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Caro Candidato:

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que
regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Provas contém 50 questões objetivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da sala, você deve
conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.

2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.).

3. O tempo de duração desta prova é de 3 horas, incluída a leitura das instruções e o preenchimento do cartão de leitura
óptica (cartão de respostas).

4. Não será permitida a entrega da Prova nem a sua saída da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da mesma.

5. Cada questão objetiva oferece 5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo somente
uma correspondente à resposta correta.

6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.

7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/transmissor de
mensagens.

8. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve preencher somente uma
alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, totalmente com caneta de ponta grossa azul ou preta, suficientemente
pressionada, conforme o exemplo:

9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o  CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado no verso, sem
amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível.

10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que  vier com outra
  assinalação que não a prevista no item 8, é nula.

11. O gabarito oficial da Prova objetiva será divulgado na Internet, no endereço www.conesul.org até 5 dias úteis após a
  realização da prova.

BOA PROVA !

Cargo: Analista de Gestão:
Advogado

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.
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Língua Portuguesa

Pensamento Metropolitano

___________ ingleses no meio da selva, mantendo os costumes da metrópole - traje .....rigor para o jantar e um bom claret
com a __________ - enquanto os nativos em volta sucumbem ..... peste. É a imagem que me ocorre quando ouço ou leio
analistas econômicos que desdenham, com superioridade colonial, qualquer tentativa dos nativos de escaparem das ortodoxias
imperativas. A ortodoxia dos credores, pagar e não ________ senão não tem mais, e a da globalização com proveito só para um
lado, que é abrir e entregar tudo, senão vai ter.

A moral dominante, segundo a qual o calote e a desobediência a Washington são mais escandalosos do que a fome, é a
dos ricos do mundo. Os que a encampam, aqui nas colônias, não são ingleses, mas cultivam os hábitos e o pensamento
metropolitano e não conseguem ser e pensar de outro jeito. Está certo que é preciso resistir ao simplismo de achar que o Brasil
pode abandonar completamente ..... engrenagem e seguir seu próprio romântico caminho, tudo com a gente e vamo lá. Mas o
pensamento metropolitano não defende o bom senso, defende o bom-tom, o nosso conceito entre as nações finas.

Preocupa-se não com a relação direta entre a sangria da dívida e do custo da nossa ________ e as nossas carências, mas
com o que o Wall Street Journal vai pensar de nós.

Para o pensamento metropolitano, não há como fugir da engrenagem e quem pensa que há é um ingênuo, um primitivo
ainda não iniciado nas duras verdades econômicas do mundo moderno. Já os nativos sabem que, seja qual for a rota de fuga,
o seu primeiro passo certamente é abandonar o pensamento metropolitano e adotar a emergência ..... sua volta como matéria
de raciocínio.

E o que essa gente está fazendo de smoking nos trópicos, afinal?
Luís Fernando Veríssimo

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços contínuos das lacunas do
texto.

a) Colonisadores  lagarticha  xiar  submissão
b) Colonizadores  lagartixa  xiar  submisão
c) Colonizadores  lagartixa  chiar  submissão
d) Colonisadores  lagarticha  chiar  submição
e) Colonizadores  lagartixa  xiar  submissão

2. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços pontilhados das lacunas do
texto.

a) a  à  a  à
b) à  a  à  a
c) à  à  a  a
d) a  a  à  à
e) a  à  à  a

3. O Pensamento Metropolitano pertence a um tipo de texto
denominado

a) narrativo.
b) dissertativo.
c) lírico.
d) descritivo.
e) literário.

4. De acordo com o texto, pode-se dizer que o autor faz uma
crítica à (ao)

a) movimento TFP (Tradição Família Propriedade).
b) pensamento positivista.
c) Lei de Gerson.
d) pensamento neoliberal.
e) tradicionalismo.

