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INSTRUÇÕES 

 
 
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas 

e das normas que regem este Concurso Público. 

 

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua 

substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo 

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 1 hora e 30 minutos 

do início da aplicação. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, 

devendo assinar a ata da prova. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois 

são parte integrante da prova. 

5. No Caderno de Prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 29/06/2010, até as 15 horas, no site 

(www.fundatec.com.br) e nos murais localizados na sede da Fundatec, Rua Prof. Cristiano Fischer, n° 

2.012, Bairro: Partenon – Porto Alegre/RS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto a seguir. 

 

O impacto ambiental, econômico e social das hidrelétricas. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 

   O Brasil vem construindo grandes empreendimentos hidrelétricos desde o começo dos anos 1960. 
A maior parte deles foi construída durante um período em que havia muito pouca – ou nenhuma – 
preocupação com os impactos ambientais e sociais de grandes obras de engenharia. 

O histórico da implantação de tais empreendimentos registra custos ambientais e de 
reassentamento de populações atingidas, danos que foram muito subestimados e mesmo desconsiderados. 
Na época, não havia discussão prévia sobre as alternativas tecnológicas de geração de energia elétrica ou 
mesmo dos tamanhos e dos formatos dos lagos que seriam criados pelas grandes barragens. 

As populações locais eram simplesmente notificadas de que a barragem seria construída e de que 
teriam que se mudar para outro local. Tais populações eram, muito frequentemente, indenizadas por suas 
perdas de maneira totalmente inadequada, normalmente em processos de negociação bastante assimétricos. 

Assim, com o passar dos anos, depois de várias experiências bastante negativas – entre elas a 
construção das hidrelétricas de Itaparica, Sobradinho, Balbina e Tucuruí (as duas últimas na Amazônia) – e 
de pressões sociais realizadas por movimentos ambientalistas e sociais organizados, o próprio setor elétrico 
passou a tentar incorporar algumas dessas organizações sociais no processo de concepção e construção de 
uma usina hidrelétrica.  

Os principais impactos negativos relacionados ____ construção e ____ operação de usinas 
hidrelétricas são normalmente sofridos por aqueles que viviam na área e que tiveram que se mudar. Na maior 
parte dos casos, as populações rurais reassentadas sofrem perdas consideráveis em seu padrão de vida, 
normalmente sequer se beneficiando da energia elétrica que começa a ser gerada. Além disso, as grandes 
hidrelétricas impactam, de maneira desigual, dependendo da região, nos meios físico, biótico e social de seus 
habitantes. 

 Nesse sentido, é de se esperar que novas hidrelétricas na Amazônia só irão aumentar a oposição 
da sociedade ____ construções desse tipo, previsão que é agravada por duas constatações, entre outras. 
Uma delas diz respeito à ausência de novas pesquisas mais detalhadas sobre as condições e as 
especificidades ambientais e sociais da região. A outra refere-se à falta de flexibilidade da política energética 
brasileira para adaptar seus projetos de engenharia não ao que seria o ideal, mas eventualmente a uma 
solução de compromisso que leve em conta, ao mesmo tempo, as questões energéticas e as condições 
ambientais e sociais locais, haja vista a fragilidade ambiental e social dos ecossistemas amazônicos.  

 
* O autor Roberto Schaeffer é professor do Programa de Planejamento Energético da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ). 

http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/o-futuro-da-energia-eletrica-no-brasil (Texto adaptado)  
 

 
QUESTÃO 01 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas das linhas 16 e 23, 
respectivamente. 
 

A) à – à – a 
B) à – à – à  
C) a – a – a 
D) à – à – há  
E) a – a – à  

 
 
QUESTÃO 02 – Tanto os vocábulos como as 
expressões a seguir podem substituir assimétricos 
(linha 10) sem causar ambiguidade ao sentido do 
texto, à exceção de 

 
A) diferentes entre si. 
B) discrepantes entre si. 
C) desiguais. 
D) díspares. 
E) irregulares. 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que sintetiza a 
visão do autor, apresentada no texto, acerca da 
construção de usinas hidrelétricas no Brasil. 

 
A) Ele é contrário a esses empreendimentos por 

causa do impacto negativo que eles têm na 
sociedade de modo geral. 

B) Ele exime-se de emitir uma opinião categórica, 
mas descreve como a construção de uma usina 
pode afetar a natureza e as pessoas da região. 

C) Ele tenciona opor-se aos novos empreendimentos 
e espera que a sociedade, de modo geral, o 
acompanhe nessa oposição. 

D) Ele defende a realização de pesquisas mais 
detalhadas sobre o meio ambiente e as 
populações das regiões como condição para que 
se discuta a possibilidade de se construir uma 
hidrelétrica. 

E) Ele defende a construção de usinas desde que, 
caso seja constatada a fragilidade dos 
ecossistemas envolvidos, se dê a devida atenção 
a eles. 
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QUESTÃO 04 – Considere as seguintes afirmações 
sobre o texto. 

 
I. O texto faz a ponderação de que um 

empreendimento hidrelétrico tem custos 
ambientais e de re-assentamento de 
populações atingidas; considerando-os como 
os principais impactos negativos. 

II. O texto afirma que, quando se construíram as 
primeiras usinas hidrelétricas, não se dava 
muita atenção à prevenção e à solução de 
danos sociais; por sinal, a indenização das 
perdas à população atingida nem sempre era 
feita de modo justo. 

