ao século 

XXI e a realidade parece não se alterar. Apesar de louvável 

trabalho em várias áreas, a Organização das Nações  

Unidas (ONU) mostra-se impotente para deter as guerras que 

se multiplicam por todos os cantos, algumas das quais  

se mostram perigosamente propensas a se irradiar. 

Considerando fatos e aspectos marcantes do mundo atual, 

julgue os itens de 56 a 65. 

 

56 A guerra que neste 2022 ensanguenta o Leste europeu 

foi iniciada com a invasão russa sobre a Ucrânia. 

Anteriormente, a Rússia havia anexado o território 

ucraniano da Crimeia. 

57 A facilidade com que as forças militares russas 

dominaram mais da metade do território ucraniano, 

com pouco mais de um mês de combate, deveu-se à falta 

de resistência do governo e do povo ucranianos. 

58 A guerra no Leste europeu comprovou que, a despeito 

do fim da Guerra Fria, permanecem ativas as alianças 

militares entre os blocos oriental e ocidental: o Pacto de 

Varsóvia e a Aliança do Tratado do Atlântico  

Norte (Otan). 

59 Ante o ataque soviético, a Ucrânia se viu isolada, sem 

receber qualquer tipo de apoio da Otan. 

60 Independentemente da retórica, os países ocidentais 

não impuseram qualquer sanção econômica à Rússia, 

provavelmente temerosos de uma retaliação do país 

governado por Vladimir Putin. 

61 Talvez pelo fato de que a Rússia tem poder de veto, o 

Conselho de Segurança da ONU não chegou sequer a 

debater sobre o conflito no Leste europeu, omitindo-se 

diante da grave crise, que já vitimou milhares de 

pessoas, inclusive civis. 

62 O Brasil, por sua diplomacia e pela palavra do próprio 

presidente da República, apoiou incondicionalmente a 

ação militar russa sobre a Ucrânia. 

63 A Rússia é grande fornecedora de gás e petróleo para 

países europeus e uma eventual interrupção do 

fornecimento causaria sérios transtornos à Europa. 

64 Por serem grandes produtores e exportadores de grãos 

e fertilizantes, Rússia e Ucrânia desempenham papel 

significativo na economia mundial globalizada. 

65 A presença da Rússia em um conflito armado gera 

preocupações para o mundo, entre outras razões, 

porque o país herdou o poderoso arsenal nuclear da 

extinta União Soviética. 

 ____________________________________________________  

Para além de múltiplo, o mundo contemporâneo é por 

demais complexo. Velhos temas renascem, ao tempo em que 

novas realidades se apresentam. Certezas antes inabaláveis 

cedem espaço a dúvidas cada vez mais frequentes. Quanto a 

essas e a outras observações acerca da atualidade, julgue os 

itens de 66 a 70. 

 

66 A despeito das vozes negacionistas que se fazem ouvir, 

as mudanças climáticas são um fenômeno 

contemporâneo que, cada vez mais, chama a atenção de 

especialistas, de instituições científicas, de governos e 

de organismos internacionais. 

67 Desde 1972, a ONU vem promovendo grandes 

conferências internacionais para debater a questão 

ambiental, tendo o Brasil sediado uma delas, a Rio-92. 

68 A emissão de gases poluentes na atmosfera, ampliando 

o chamado efeito estufa, leva o mundo a procurar 

alternativas energéticas, o que explica o estímulo ao uso 

cada vez mais frequente de fontes fósseis, como o 

petróleo e o carvão mineral. 

69 Desde a redemocratização, em 1985, que encerrou duas 

décadas de regime autoritário, o Brasil tem ido 

regularmente às urnas para escolher, por eleições 

diretas, seus representantes no Legislativo e no 

Executivo, nos três níveis: municipal; estadual; e federal. 

70 No Brasil, a eleição de prefeitos, governadores e 

senadores e do presidente da República dá-se pelo voto 

proporcional; já vereadores e deputados federais, 

estaduais e distritais são eleitos pelo voto majoritário.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca dos fatos e dos negócios jurídicos, julgue os itens  
de 71 a 80. 
 
71 Na órbita do direito, todo acontecimento, natural ou 

humano, que determine a ocorrência de efeitos 
constitutivos, modificativos ou extintivos de direitos e 
obrigações denomina-se negócio jurídico. 

72 A noção de fato jurídico abrange apenas as ações 
humanas lícitas. 

73 Os fatos jurídicos ordinários são os fatos da natureza, de 
ocorrência comum ou costumeira, como o nascimento 
ou a morte. 