5. Considere as seguintes afirmativas.

1. Os ingleses que vivem no Brasil costumam usar
smoking e tomar claret, mesmo morando na selva.

2. Os analistas econômicos são seres superiores que
defendem os interesses de nosso país.

3. Não podemos considerar nosso conceito frente às
nações finas mais importante que nossos problemas

mais urgentes.
4. Somente uma atitude simplista fará com que o Brasil

consiga fugir da engrenagem e seguir seu próprio caminho.

De acordo com o texto, qual(is) está(ão) incorreta (s)?

a) Apenas uma.
b) Apenas duas.
c) Apenas três.
d) Nenhuma delas.
e) Todas elas.

6. Classifica-se enquanto (1° parágrafo) como uma conjunção
subordinativa temporal para o tempo

a) posterior.
b) freqüentativo.
c) concomitante.
d) anterior.
e) limite terminal.

7. Os verbos sucumbir e desdenhar (1º parágrafo)
significam, respectivamente

a) abolir  gabar
b) perder o ânimo  prezar
c) não resistir  tratar com desprezo
d) cair debaixo  desleixar
e) contrair  sublimar

Instruções Gerais
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS

8. Assinale a alternativa em que está classificada corretamente
a palavra bom-tom , do ponto de vista de sua formação.

a) Derivação imprópria.
b) Parassintetismo.
c) Composição por aglutinação.
d) Derivação regressiva.
e) Composição por justaposição.

9. Na oração Os que a encampam, aqui nas colônias... , a
refere-se a

a) desobediência.
b) engrenagem.
c) colônia.
d) moral dominante.
e) fome.

10.  Assinale a alternativa teoricamente incorreta.

a) No predicado nominal, o verbo é sempre de ligação.
b) Em um predicado verbal, pode haver predicativo.
c) Na voz passiva, o predicado nunca é nominal.
d) Só o predicado verbo-nominal possui predicativo do

objeto.
e) No predicado verbal, o verbo pode ser intransitivo.

11. De acordo com a afirmação abaixo, assinale a alternativa
correta.

a) Prefeitos, vices e vereadores para um mandato de
quatro anos serão eleitos através de pleito direto,
simultâneo aos governadores, deputados estaduais e
deputados federais.

b) Os municípios têm competência em legislar sobre
assuntos de interesse local.

c) Os municípios não têm competência para suplementar
a legislação federal e a estadual.

d) Os municípios poderão criar, organizar e suprimir
distritos, observada a legislação federal.

e) Aos municípios é vedado manter programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental.

12. É competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal legislar sobre

a) juntas comerciais.
b) direito agrário, civil e comercial.
c) comércio exterior e interestadual.
d) trânsito e transporte.
e) populações indígenas.

13. Assinale a assertiva incorreta.

a) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo
de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade.

b) É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei.

c) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de contribuição fictício.

d) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos
cargos acumuláveis na forma da Constituição
brasileira de 1988, é vedada a percepção de mais
de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência.

e) Os servidores públicos abrangidos pelo regime de
previdência serão aposentados, por invalidez,
compulsoriamente aos setenta e cinco anos de idade
e voluntariamente a partir dos 50 anos.

14. Da Constituição, considera-se como afirmativa correta.

a) constituição material consiste na consubstanciação de
forma escrita, por meio de um documento solene
estabelecido pelo poder constituinte originário ou
derivado.

b) constituição formal consiste no conjunto de regras
materialmente constitucionais, estejam ou não
codificadas em um único documento.

c) constituição escrita é o conjunto de regras codificado
e sistematizado em um único documento, para fixar-
se a organização fundamental.

d) constituição não escrita é o conjunto de regras não
prevista em leis, costumes, jurisprudência ou
convenções, mas aglutinadas em texto solene.

e) constituição outorgada também denominada
democrática é elaborada através de imposição do poder
da época.

15. Dos destinários da proteção aos direitos e garantias
fundamentais, não é considerado princípio constitucional,
a inviolabilidade do direito à:

a) propriedade.
b) segurança.
c) vida.
d) desigualdade.
e) liberdade.