III. O texto constata que não têm sido realizados 
estudos mais específicos sobre o ambiente e 
sobre a população dos locais, na Amazônia, 
onde podem ser construídas usinas 
hidrelétricas; com isso, é previsível que a 
população se manifeste contrariamente a 
esses empreendimentos. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II.  
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 
 
QUESTÃO 05 – Considere as seguintes 
possibilidades de mudanças de vocábulos do texto. 
 

I. Passar discussão (linha 06) para o plural. 
II. Passar populações (linha 08) para o singular. 

 
Quantos outros vocábulos, nas respectivas frases, 
deveriam sofrer alterações para fins de 
concordância, caso essas mudanças fossem 
realizadas? 
 
A) Em I, dois; em II, cinco. 
B) Em I, três; em II, seis. 
C) Em I, um; em II, oito. 
D) Em I, um; em II, cinco. 
E) Em I, dois; em II, dez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que 
apresenta a correta passagem para a voz passiva 
da primeira frase do texto, transcrita a seguir,   
O Brasil vem construindo grandes empreendimentos 

hidrelétricos desde o começo dos anos 1960. 

 
A) Grandes empreendimentos hidrelétricos o Brasil 

vem construindo desde o começo dos anos 
1960. 

B) Grandes empreendimentos hidrelétricos vem 
sendo construídos no Brasil desde o começo 
dos anos 1960. 

C) Grandes empreendimentos hidrelétricos, desde 
o começo dos anos 1960, o Brasil vem 
construindo. 

D) Grandes empreendimentos hidrelétricos vêm 
sendo construídos pelo Brasil desde o começo 
dos anos 1960. 

E) Grandes empreendimentos hidrelétricos têm sido 
construídos para o Brasil desde o começo dos 
anos 1960. 

 
 
QUESTÃO 07 – O vocábulo Brasil (linha 01) e a 
expressão o próprio setor elétrico (linha 13) estão 
sendo usados em sentido figurado. Qual é a figura de 
linguagem presente nos dois casos? 

 
A) A metonímia, pois emprega uma palavra ou 

expressão no lugar de outra com a qual está 
relacionada. 

B) A metáfora, pois faz um desvio da significação 
exata de uma palavra ou expressão. 

C) A perífrase, pois designa os seres por meio de 
seus atributos ou títulos. 

D) O pleonasmo, pois emprega redundâncias com o 
fim de reforçar um sentido. 

E) O eufemismo, pois substitui vocábulos ou 
expressões por outros de conotação mais branda. 

 
 
 
QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que não pode 
substituir haja vista (linha 28) sob pena de provocar 
dano estrutural ao texto. 

 
A) considerando. 
B) tendo em vista. 
C) visto que. 
D) dada. 
E) sem perder de vista. 
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QUESTÃO 09 – Relacione a coluna 1 à coluna 2, 
associando os sinais de pontuação do texto às 
respectivas explicações ou justificativas. 
 
1 Coluna  
 
1. Travessões (linha 02). 
2. Vírgulas das linhas 09 e 11 (as duas ocorrências 

nos dois casos). 
3. Vírgulas da linhas 12 (as duas ocorrências) e 20 

(quarta ocorrência). 
 
2 Coluna 
 

(  ) Separam elementos coordenados. 
(  ) Separam adjunto adverbial deslocado. 
(  ) Separam expressão que se deseja enfatizar. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
A) 1 – 2 – 3 
B) 1 – 3 – 2  
C) 2 – 1 – 3  
D) 3 – 1 – 2 
E) 3 – 2 – 1  

 
 
QUESTÃO 10 – As alternativas a seguir apresentam 
vocábulos (retirados do texto) que contêm, 
respectivamente: um hiato, um encontro consonantal 
e um dígrafo, à exceção de 

 
A) sociedade – impactos – questões 
B) biótico – obras – barragens 
C) construída – tecnológicas – ecossistemas 
D) ideal – constatações – engenharia 
E) prévia – pressões – fragilidade 
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INFORMÁTICA 
 
Para a resolução das questões desta prova, 
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse 
está configurado para uma pessoa que o utiliza 
com a mão direita (destro) e usa, com maior 
frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar 
normal, entre outras. O botão da direita serve 
para ativar o menu de contexto ou de arrastar 
especial; (2) os botões do mouse estão 
devidamente configurados com a velocidade de 
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta 
prova foram instalados com todas as suas 
configurações padrão, entretanto, caso tenham 
sido realizadas alterações que impactem a 
resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de 
algumas questões existem palavras que foram 
digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. 
Neste caso, para resolvê-las, desconsidere as 
aspas e atente somente para o texto 
propriamente dito; e (5) para resolver as 
questões dessa prova considere, apenas, os 
recursos disponibilizados para os candidatos, 
tais como essas orientações, os textos 
introdutórios das questões, os enunciados 
propriamente ditos e os dados e informações 
disponíveis nas figuras das questões, se houver. 
 
A questão 11 baseia-se na Figura 1, que mostra a 
janela principal da Lixeira, do Windows XP. 
Nessa Figura, tracejou-se, intencionalmente, a 
área apontada pela seta nº 3, de modo a facilitar a 
resolução dessa questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 - Após observar a Figura 1, considere 
as seguintes alternativas sobre a Lixeira: 
 

I. Pressionando-se uma vez o ícone apontado 
pela seta nº 1, a área tracejada, apontada pela seta 
nº 3, será mostrada da seguinte forma:  

 
 

II. Pressionando-se duas ou mais vezes a 
tecla "ESC" do teclado, e, a seguir, dando-se apenas 
um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o 
ícone apontado pela seta nº 2, pode-se afirmar que 
todos os arquivos que se encontram selecionados 
serão restaurados aos locais onde se encontravam 
quando foram excluídos.  