74 Os fatos jurídicos extraordinários caracterizam-se por 
serem inesperados, mas evitáveis. 

75 O ato jurídico em sentido estrito constitui simples 
manifestação de vontade, sem conteúdo negocial, que 
determina a produção de efeitos legalmente previstos. 

76 Negócio jurídico é a declaração de vontade, emitida em 
obediência aos seus pressupostos de existência, 
validade e eficácia, sem o propósito de produzir efeitos 
jurídicos. 

77 Os defeitos dos negócios jurídicos classificam-se em 
vícios de consentimento — aqueles em que a vontade 
não é expressada de maneira absolutamente livre — e 
vícios sociais — em que a vontade manifestada não tem, 
na realidade, a intenção pura e de boa-fé que enuncia. 

78 O erro é um estado de espírito positivo, qual seja, a falsa 
percepção da realidade, ao passo que a ignorância é um 
estado de espírito negativo, isto é, o total 
desconhecimento do declarante a respeito das 
circunstâncias do negócio. 

79 O dolo, para invalidar o ato, deve ser principal, atacando 
a causa do negócio em si, enquanto o dolo acidental, 
aquele que não impediria a realização do negócio, só 
gera a obrigação de indenizar. 

80 O dolo é uma declaração enganosa de vontade, visando 
a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. 

 ____________________________________________________  
A respeito das pessoas jurídicas, julgue os itens de 81 a 90. 
 
81 É possível conceituar a pessoa jurídica como o grupo 

humano, criado na forma da lei, sem personalidade 
jurídica própria, para a realização de fins comuns. 

82 O registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva. 
83 As associações são entidades de direito privado, 

formadas pela união de indivíduos com o propósito de 
realizar fins econômicos. 

84 A sociedade é uma espécie de corporação dotada de 
personalidade jurídica própria e instituída por meio de 
um contrato social, com o precípuo escopo de exercer 
atividade econômica e partilhar lucros. 

85 O contrato social, desde que devidamente registrado, é 
o ato constitutivo da sociedade. 

86 A sociedade simples é a pessoa jurídica que exerce uma 
atividade econômica organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou de serviços, com registro na Junta 
Comercial e sujeita à legislação falimentar. 

87 Diferentemente das associações e das sociedades, as 
fundações resultam não da união de indivíduos, mas da 
afetação de um patrimônio, por testamento ou escritura 
pública, que faz o seu instituidor, especificando o fim 
para o qual se destina. 

88 As fundações, por sua natureza, são dispensadas da 
inscrição de seus atos constitutivos no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

89 Em linhas gerais, a doutrina da desconsideração 
pretende a superação episódica da personalidade 
jurídica da sociedade, em caso de fraude, abuso ou 
simples desvio de função, objetivando a satisfação do 
terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, 
que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito 
causado. 

90 O ordenamento jurídico em vigor veda 
terminantemente o emprego da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica. 

 ____________________________________________________  
No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, 
julgue os itens de 91 a 100. 
 
91 O habeas corpus destina-se a proteger o indivíduo 

contra qualquer medida restritiva do Poder Público à sua 
liberdade de ir, vir e permanecer. 

92 É vedada a impetração de habeas corpus contra atos 
praticados por particulares. 

93 O habeas corpus é remédio constitucional que, por  
sua relevância, admite o revolvimento do conjunto 
fático-probatório, mesmo se impetrado perante os 
tribunais superiores. 

94 É admissível o habeas corpus impetrado para reconhecer 
a nulidade de processo em que a pena imposta já tenha 
sido cumprida ou declarada extinta. 

95 Como especialização do direito de proteção judicial 
efetiva, o mandado de segurança destina-se a proteger 
o direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato 
ou omissão de autoridade pública não amparado(a) por 
habeas corpus ou habeas data. 

96 Embora o mandado de segurança seja destinado à 
defesa de direitos contra atos de autoridade, é legítima 
a sua impetração contra ato praticado por particular, no 
exercício de atividade delegada pelo Poder Público. 
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97 É plenamente cabível a impetração de mandado de 
segurança contra lei e contra ato normativo em tese, 
uma vez que estão aptos a provocar lesão a direito 
líquido e certo. 

98 Admite-se expressamente o uso de mandado de 
segurança por partido político com representação no 
Congresso Nacional, por organização sindical, por 
entidade de classe ou por associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, 
em defesa dos direitos da totalidade ou de parte de seus 
membros ou associados. 