16. Considera-se a resposta correta, a competência ao STF,
processar e julgar, originariamente:

a) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e
contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

b) o crime político.
c) contrariar dispositivo da Constituição Federal de

1988.
d) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou

federal.
e) julgar válida lei local contestada em face de lei

federal.

17. Dos princípios básicos da administração pública não é
previsto no caput , do art. 37 da Constituição Federal de
1988, a:

a) liberdade.
b) impessoalidade.
c) moralidade.
d) publicidade.
e) eficiência.

18. Dos poderes da administração pública considera-se como
correta a afirmativa

a) poder disciplinar é aquele em que todos nós,
intuitivamente, temos a noção do que seja o bom
costume e o mau costume.

b) poder discricionário é o que cabe à Administração
Pública apurar infrações e aplicar penalidades aos
servidores púbicos.

c) poder de polícia é a atividade do Estado consistente
em limitar o exercício dos direitos individuais em
benefício do interesse público.

d) poder normativo é o ato que encerra prerrogativa do
Poder Público, com a idéia de restrição.

e) poder vinculado é o ato pelo qual a Administração
exerce o seu poder em conformidade à lei e às
normas.

19. Dos serviços públicos e servidores públicos, não
corresponde, como tal, a definição de

a) autorização de uso é o ato unilateral e discricionário
pelo qual o Poder Público faculta ao particular o uso
privativo de bem público, a título precário.

b) agente público é toda pessoa física que presta serviços
ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração
indireta.

c) concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual
a Administração confere ao particular a execução de
um serviço público, para que o execute em seu próprio
nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a
remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou por
outra forma de remuneração decorrente da exploração
do serviço.

d) agente político é aquele que esteja atuando em
qualquer escalão, investido em cargo, função ou
comissão, sem mandato, para o exercício de
atribuições constitucionais.

e) permissão de uso é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual
a Administração Pública faculta ao particular a
execução de serviço público ou a utilização privativa
de bem público.

20. Considera-se correta a afirmação:

a) convite é a modalidade que não admite pressupostos
legais de licitação.

b) concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a Administração.

c) tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

d) leilão é a modalidade que destina-se à aquisição de
bens ou serviços, somente no âmbito da União.

e) concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios.

21. Da administração pública, entende-se como correta a
afirmação:

a) retrocessão é o direito que tem o expropriado de exigir
de volta o seu imóvel caso o mesmo não tenha o destino
para que se desapropriou.

b) requisição administrativa é forma de limitação à
propriedade privada e de intervenção estatal no domínio
econômico.

c) servidão administrativa é o direito real de gozo, de
natureza pública, instituído sobre imóvel de
propriedade alheia, com base em lei, por entidade
pública ou por seus delegados, em favor de um serviço
público ou de um bem afetado a fim da utilidade
pública.

d) a desapropriação é o procedimento administrativo pelo
qual o Poder Público ou seus delegados, mediante
prévia declaração de necessidade pública, utilidade
pública ou interesse social, impõe ao proprietário a
perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio
por justa indenização.

e) todas as afirmativas anteriores são verdadeiras.

22. Das restrições ao direito de propriedade, considera-se
como afirmativa correta a afirmativa

a) a desapropriação por descumprimento de função social
da propriedade rural não é competência exclusiva da
União.

b) a desapropriação de glebas de terras em que sejam
cultivadas plantas psicotrópicas, pode-se dizer que
equipara ao confisco, por não assegurar ao expropriado
o direito à indenização.

c) a desapropriação por utilidade pública no que se
refere ao prazo de caducidade, determina que deverá
efetivar-se mediante acordo ou judicialmente dentro
de dois anos, contados da data da expedição do
decreto.

d) a desapropriação por interesse social no caso de
caducidade estipula-se o prazo de cinco anos a partir
da decretação da medida.

e) a desapropriação no curso do processo judicial só
poderá ser discutido questões relativas ao preço,
através de impugnação.