 
III. Ao ser dado um clique com o botão 

esquerdo do mouse sobre o item de menu apontado 
pela seta nº 4, será restaurado, ao local onde se 
encontrava antes de ser excluído, apenas o arquivo 
"D4.xls". 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Janela principal da Lixeira 

3 

2 1 

4 
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A questão 12 baseia-se na Figura 2, do Word 
2003, onde se pode observar que um documento 
foi elaborado e que se encontram visíveis as 
opções do menu apontado pela seta nº 1. A 
página desse documento está configurada com 
tamanho de papel A4, ou seja, largura de 21 
centímetros e altura de 29,7 centímetros. Nessa 
Figura, tracejou-se, intencionalmente, a área 
apontada pela seta nº 2, de modo a facilitar a 
resolução dessa questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 12 - Após observar a janela principal do 
Word 2003, mostrada na Figura 2, pode-se afirmar 
que, ao ser dado um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o item de menu apontado pela seta nº 
4 ("Largura da página"), a área desse editor de texto, 
tracejada e apontada pela seta nº 2, será mostrada 
da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  

 
 
B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 

Figura 2 – Janela principal do Word 2003 

2 

3 

4 

1 
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A questão 13 baseia-se na Figura 3, que mostra a 
janela principal do Word 2003 e, sobre ela, a 
caixa de diálogo "Personalizar".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 13 - Na janela principal do Word 2003, 
mostrada na Figura 3, para excluir da barra de 
ferramentas, apontada pela seta nº 2, apenas o 
ícone apontado pela seta nº 1, basta realizar, 
sequencialmente, as seguintes atividades: 
 
A) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 

mouse sobre o local apontado pela seta nº 3, 
ocultando a marcação existente nesse local; e 
(2) pressionar o botão "Fechar" (seta nº 7). 

B) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o local apontado pela seta nº 4, 
ocultando a marcação existente nesse local; e 
(2) pressionar o botão "Fechar" (seta nº 7). 

C) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 1, 
selecionando-o; (2) pressionar, uma vez, o 
botão "Excluir" (seta nº 6); e (3) pressionar o 
botão "Fechar" (seta nº 7). 

D) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 1, 
selecionando-o; (2) dar um clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre a palavra 
"Formatação", apontada pela seta nº 5, 
selecionando-a; (3) pressionar uma vez o botão 
"Excluir" (seta nº 6); e (4) pressionar o botão 
"Fechar" (seta nº 7). 

E) (1) posicionar o cursor do mouse sobre o ícone 
apontado pela seta nº 1; (2) pressionar e 
segurar o botão esquerdo do mouse; (3) 
arrastar o cursor do mouse até o centro da 
caixa de diálogo "Personalizar"; (4) soltar o 
botão esquerdo do mouse; e (5) pressionar o 
botão "Fechar" (seta nº 7). 

 

A questão 14 baseia-se na Figura 4, que mostra a 
janela principal do Word 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 14 - Na Figura 4, do Word 2003, o 
número apontado pela seta nº 1 passou a ser exibido 
após ter sido pressionado o ícone da barra 
ferramentas "Cabeçalho e rodapé" (seta nº 2), 
apontado pela seta nº: 
 
A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 
E) 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Janela principal do Word 2003 

1 

2 

5 
3 

4 

6 

7 

3 

1 

4 5 6 

7 

2 

Figura 4 - Janela principal do Word 2003 
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As questões 15 e 16 baseiam-se na Figura 5, que 
mostra a janela principal do Word 2003, na qual 
se observam os seguintes detalhes: (1) digitou-se 
um texto na área de trabalho do Word 2003; (2) 
após as palavras apontadas pelas setas nº 1 e 3 
terem sido digitadas, o Word 2003 inseriu, 
automaticamente, embaixo delas, uma linha 
ondulada na cor vermelha; (3) a seta nº 2 aponta 
para o ponto de inserção de texto no formato de 
uma barra vertical (" | "); (4) está sendo exibido, 
sobre a área de trabalho, o menu apontado pela 
seta nº 4; e (5) a seta nº 8 aponta para vários 
ícones que foram ampliados e destacados logo 
abaixo da janela principal do editor de texto, para 
facilitar a visualização e a resolução da questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 - Na janela principal do Word 2003 
(Figura 5), ao ser dado um clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela 
seta nº 9, pode-se afirmar que a área de trabalho 
desse editor de texto será mostrada da seguinte 
forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  

 
B)  

 
C)  

 
D)  

 
E)  

 
 

7 5 

6 

3 

1 

2 

8 

Figura 5- Janela principal do Word 2003 

4 

9 
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QUESTÃO 16 - Na Figura 5, do Word 2003, ao ser 
dado um clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre o ícone apontado pela seta nº: 
 

I. 5 ("Ignorar tudo"), pode-se afirmar que a 
área de trabalho desse editor de texto será mostrada 
da seguinte forma:  

 

 
 

II. 6 ("Adicionar ao dicionário"), pode-se 
afirmar que a área de trabalho desse editor de texto 
será mostrada da seguinte forma:  

 

 
 

III. 7 ("dólares"), pode-se afirmar que a área de 
trabalho desse editor de texto será mostrada da 
seguinte forma: 

 