99 O habeas data é um instrumento do processo 
constitucional voltado para a defesa de direitos 
subjetivos, em face de omissão do legislador ou de outro 
órgão incumbido de poder regulatório. 

100 O habeas data protege a pessoa não só em relação aos 
bancos de dados das entidades governamentais, mas 
também em relação aos bancos de dados de caráter 
público geridos por pessoas privadas. 

 ____________________________________________________  
Quanto aos procedimentos especiais previstos no Código de 
Processo Civil, julgue os itens de 101 a 110. 
 
101 Nas ações de consignação em pagamento, a sentença 

que concluir pela insuficiência do depósito determinará, 
sempre que possível, o montante devido e valerá como 
título executivo, restando facultado ao credor 
promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após a 
liquidação, se necessária. 

102 A propositura de uma ação possessória ao invés de outra 
não obstará a que o juiz conheça do pedido e  
outorgue proteção legal correspondente àquela cujos 
pressupostos estejam provados. 

103 No caso de ação possessória em que figure, no polo 
passivo, grande número de pessoas, todas as citações 
deverão ser pessoais, sob pena de nulidade. 

104 É vedada a cumulação de pedido possessório com 
pedido de condenação em perdas e danos. 

105 Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao 
autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do 
domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de 
terceira pessoa. 

106 No litígio coletivo pela posse de imóvel, os órgãos 
responsáveis pela política agrária e pela política urbana 
da União, de estado ou do Distrito Federal e de 
município onde se situe a área objeto do litígio poderão 
ser intimados para a audiência de mediação, a fim de se 
manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a 
existência de possibilidade de solução para o conflito 
possessório. 

107 O possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio 
de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que 
o segure da turbação ou do esbulho iminente, mediante 
mandado proibitório em que se comine ao réu 
determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. 

108 Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição 
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou 
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 
constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua 
inibição por meio de embargos de terceiro. 

109 Os embargos de terceiros somente podem ser opostos 
no curso de execução ou do cumprimento de sentença. 

110 Não é cabível a citação por edital nas ações monitórias. 
 ____________________________________________________  

Com relação aos princípios do direito do trabalho, julgue os 
itens de 111 a 120. 
 
111 Segundo o princípio da proteção, o direito do trabalho 

estrutura, em seu interior, com suas regras, seus 
institutos, seus princípios e suas presunções próprias, 
uma teia de proteção à parte vulnerável e 
hipossuficiente na relação empregatícia — o obreiro —, 
visando a atenuar, no plano jurídico, o desequilíbrio 
inerente ao plano fático do contrato de trabalho. 

112 O princípio da norma mais favorável dispõe que o 
operador do direito do trabalho deve optar pela regra 
mais favorável ao obreiro apenas em duas situações ou 
dimensões distintas: no instante da elaboração da  
regra (princípio orientador da ação legislativa, portanto) 
ou no contexto de confronto entre regras  
concorrentes (princípio orientador do processo de 
hierarquização de normas trabalhistas). 

113 No direito do trabalho, o domínio de regras jurídicas 
obrigatórias, em detrimento de regras apenas 
dispositivas, decorre do princípio da norma mais 
favorável. 

114 No âmbito do direito do trabalho, em razão da 
prevalência do princípio da liberdade, pode o 
empregado despojar-se, por sua simples manifestação 
de vontade, das vantagens e das proteções que lhe 
asseguram a ordem jurídica e o contrato. 

115 O princípio da condição mais benéfica importa na 
garantia de preservação, ao longo do contrato, da lei 
trabalhista mais vantajosa para o trabalhador. 

116 Estabelece o princípio da intangibilidade dos salários que 
esta parcela justrabalhista merece garantias 
diversificadas da ordem jurídica, de modo a assegurar 
seu valor, seu montante e sua disponibilidade em 
benefício do empregador. 

117 O princípio da intangibilidade dos salários está 
diretamente relacionado com o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 

118 O princípio da primazia da realidade sobre a forma 
amplia a noção civilista de que o operador jurídico, no 
exame das declarações volitivas, deve atentar-se mais à 
intenção dos agentes que ao envoltório formal através 
do qual transpareceu a vontade. 

119 Segundo o princípio da continuidade da relação de 
emprego, é de interesse do direito do trabalho a 
permanência do vínculo empregatício, com a integração 
do trabalhador na estrutura e na dinâmica empresariais. 

120 O princípio da continuidade da relação de emprego 
propõe, como regra geral, o contrato trabalhista por 
tempo indeterminado, uma vez que este é o que mais 
bem concretiza o direcionamento pela continuidade da 
relação empregatícia. 
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