23. São pessoas jurídicas de direito público interno, previstas
no artigo 41, do Código Civil de 2002,

a) as autarquias.
b) as fundações.
c) as sociedades.
d) as associações.
e) os partidos políticos.
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24. Ao que se refere à prescrição no Código Civil de 2002,
considera-se a afirmativa correta:

a) a prescrição pode ser alegada até o trânsito em julgado
da sentença, pela parte a quem aproveita.

b) suspensa a prescrição em favor de um dos credores
solidários, aproveita-se aos outros credores
independente do tipo de obrigação.

c) a prescrição interromper-se-á ainda que o despacho
que ordenar a citação seja proferido por juiz
incompetente, se o interessado a promover no prazo e
na forma da lei processual.

d) o juiz, não pode suprir, de ofício, a alegação de
prescrição, salvo se favorecer a absolutamente
incapaz.

e) a prescrição ocorre em 20 (vinte) anos, quando a lei
não haja fixado outro prazo menor.

25. Acerca dos direitos do consumidor, pode-se afirmar que:

a) não há possibilidade de inversão no ônus da prova.
b) os fornecedores de produtos de consumo duráveis e

não duráveis não respondem solidariamente pelos
vícios que tornem os produtos impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam, restando
a responsabilidade somente ao produtor.

c) a responsabilidade civil do produtor em caso de defeito
decorrente de fabricação do produto será sempre
subjetiva.

d) para efeito de responsabilidade do fornecedor por fato do
produto ou serviço quando o produto for defeituoso
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do
evento.

e) é permitido ao fornecedor de produtos ou serviços enviar
ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.

26. Quanto à resilição, pode-se afirmar que

a) quando bilateral, é chamada de distrato.
b) o termo resilição é normalmente utilizado quando

houver hipótese de inexecução do contrato por uma
das partes.

c) tem o mesmo significado que resolução do contrato.
d) corresponde a qualquer forma de término da relação

contratual.
e) independe da vontade das partes contratantes.

27. No mandato,

a) o poder de transigir importa em firmar compromisso.
b) a aceitação deve ser necessariamente expressa.
c) os termos gerais conferem todos e quaisquer poderes

ao mandatário.
d) o mandatário não possui o direito de retenção.
e) a aceitação pode ser tácita.

28. Sobre o direito das obrigações, considera-se incorreta a
alternativa:

a) nas obrigações de fazer, o devedor incorre na obrigação
de indenizar por perdas e danos, caso se recusar a
prestação a ele só imposta ou exeqüível

b) nas obrigações de dar coisa certa, esta deve ser
indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade.

c) nas obrigações alternativas, a escolha caberá ao
devedor, salvo estipulação diversa pelas partes.

d) na obrigação de dar coisa certa, caso a coisa se
perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou
pendente condição suspensiva, o devedor responderá
por perdas e danos.

e) havendo pluralidade de credores na obrigação divisível
e, um deles remitir a dívida, a obrigação não ficará
extinta para os outros.

29. Nos termos da Lei 6.404/76 que dispõe sobre as
sociedades por ações, a incorporação é a operação pela
qual

a) se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos
e obrigações

b) uma ou mais sociedades são absorvidas por outra,
que lhe sucede em todos os direitos e obrigações

c) a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para
uma ou mais sociedades, constituídas para este fim
ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida,
se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-
se o seu capital, se parcial a versão

d) nos casos previstos em lei, a companhia paga aos
acionistas dissidentes de deliberação da assembléia
geral o valor das ações

e) distribuem-se aos acionistas, a título de antecipação
e sem redução do capital social, quantias que lhes
poderiam tocar em caso de liquidação da companhia