 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas II. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 

As questões 17 e 18 baseiam-se nas Figuras 6(a), 
6(b) e 6(c), do Excel 2003. As Figuras 6(a) e 6(c) 
mostram a mesma planilha e o mesmo conteúdo. 
A Figura 6(a) mostra a janela principal do Excel 
2003 antes de se realizar determinada formatação 
sobre a célula apontada pela seta nº 1. A Figura 
6(b) mostra, intencionalmente, apenas parte da 
caixa de diálogo "Formatar células", ativada a 
partir da Figura 6(a), onde se inseriu, 
intencionalmente, no local apontado pela seta nº 
3, um retângulo, para ocultar qualquer texto ou 
palavra existente neste local. A Figura 6(c) 
apresenta os seguintes aspectos: (1) a seta nº 10 
aponta para o resultado obtido após ter sido 
realizada determinada formatação sobre essa 
mesma célula, na Figura 6(a), apontada pela seta 
nº 1; e (2) sobre essa Figura, está sendo exibido 
o menu apontado pela seta nº 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6(a) – Janela principal do Excel 2003 
(antes) 

1 

Figura 6(b) – Caixa de diálogo "Formatar 
células" 

3 

2 

4 

6 5 

7 
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QUESTÃO 17 - Na Figura 6(a), do Excel 2003, a 
seta nº 1 aponta para uma célula antes de ter sido 
realizada determinada formatação sobre ela. A seta 
nº 10 (Figura 6(c)) aponta para o resultado obtido 
após ter sido realizada determinada formatação, 
sobre a mesma célula da Figura 6(a). Para se obter o 
resultado mostrado na Figura 6(c), bastou, antes, na 
Figura 6(a), ativar a caixa de diálogo "Formatar 
células" (Figura 6(b)) e, a seguir, realizar 
sequencialmente as seguintes atividades nessa 
caixa de diálogo (Figura 6(b)):  
 
A) (1) selecionar o item apontado pela seta nº 2; e 

(2) pressionar o botão "OK". 
B) (1) selecionar o item apontado pela seta nº 4; e 

(2) pressionar o botão "OK". 
C) (1) selecionar o item apontado pela seta nº 5; e 

(2) pressionar o botão "OK". 
D)  (1) dar um clique com o botão esquerdo do 

mouse sobre o local apontado pela seta nº 6; e 
(2) pressionar o botão "OK". 

E) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o local apontado pela seta nº 7; e 
(2) pressionar o botão "OK". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 - Na Figura 6(c), do Excel 2003, para 
que seja mostrado, no local apontado pela seta nº 
11, a média dos conteúdos das células apontadas 
pela seta nº 12, basta realizar sequencialmente a(s) 
seguinte(s) atividade(s):  
 

I. (1) Pressionar a tecla "ESC" do teclado duas 
ou mais vezes; (2) digitar a fórmula 
=D7+E7/2; e (3) pressionar a tecla "ENTER" 
do teclado. 

II. (1) Pressionar a tecla "ESC" do teclado duas 
ou mais vezes; (2) digitar a fórmula 
SOMA(D7:E7)/2; e (3) pressionar a tecla 
"ENTER" do teclado.  

III. dar um clique, com o botão esquerdo do 
mouse sobre o local apontado pela seta nº 9.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas III. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
A questão 19 baseia-se na Figura 7, que mostra 
apenas parte da janela principal do Internet 
Explorer 8. Nessa Figura, inseriram-se, 
intencionalmente, duas linhas tracejadas, 
apontadas pela seta nº 2, de modo a facilitar a 
resolução da questão. Observação: incluiu-se, 
em todas as alternativas dessa questão, além da 
área central apontada pela seta nº 2, também, a 
lateral direita dessa janela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Internet Explorer 8 

2 

1 

Figura 6(c) – Janela principal do Excel 2003 (após) 

8 

9 

10 

11 

12 
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QUESTÃO 19 - Na janela principal do Internet 

Explorer 8 (Figura 7), ao ser dado um clique com o 
botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado 
pela seta nº 1, pode-se afirmar que a área central 
desse navegador, situada entre as linhas tracejadas, 
apontadas pela seta nº 2, mais o lado direito dessa 
janela, será mostrada da seguinte forma: 
A)  

 
 
B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 

A questão 20 baseia-se nas Figuras 8(a) e 8(b), 
que mostram a janela principal do Outlook 2003. 
A Figura 8(a) mostra o Outlook 2003 antes de ser 
ativado determinado ícone nessa Figura. Sobre a 
Figura 8(b), considere os seguintes aspectos: (1) 
essa Figura mostra o resultado obtido após se 
ativar determinado ícone na janela principal do 
Outlook 2003, mostrada na Figura 8(a); e (2) 
inseriu-se, no local apontado pela seta nº 7, um 
retângulo de modo a ocultar, intencionalmente, 
os ícones existentes nesse local. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 20 - Para que fosse mostrado, na Figura 
8(b), o painel apontado pela seta nº 6, bastou, na 
janela principal do Outlook 2003, mostrada na Figura 
8(a), dar um clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre o ícone apontado pela seta nº: 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5. 

Figura 8(a) - Janela principal do Outlook 2003 (antes) 

1 2 3 4 5 

Figura 8(b) - Janela principal do Outlook 2003 (após) 

6 
7 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 – Em relação às sociedades 
limitadas,é correto afirmar que 
 
A) não admite sócio de indústria. 
B) na omissão da legislação específica e do contrato 

regem-se subsidiariamente pelas regras da 
sociedade anônima. 

