
 
      

 
          

CONCURSO PÚBLICO  
EMATER-MG 001/2015 / PÓS-SUSPENSÃO 

 
 

         
        

 
 

 

Emprego Público 

Assessor Jurídico  
 

 

PROVA OBJETIVA 

Prova Objetiva 



PÁGINA EM BRANCO



3
EMATER-MG  / Assessor Jurídico

PORTUGUÊS

Instrução: Texto para as questões 01 e 02. 

A Revista VEJA,  na sua edição de 25 de julho passado, publicou uma reportagem especial sobre a 
alimentação no Brasil, com a seguinte chamada: “Até a isso voltamos. Por que, depois de 26 anos de queda 
ininterrupta, a mortalidade infantil tornou a crescer”. 

A esse respeito, leia um fragmento do texto a seguir, publicado nessa mesma revista, em “Carta ao leitor”, 
na página 8.

A chaga ignorada

  Desigual - A subnutrição e a miséria no pincel de Portinari (Cândido Portinari, Criança morta/MASP/Arte/Veja) e a reportagem: 
Alimentação: um desafio fenomenal. O equilíbrio à mesa não está só na quantidade.

Desde 2013, mais de 50% dos brasileiros se encontram acima do peso, e, para piorar, os especialistas estão 
alarmados com o avanço do problema na população infantil. Mas há um aspecto que agrava esse quadro: o 
aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil, um indicador que vinha caindo nos últimos 26 anos, sem 
falhar um único ano. Agora, com a severidade da crise e o corte nos gastos sociais, ela voltou a subir. Hoje, 
de cada 1 000 crianças nascidas vivas, catorze morrem antes de completar 1 ano. É  um número que pode 
recolocar o Brasil no mapa da fome da ONU, do qual havíamos saído, orgulhosamente, em 2014.

 Uma das principais causas da elevação da mortalidade infantil está na desnutrição, decorrência direta 
do descalabro econômico que o país vive. Uma parte das crianças brasileiras come menos do que deveria 
para ter uma vida minimamente saudável. Subnutridas, elas ficam mais sujeitas a morrer de doenças (como 
a diarreia, por exemplo) que jamais abateriam uma criança saudável.

 Como chegamos a esse ponto? Como o Brasil voltou a desnutrir suas crianças e desleixou-se tanto na 
qualidade da alimentação das que podem comer, tudo isso dentro de um território que produz alimento — de 
boa qualidade, aliás — para parte relevante do planeta?

 EDITORA ABRIL, Veja, ano 51, n. 30, 25 jul. 2018, p. 8.

01)  O aumento da taxa de mortalidade infantil e a questão alimentar no país têm provocado reflexões de toda 
ordem, como se comprova no texto apresentado. 

Todavia, um dado que resume a principal discussão travada nele e advém dessas ideias é

a) a contiguidade entre subnutridos e nutridos.
b) a convivência latente com a fome e seu oposto.
c) o grau de desigualdade da sociedade brasileira.
d) a alimentação profusa e o excesso de má alimentação.
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02)  Observando-se, atentamente, as duas figuras que ilustram a seção e associando-as às ideias veiculadas no 
texto, só não é possível identificar entre elas 

a) a coexistência de extremos.
b) a menção a situações díspares.
c) o destaque a perspectivas destoantes.
d) a ilogicidade como componente imagético.

Instrução: Texto para as questões 03 e 04.

Em favor da vacina
Cilene Pereira

Desde 2011 observa-se no Brasil a queda na cobertura vacinal relativa a várias enfermidades. A falta de 
adesão da população em relação às vacinas no Brasil passa, entre outros aspectos, pela desinformação, que 
deve ser combatida e exige esforços extras. 

O controle das doenças por meio das vacinas, alcançado nas últimas décadas, levou à sensação de que as 
enfermidades não representam mais ameaça. “O fato de as doenças terem desaparecido fez com que muita 
gente ache que a vacina é desnecessária”, afirma a epidemiologista Carla Domingues, coordenadora do 
Programa Nacional de Imunizações. Pensar assim é um equívoco que pode fazer com que as enfermidades 
readquiram força de transmissão. 