30. Nos termos da Lei 9.279/96, que regula direitos e
obrigações relativo à propriedade industrial, são registráveis
como marca:

a) brasão, armas e medalhas
b) sinal ou expressão empregada apenas como meio de

propaganda
c) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte,

que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir
d) reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e

cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios, dos Municípios ou de país

e) sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais

31. Quanto aos termos da Lei 6.024/74, que dispõem sobre a
intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras, pode-se afirmar que

a) as instituições financeiras privadas e as públicas
federais, assim como as cooperativas de crédito, estão
sujeitas, nos termos da lei referida, à intervenção ou à
liquidação extrajudicial.

b) a intervenção não poderá ser decretada de ofício pelo
Banco Central do Brasil, uma vez que só poderá ocorrer
com a solicitação dos administradores da instituição.

c) ocorrendo a intervenção esta não poderá exceder a 6
(seis) meses, o qual, por decisão do Banco Central do
Brasil, poderá ser prorrogada, uma única vez, até o
máximo de outros 6 (seis) meses.

d) far-se-á a intervenção quando se verificar que a entidade
estiver sendo mal  administrada e, em decorrência disto
houver prejuízos, muito embora estes não ocasionem
riscos aos seus credores.

e) a intervenção produzirá, desde sua decretação, o efeito
da exigibilidade dos depósitos já existentes à data de
sua decretação.

32. A Lei 11.101/05 (Nova Lei de Falências) regula a
recuperação judicial, extrajudicial e a falência. Acerca
desta lei, pode-se afirmar que

a) esta Lei aplica-se também à empresa pública e
sociedade de economia mista.

b) a decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.

c) é competente para homologar o plano de recuperação
extrajudicial, o juízo do local de qualquer um dos
estabelecimentos do credor.

d) as execuções de natureza fiscal são, em regra,
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial.

e) a citação no pedido de falência ou recuperação judicial
previne a jurisdição para qualquer outro pedido de
recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo
devedor.

33. Nas sociedades por quotas de responsabilidade limitada,
não se considera correto, quando

a) o capital social divide-se em quotas, iguais ou
desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

b) é vedada contribuição que consista em prestação de serviços.
c) a quota é indivisível em relação à sociedade, salvo

para efeito de transferência, caso em que se observará
o disposto do artigo 1.057, do Código Civil brasileiro.

d) no caso de condomínio de quota, os direitos a ela
inerentes somente podem ser exercidos pelo
condômino representante, não se admitindo
inventariante do espólio de sócio falecido.

e) na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota,
total ou parcialmente, a quem seja sócio,
independentemente de audiência dos outros, ou a
estranho, se não houver oposição de titulares de mais
de um quarto do capital social.

34. Quanto ao empresário, é correta a afirmativa

a) que exerça profissional ente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços.

b) exerça profissão intelectual, de natureza científica,
literária ou artística.

c) que deixe de inscrevê-lo no Registro Público de
Empresas Mercantis da respectiva sede, mas após o
início de sua atividade.

d) que exerça a atividade os que estiverem em pleno gozo
da capacidade civil, embora admitam estarem
impedidos.

e) que a pessoa legalmente impedida de exercer atividade
própria de empresário, não responderá pelas
obrigações contraídas.

35. Referente aos princípios no direito do trabalho, considera-
se a alternativa correta:

a) o princípio da proteção pode ser subdividido em três:
in dubio pro operario, aplicação da norma mais favorável
ao trabalhador e aplicação da condição mais benéfica
ao trabalhador

b) são princípios do direito do trabalho: princípio da
proteção, princípio da irrenunciabilidade de direitos,
princípio da primazia da realidade e princípio do juiz
natural

c) o princípio da irrenunciabilidade de direitos tem como
regra que os direitos trabalhistas são renunciáveis pelo
trabalhador mediante contrato individual de trabalhador
formal e escrito que assim disponha

d) os princípios da razoabilidade e da boa-fé não são
aplicados no âmbito do direito do trabalho,uma vez
que são princípios do direito contratual

e) o princípio da primazia da realidade tem como regra
que o contrato individual de trabalho é mais importante
do que os fatos.