C) é nula a cláusula do contrato social que proíbe a 
alienação de quotas sociais. 

D) só admite administrador sócio. 
E) as quotas devem ter o mesmo valor. 
 
QUESTÃO 22 – Em relação às sociedades anônimas, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) A realização de assembleia de constituição é 

obrigatória em todos os tipos de sociedades 
anônimas. 

B) Toda sociedade anônima deve ter conselho de 
administração, composto por representantes dos 
acionistas. 

C) O conselho fiscal poderá ser composto por 
acionistas ou terceiros, estranhos à sociedade. 

D) Poderá ter seu registro realizado no registro 
público de empresas mercantis a cargo das juntas 
comerciais ou no cartório de registro civil de 
pessoas jurídicas, de  acordo com o seu objeto. 

E) Poderá adotar razão social ou denominação. 
 
QUESTÃO 23 – Não se sujeitam à falência: 
 
A) As sociedades anônimas de capital aberto. 
B) As sociedades de economia mista. 
C) As sociedades em comum. 
D) Os empresários individuais. 
E) As sociedades em nome coletivo. 
 
QUESTÃO 24 - Em relação à prescrição e à 
decadência, é correto afirmar que: 
 
A) A decadência poderá ser decorrente de previsão 

contratual ou legal. 
B) O prazo decadencial não comporta qualquer 

possibilidade de interrupção. 
C) As partes podem fixar, no contrato, cláusula 

limitando o prazo de prescrição. 
D) A prescrição não alegada, na fase de 

conhecimento, poderá ser apontada pela parte a 
quem interessa na fase de execução. 

E) O julgador não pode conhecer o ofício da 
prescrição, salvo no interesse de incapazes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QUESTÃO 25 – Em relação à fraude contra credores, 
é incorreto afirmar que: 
 
A) A ação que busca discutir a sua ocorrência pode 

ser alegada por qualquer credor que já tinha esta 
condição no momento da realização do ato de 
alienação questionado. 

B) Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. 
C) Exige citação em sede de processo de execução. 
D) Representa violação de norma de ordem pública. 
E) Pode estar relacionada à alienação onerosa ou 

gratuita. 
 
QUESTÃO 26 – Quanto à responsabilidade do 
empregador em relação aos atos de seu empregado, 
que, no exercício da atividade, causar dano a 
terceiros, é correto afirmar que: 
 
A) Ocorrerá independentemente da conduta de culpa 

do empregador, pois decorre da responsabilidade 
in eligendo. 

B) Ocorrerá mediante presunção de culpa do 
empregador, admitindo, assim, prova do 
empregador de não ter agido com culpa na 
escolha ou vigilância do empregado. 

C) Somente ocorrerá se o empregado estiver atuando 
no cumprimento de ordem expressas do 
empregador. 

D) Para que ocorra esta responsabilidade, deverá 
haver vínculo empregatício formal. 

E) É subjetiva, mas admite regressa do empregador 
em relação ao empregado. 

 
QUESTÃO 27 – O prazo para determinado 
consumidor reclamar judicialmente uma indenização 
decorrente de fato do serviço será: 
 
A) Prescricional de três anos, a contar da ciência do 

dano e de sua autoria. 
B) Prescricional de cinco anos, a contar da ciência do 

dano e de sua autoria. 
C) Decadencial de 180 dias. 
D) Decadencial de 30 dias, se for serviço não 

durável. 
E) Decadencial de 90 dias, se for serviço durável. 
 
 
QUESTÃO 28 - Em relação aos prazos processuais, 
de acordo com as regras gerais do Código de 
Processo Civil, é correto afirmar que: 
 
A) A Fazenda Pública tem o dobro de prazo para 

contestar. 
B) Havendo litisconsortes, com procuradores 

distintos, o prazo para falar nos autos em geral 
será o dobro. 

C) Não se admite que a parte realize a renúncia ao 
prazo processual. 

D) Os prazos estabelecidos pelo juiz ficam suspensos 
em feriados, e os prazos legais contam-se 
ininterruptamente. 

E) Considera-se prorrogado o prazo  até o primeiro 
dia útil, se o vencimento deste ocorrer em dia que 
não houve expediente forense integral. 
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QUESTÃO 29 – Em relação à resposta do réu, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A contestação e a reconvenção são apresentadas 

em peças separadas,  na mesma oportunidade ou 
em momentos distintos, mas dentro do prazo de 
resposta do réu. 

B) Apesar do princípio da eventualidade, o réu 
poderá alegar direito superveniente, mesmo 
depois da ter apresentado a contestação. 

C) O defensor dativo, o curador especial e o 
ministério público não estão vinculados ao ônus da 
impugnação especifica na contestação. 

D) Mesmo ocorrendo a revelia, deverá haver a 
intimação do procurador do réu em relação aos 
atos do processo, caso esteja devidamente 
constituído nos autos. 

E) Recebida a exceção de incompetência, o processo 
ficará suspenso até que seja definitivamente 
julgado. 

 
QUESTÃO 30 – Considerados os termos da Lei nº 
12.016, de 2009, que regula a Ação de Mandado de 
Segurança, é correto afirmar que: 
 
A) Diversamente da lei que anteriormente regulava 

essa matéria, a legislação atual não fixou prazo 
decadencial para a impetração desta ação. 