36. Referente aos conceitos de empregado e empregador,
considera-se a afirmativa correta:

a) empregado é toda pessoa física ou jurídica que
prestar serviços de natureza  não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante
remuneração.

b) considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços.

c) empregado é toda pessoa física ou jurídica que
prestar serviço de natureza eventual a empre-
gador, sob a dependência deste e mediante remu-
neração.

d) para os efeitos da relação de emprego não se considera
empregador, somente, as instituições de beneficência
e instituições sem fins lucrativos.

e) para os efeitos da relação de emprego não se considera
empregador, os profissionais liberais, as instituições
de beneficência, as associações recreativas ou outras
instituições sem fins lucrativos, que admitirem
empregados.
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37. São requisitos da Consolidação das Leis do Trabalho para
o direito à equiparação salarial:

a) trabalho para o mesmo empregador; na mesma
localidade; entre empregados da mesma função; com
diferença de tempo de função não superior a 2 anos;
que exerçam o trabalho com a mesma produtividade;
que tenham a mesma perfeição técnica e que se
obedeça aos critérios de antigüidade e merecimento.

b) trabalho para o mesmo empregador; na mesma
localidade; entre empregados da mesma função; com
diferença de tempo de função não superior a 2 anos e
que tenham a mesma perfeição técnica.

c) trabalho para o mesmo empregador; na mesma
localidade; entre empregados da mesma função; com
diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos;
que exerçam o trabalho com a mesma produtividade e
que tenham a mesma perfeição técnica.

d) trabalho para o mesmo empregador; na mesma
localidade; entre empregados da mesma função; com
diferença de tempo de função não superior a 2 anos;
que exerçam o trabalho com a mesma produtividade;
que tenham a mesma perfeição técnica e quando o
empregador tiver o pessoal organizado em quadro de
carreira.

e) trabalho para o mesmo empregador; na mesma
localidade, entre empregados da mesma função; com
diferença de tempo superior a 2 anos, que exerçam o
trabalho com a mesma produtividade.

38. Da organização sindical, considera-se correta

a) não é considerado prerrogativa dos sindicatos eleger
ou designar os representantes da respectiva categoria
ou profissão liberal

b) manter serviços de assistência judiciária para os
associados no exercício de um dos deveres dos
sindicatos

c) a administração do sindicato será exercida por uma
diretoria constituída, no máximo de 5 (cinco) e, no
mínimo, de 3 (três) membros, juntamente com um
Conselho Fiscal de 5 (cinco) membros

d) aos delegados do Ministério do Trabalho é vedado
qualquer interferência nos serviços do Sindicato

e) não cabe ao Ministro do Trabalho expedir instruções
regulando o processo das eleições

39. Sobre o direito de greve, considera-se correta a afirmativa

a) é assegurado aos trabalhadores decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que
devam por meio dele defender

b) não é assegurado aos servidores públicos, inclusive a
sindicalização

c) não é assegurado aos militares, exceto a sindica-
lização

d) não é assegurado a arrecadação de fundos, exceto a
livre divulgação do movimento

e) não é considerado serviços ou atividades essenciais a
compensação bancária

40. Quanto ao direito dos trabalhadores, pode-se afirmar que

a) da jornada de trabalho, do acordo ou do contrato coletivo
de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a
importância da remuneração da hora suplementar, que
será, pelo menos, 30% (trinta por cento) superior à da
hora normal

b) a remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em 50% (cinqüenta por cento) à do
normal

c) a licença-paternidade, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de 10 (dez) dias

d) aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo
no mínimo de 20 (vinte) dias

e) assistência gratuita aos filhos e dependentes a
partir dos 6 (seis) anos de idade em creches e pré-
escolas