B) Em relação à decisão que defere ou indefere a 
liminar, poderá ser impetrado outro Mandado de 
Segurança.  

C) O prazo para serem prestadas as informações da 
autoridade coatora é de vinte dias. 

D) Somente haverá condenação em honorários de 
sucumbência em caso de procedência da ação. 

E) A autoridade coatora tem legitimidade recursal 
para a apelação. 

 
QUESTÃO 31 – Em relação à Ação Civil Pública, é 
corretor afirmar que: 
 
A) O prazo para a contestação é de 20 dias, 

prorrogáveis por mais vinte, a critério do juiz. 
B) Nela podem atuar, em litisconsórcio ativo, 

membros de Ministérios Públicos distintos. 
C) Se promovida em relação a Ente Público, não 

comporta liminar. 
D) Havendo interesse da União e não existindo Vara 

da Justiça Federal na cidade, a demanda pode ser 
ajuizada na Justiça Estadual. 

E) O cidadão (eleitor) também possui legitimidade 
ativa para esta ação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa correta em 
relação ao contrato de trabalho. 
 
A) É defeso às partes acordar, tacitamente, um 

contrato individual de trabalho. 
B) Considera-se por prazo indeterminado todo 

contrato que suceder, dentro de seis meses, a 
outro contrato por prazo determinado, salvo se a 
expiração deste dependeu da execução de 
serviços especializados ou da realização de certos 
acontecimentos. 

C) A prova do contrato individual de trabalho será 
feita pelas anotações constantes da CTPS ou por 
instrumento escrito e suprida por todos os meios 
permitidos em direito. É importante destacar que 
as anotações constantes na CTPS do trabalhador 
geram presunção absoluta de veracidade.  

D) 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 e o dono da obra, 
em qualquer caso, pelo inadimplemento daquelas 
obrigações por parte do primeiro. 

E) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica 
da empresa afetará os contratos de trabalho dos 
respectivos empregados. 

 
QUESTÃO 33 – Sobre a remuneração e o salário, é 
incorreto afirmar que: 
 
A) Não se incluem nos salários as ajudas de custo, 

assim como as diárias para viagem que não 
excedam a cinquenta por cento do salário 
percebido pelo empregado. 

B) Além do pagamento em dinheiro, compreende-se 
no salário, para todos os efeitos legais, a 
alimentação, a habitação, o vestuário ou outras 
prestações in natura que a empresa, por força do 
contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 
empregado. Em caso algum será permitido o 
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas 
nocivas.  

C) É considerada como salário a educação, em 
estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, 
compreendendo os valores relativos à matrícula, à 
mensalidade, à anuidade, aos livros e ao material 
didático, concedida pelo empregador.  

D) A habitação e a alimentação fornecidas como 
salário-utilidade deverão atender aos fins a que se 
destinam e não poderão exceder, 
respectivamente, a 25% e 20% do salário 
contratual. 

E) Na falta de estipulação do salário, ou não havendo 
prova sobre a importância ajustada, o empregado 
terá direito de perceber salário igual ao daquele 
que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, 
ou ao que for habitualmente pago pelo serviço 
semelhante. 
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QUESTÃO 34 – Constitui hipótese de suspensão do 
contrato de trabalho: 
 
A) O empregado que deixar de comparecer, por até 

dois dias consecutivos, em caso de falecimento do 
cônjuge. 

B) O empregado que deixar de comparecer, por até 
três dias consecutivos, em virtude de casamento. 

C) O empregado que tiver de comparecer em juízo 
pelo tempo que se fizer necessário. 

D) O empregado que participar de cursos ou de 
programas de qualificação profissional oferecidos 
pelo empregador por um período de dois a cinco 
meses.  

E) O empregado que deixar de comparecer, por um 
dia, em virtude do nascimento de filho no decorrer 
da primeira semana. 

 
QUESTÃO 35 – Considere as assertivas abaixo 
acerca da estabilidade do dirigente sindical. 
 
I. É indispensável a comunicação pela entidade 

sindical ao empregador, por escrito, dentro de 24 
horas, do dia e da hora do registro da 
candidatura do seu empregado e, em igual 
prazo, sua eleição e posse, fornecendo, 
outrossim, a este, comprovante no mesmo 
sentido. 

II. O artigo 522 da CLT, que limita a sete o número 
de dirigentes sindicais, foi recepcionado pela 
CF/88. 

III. O registro da candidatura do empregado a cargo 
de dirigente sindical, durante o período do aviso 
prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a 
estabilidade, visto que é inaplicável a regra do 
parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. 

IV. Membro de Conselho Fiscal de sindicato não tem 
direito à estabilidade prevista no artigo 543, §3º, 
da CLT e artigo 8º, VIII, da CF/88, porquanto não 
representa ou atua na defesa de direitos da 
categoria respectiva, tendo sua competência 
limitada à fiscalização da gestão financeira do 
sindicato. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas II e IV. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 – A Emenda Constitucional nº 45/2004 
ampliou a competência da Justiça do Trabalho, 
suscitando controvérsia doutrinária e jurisprudencial 
quanto aos seus limites. A respeito dela e das 
questões de competência em geral, considere as 
assertivas abaixo. 
 
I. O Superior Tribunal de Justiça editou súmula 

acerca da competência da Justiça do Trabalho 
para processar e julgar a ação de cobrança 
ajuizada por profissional liberal contra cliente. 

II. O Superior Tribunal de Justiça editou súmula 
acerca da competência da Justiça do Trabalho 
para processar e julgar ação indenizatória 
proposta por viúva e filhos de empregado 
falecido em acidente de trabalho. 

III. O Tribunal Superior do Trabalho editou súmula 
acerca da competência da Justiça do Trabalho 
para dirimir controvérsias referentes à 
indenização por danos morais, quando 
decorrente da relação de trabalho. 

IV. O Supremo Tribunal Federal editou súmula no 
sentido de que a competência estabelecida pela 
EC 45 não alcança os processos já 
sentenciados. 

 
Quantas estão corretas? 
 
A) Somente uma está correta. 
B) Somente duas estão corretas. 
C) Somente três estão corretas. 
D) Somente quatro estão corretas. 
E) Todas estão corretas 
 
QUESTÃO 37 – Sobre audiência trabalhista, é 
incorreto afirmar que: 
 
A) Ainda que as audiências sejam públicas, o juiz ou 

o presidente manterá a ordem, podendo mandar 
retirar do recinto os assistentes que a 
perturbarem. 

B) De acordo com a jurisprudência pacificada e 
sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, é 
facultado ao empregador fazer-se substituir pelo 
gerente ou qualquer preposto que tenha 
conhecimento do fato, desde que seja empregado 
do reclamado, exceto quando se tratar de 
reclamação de empregado doméstico, 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

C) Um dos momentos de propositura de conciliação, 
pelo juiz, no processo do trabalho, é quando 
aberta a audiência.  

D) O prazo para defesa oral, em audiência, é de vinte 
minutos. 

E) Existe previsão legal tolerando atraso de até 15 
(quinze) minutos no horário de comparecimento do 
juiz à audiência, e o mesmo direito se estende às 
partes, a partir do entendimento do TST, em face 
do princípio da isonomia de tratamento entre juiz e 
jurisdicionados. 
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QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa incorreta em 
relação ao procedimento sumaríssimo. 
 
A) Como ocorre no procedimento ordinário, as partes 

terão 8 (oito) dias para recorrer. 
B) Caberá interposição de Recurso de Revista nos 

casos de violação à súmula ou à matéria 
constitucional. 

C) Tal como ocorre no procedimento ordinário, a 
exceção de impedimento deve ser instruída e 
julgada em 24 (vinte e quatro) horas.  

D) Nos processos em que a Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional é parte não se 
aplica o procedimento sumaríssimo. 

E) Aplica-se aos dissídios individuais, cujo valor não 
exceder 40 (quarenta) vezes, o salário mínimo 
vigente ao tempo do ajuizamento da ação. 

 
QUESTÃO 39 – Nos casos em que o juiz do trabalho 
de Porto Alegre/RS acolhe exceção de incompetência 
territorial, reconhecendo Curitiba/PR como localidade 
competente para apreciar a reclamação trabalhista, 
caberá: 
 
A) Agravo de Instrumento. 
B) Recurso Ordinário. 
C) Mandado de Segurança. 
D) Protesto Anti-preclusivo. 
E) Agravo Retido. 
 
 
QUESTÃO 40 – Em relação aos atos administrativos, 
marque a alternativa incorreta.  
 
A) Os atos administrativos vinculados, por 

característica, não admitem revogação. 
B) Como orientação geral, não é tolerável o ato de 

revogação de uma revogação.  
C) São os requisitos motivo e objeto que revelam a 

diferença que existe entre os atos administrativos 
vinculados e os atos administrativos 
discricionários. 

D) A presunção de legalidade, a imperatividade e a 
autoexecutoriedade são exemplos de atributos 
presentes em todos os atos administrativos.  

E) Os atos administrativos arbitrários, como regra, 
devem ser anulados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 – Das alternativas abaixo, assinale a 
incorreta. 
 
A) A delegação de um contrato de concessão, como 

regra geral, admite licitação na modalidade 
tomada de preços. 

B) Os contratos de concessão patrocinada não 
contemplam a delegação do poder de polícia para 
pessoas jurídicas de direito privado. 

C) As pessoas físicas não podem assumir a condição 
de concessionária de serviço público, ou seja, 
essa forma de contratação é inviável para elas.   

D) A confecção do edital de uma concessão 
patrocinada, em alguns casos, está na 
dependência de prévia autorização legislativa. 

E) Os contratos de concessão têm prazo 
determinado, mas podem ser encerrados 
unilateralmente pelo poder público a partir de 
alguns procedimentos previstos em lei, como, por 
exemplo, o pagamento de uma indenização.   

 
QUESTÃO 42 – Dos princípios específicos que 
orientam o processo licitatório, não é possível afirmar 
que: 
  
A) O princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e o princípio da padronização são 
exemplos reconhecidos pela doutrina com 
princípios do processo licitatório. 

B) O princípio do julgamento objetivo também 
envolve a correta relação entre a modalidade e o 

tipo de licitação. 
C) A modalidade concorrência é compatível com tipo 

de licitação denominado maior lance ou oferta, 

assim como o leilão.  
D) A modalidade concurso não é compatível com o 

tipo melhor técnica e preço.  

E) O leilão, conforme a previsão legal, é compatível 
apenas com o modalidade denominada maior 

lance ou oferta. 

 
QUESTÃO 43 – Das modalidades licitatórias, não se 
pode afirmar que: 
 
A) A concorrência é a modalidade mais compatível 

com valores maiores, seja para obras, compras ou 
serviços. 