INFORMÁTICA

41. Para Localizar/Pesquisar, no disco local, arquivos padrão
do aplicativo MS WORD, devemos usar a seguinte
expressão no campo de pesquisa:

a) *.*
b) Word docs
c) *.doc
d) *.exe
e) List word .doc

42. No Windows, as teclas de atalho para recortarmos
um arquivo, em seguida, alternarmos dentre as
janelas abertas, colarmos o arquivo em um outro
local e por fim, desfazer toda a ação, são respecti-
vamente:

a) Ctrl + C, Ctrl + Tab, Ctrl + V, Ctrl + Z
b) Ctrl + C, Ctrl + Z, Ctrl + V, Shift + D
c) Ctrl + X, Ctrl + Esc, Ctrl + V, Alt + Tab
d) Ctrl + X, Alt + Tab, Ctrl + V, Ctrl + Z
e) Ctrl + V, Alt + Esc, Ctrl + C, Shift + Tab

43. No MS WORD, a ferramenta que usamos para copiar o
estilo de formatação de fonte e parágrafo de um texto
chama-se

a) Pincel.
b) Formato.
c) Macro.
d) Marcadores.
e) Copiadores.

44. No Windows Explorer, para criarmos um novo diretório/
pasta, devemos usar o seguinte procedimento/
caminho:

a) Editar  Inserir  Diretórios  Pasta.
b) Formatar  Diretórios.
c) Arquivo  Novo  Pasta.
d) Arquivo  Diretórios  Novo.
e) Inserir  Nova Pasta.

45. Arquivos de extensão XLS, DOC, PPT, correspondem
respectivamente a:

a) Windows, Word, Print.
b) Excel, Word, PowerPoint.
c) Word, Word, Paint.
d) Excel, Word, PowerPoint.
e) Excel, PowerPoint, Imagem.

46. No MS Word, as ferramentas , , , ,

servem respectivamente para

a) inserir linhas, inserir grade, inserir seta, inserir
planilha.

b) inserir linhas, inserir tabela, retornar, copiar.
c) justificar, inserir tabela, desfazer, colar.
d) expandir texto, calendário, voltar, copiar.
e) alinhar, calendário, desfazer, colar.

47. No MS Word, para salvarmos uma cópia de um
documento qualquer usamos o seguinte procedimento/
caminho:

a) Barra de Ferramentas  Recortar  Colar.
b) Editar  Selecionar tudo  Criar cópia.
c) Arquivo  Salvar.
d) Arquivo  Salvar como.
e) Arquivo  Duplicar documento.

48. Para imprimirmos um documento no Word, utilizamos a
opção Imprimir do Menu Arquivo. Contudo, se quisermos
que a impressão saia na horizontal (folha deitada), devemos
alterar uma configuração. Qual das alternativas abaixo
representa esta configuração?

a) Alterar as Margens Esquerda, Direita, Superior e
Inferior do documento;

b) Alterar o tipo de papel para Carta;
c) Selecionar a opção Bandeja 2;
d) Alterar o valor da Medianiz para a largura desejada.
e) Alterar a orientação do documento para Paisagem;

49. Você recebeu de um amigo um documento do MS Word
via e-mail, mas não possui o pacote Microsoft Office para
abri-lo. Qual o aplicativo do Windows mais apropriado
para abrir esse tipo de arquivo na falta do pacote Microsoft
Office?

a) Abrir o arquivo usando o Word.
b) Abrir o arquivo usando o WordPad.
c) Acessar a Internet e baixar o Word para visualizar o

arquivo.
d) Abrir o arquivo usando o Bloco de Notas .
e) Abrir arquivo usando o Internet Explorer.

50. No Windows Explorer, se o usuário desejar deletar
permanentemente um arquivo, sem opção de recuperação
do mesmo, ele deverá

a) selecionar o arquivo e pressionar a tecla Delete.
b) selecionar o arquivo e pressionar as teclas Ctrl e

Delete.
c) pressionar simplesmente a tecla Delete.
d) selecionar o arquivo e pressionar a tecla Backspace.
e) selecionar o arquivo e pressionar as teclas shift e

Delete.