B) A utilização da modalidade concorrência, para 
alguns casos, é ato administrativo discricionário.   

C) A delegação de contrato de concessão, seja 
comum, patrocinada ou administrativa, em geral, 
exige licitação na modalidade concorrência.  

D) Em alguns casos, o edital de uma concorrência 
deve ser publicado com antecedência mínima de 
15 dias em relação à data marcada para a entrega 
das propostas.  

E) A definição pela modalidade convite, ou tomada 
de preços, é sempre ato administrativo 
discricionário.  
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QUESTÃO 44 – Em relação às hipóteses de dispensa 
de licitação, é incorreto afirmar que:  
 
A) Os casos enumerados na Lei de Licitações 

indicam uma lista exemplificativa. 
B) A dispensa de licitação, sem dúvida, é exemplo de 

ato administrativo discricionário.  
C) Nem todos os casos de dispensa de licitação 

exigem a explícita motivação para o ato.  
D) Uma guerra, a licitação deserta e a licitação 

fracassada, em tese, podem ser exemplos de 
licitação dispensável. 

E) Mesmo na hipótese de dispensa de licitação, 
conforme o valor envolvido, torna-se obrigatória a 
confecção de um contrato administrativo.  

 
QUESTÃO 45 – Em relação às Emendas 
Constitucionais, não é possível afirmar que: 
 
A) Na Constituição Federal, não se admite a iniciativa 

popular para desencadear processo legislativo.  
B) O Presidente da República também tem 

legitimidade para apresentar um projeto de 
Emenda à Constituição. 

C) Em determinadas circunstâncias, mesmo as 
Assembleias Legislativas estão credenciadas para 
apresentar um projeto de Emenda à Constituição.  

D) Os Deputados e os Senadores, de maneira 
individual, têm competência para desencadear 
esse processo legislativo.  

E) Exigem quórum qualificado, seja na votação ou na 
aprovação.   

 
QUESTÃO 46 – Da medida provisória considera-se 
incorreto dizer que:   
 
A) Não pode abordar matéria de lei complementar e 

questões envolvendo o processo civil.  
B) O direito penal, as questões envolvendo 

nacionalidade e os artigos da Constituição 
Federal alterados pela Emenda Constitucional 
19/98 não podem ser objeto de medida provisória.   

C) As questões que envolvem a exploração de gás 
canalizado nos Estados não admitem 
regulamentação por medida provisória.  

D) Quando existir previsão na Constituição Estadual, 
os Governadores também poderão editar 
medidas provisórias.  

E) É editada para durar 60 dias, admitindo uma 
reedição, por mais 60 dias, caso não tenha sido 
devidamente apreciada.   

 
QUESTÃO 47 – São formas de extinção do crédito 
tributário:  
 
A) O pagamento e a moratória. 
B) A remissão e o parcelamento. 
C) A anistia e a conversão do depósito em renda. 
D) A isenção e a dação em pagamento de bens 

imóveis. 
E) O pagamento e a decisão judicial passada em 

julgado. 

QUESTÃO 48 – Em relação às questões que 
envolvem as emendas constitucionais, não se pode 
afirmar que:  
 
A) A forma federativa é um exemplo de limitação 

material explícita, logo, uma cláusula pétrea.  
B) A separação dos poderes é também uma limitação 

material explícita, um exemplo de cláusula pétrea. 
C) Os direitos e garantias individuais não estão 

concentrados apenas no artigo 5º da Constituição 
Federal, eles são limitações materiais explícitas e 
exemplos de cláusula pétrea.   

D) O voto secreto, universal e periódico, da mesma 
maneira, é um exemplo de limitação procedimental 
ao espaço de atuação das emendas 
constitucionais.  

E) O quórum necessário para aprovar emenda 
constitucional é considerado exemplo de limitação 
material implícita, logo, emenda constitucional não 
pode reduzir essa exigência sob pena de 
confrontar o poder constituinte originário.   

 
QUESTÃO 49 – Em relação às leis ordinárias e leis 
complementares, não é possível afirmar que: 
  
A) A legitimidade para apresentar projeto de lei 

ordinária é também dos Tribunais Superiores. 
B) O Estatuto da Magistratura Federal depende de 

projeto de lei ordinária proposto pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

C) As leis ordinárias e as leis complementares 
exigem o mesmo quórum de votação, no caso, a 
maioria absoluta. 

D) O vício de iniciativa nunca pode ser convalidado 
pela sanção do Presidente da República.  

E) O veto do Presidente da República se divide em 
jurídico e político, sendo que o primeiro identifica, 
no projeto, a sua inconstitucionalidade, enquanto o 
segundo avalia o conflito com o interesse público. 

 
QUESTÃO 50 – A respeito das espécies tributárias, 
pode-se afirmar que:  
 
A) As taxas não são tributos vinculados a uma 

contraprestação estatal, e, para a sua majoração, 
respeitam o princípio da anterioridade comum e o 
princípio da anterioridade especial. 

B) Os impostos são tributos não vinculados a uma 
contraprestação estatal, e, também nesse ponto, 
diferem-se das taxas.  

C) Na Constituição Federal, está expresso o fato 
gerador do empréstimo compulsório, um tributo de 
competência da União e do Distrito Federal. 

D) O imposto de renda respeita o princípio da 
anterioridade especial (ou mitigada), que 
corresponde ao período de 90 (noventa) dias para 
produzir efeitos a sua eventual majoração.  

E) A contribuição de iluminação pública é 
inconstitucional. 

 

 