Os grupos que pregam contra os imunizantes e a falta de informação até entre profissionais da saúde 
são fatores que trazem de volta ao País doenças que haviam desaparecido, como o sarampo e o risco da 
poliomielite. É preciso impedir esse inaceitável retrocesso na saúde pública. Os ativistas fazem barulho nas 
redes sociais, onde proliferam tolices como a ideia de que os imunizantes são ineficazes ou que apresentam 
risco maior do que os benefícios. É mentira. Assim como também é falsa a tese de que a vacina tríplice viral 
(que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola) está associada ao autismo. Não há comprovação na 
literatura médica. 

TRÊS EDITORIAL LTDA. Isto É, ano 41, nº 2535, 25 jul. 2018, p.42. Adaptado.

03) Considere as informações veiculadas no texto e informe se é  verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(  ) O ponto de vista da autora é marcado por um alarmismo velado.
(  ) Os ativistas estão desprovidos de embasamento científico no que dizem.
(  ) A epidemiologista consultada suscita, com a sua fala, deduções contraditórias.
(  ) A prolixidade das palavras impede a compreensão do que se deseja informar ao leitor.
(  ) A alusão temporal constitui um dos recursos argumentativos para a defesa do ponto de vista.

De acordo com as afirmações a sequência correta é

a) (V); (F); (V); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (V); (F).
c) (F); (V); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (F); (V).

04) A frase “... o controle das doenças por meio das vacinas, alcançado nas últimas décadas, levou à sensação 
de que as enfermidades não representam mais ameaça...” deixa claro que a falta de adesão popular à 
vacinação é marcada por 

a) uma ironia.
b) um paradoxo.
c) uma redundância. 
d) uma inverossimilhança.
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05) Leia o texto a seguir.

Disponível em: <http://not1.xpg.com.br/reeducacao-alimentar-como-fazer-dicas-para-emagrecer/>. Acesso em: 25 jul. 2018.

No infográfico apresentado encontram-se algumas normas para se atingir um objetivo. Ele tem como público-
alvo pessoas que desejam mudar seus hábitos alimentares. 

A esse respeito, é correto afirmar que tal conjunto de regras

a) desconstrói estereótipos cristalizados.
b) tergiversa sobre comportamentos volitivos.
c) reverbera ações múltiplas, prescritivamente.
d) propõe aforismos deletérios como postulados.

Instrução: Texto para as questões 06 e 07.

Malala e seu lápis mágico

 Malala Yousafzai, a paquistanesa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2014, lutou pelo seu direito de estudar 
depois que as meninas de seu país foram proibidas de frequentar a escola. Recentemente, apresentou seu 
primeiro livro destinado ao público leitor com uma narrativa que promete, antes de mais nada, inspirar a nova 
geração a quebrar o silêncio e a lutar pelos próprios direitos. Nesta obra, a proposta é clara: a autora conta 
as memórias de uma menina que sonhava com um lápis mágico para desenhar um novo mundo, mas que 
também encontrou dentro de si as forças de que precisava para mudar a sociedade em que vivia. As ilustrações 
– instigantes – de Kerascoët aproximam essa história de uma região tão distante aos brasileiros. 

EDITORA ESCALA. Revista Conhecimento Prático / Literatura. São Paulo: Ano 8, Edição 78, 2018, p. 59. Adaptado.

06)  Avalie as informações acerca dos sinais de pontuação.

I. Em "Nesta obra, a proposta é clara: a autora conta as memórias de uma menina que sonhava 
com um lápis mágico...", os dois-pontos indicam uma consequência do que foi enunciado. 

II. Na frase "As ilustrações – instigantes – de Kerascoët", os travessões isolam a palavra "instigantes" e 
equivalem a reticências.

III. No período "Malala Yousafzai, a paquistanesa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2014, lutou pelo seu 
direito de estudar...", as vírgulas isolam elemento de valor explicativo.

IV. Na oração "Recentemente, apresentou seu primeiro livro...", é de regra usar a vírgula para dar realce 
ao adjunto adverbial, podendo ser dispensada, se considerá-lo de pequeno corpo.

V. Em "...depois que as meninas de seu país foram proibidas de frequentar a escola..." a expressão "de 
seu país" deveria ficar entre parênteses porque introduz um dado biográfico importante.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, IV e V.
d) III, IV e V.
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07)  No trecho “[Malala] apresentou seu primeiro livro destinado ao público leitor com uma narrativa que promete, 
antes de mais nada, inspirar a nova geração a quebrar o silêncio e a lutar pelos próprios direitos”, a expressão 
destacada enfatiza uma ideia, tal como se observa em

a) Quando se percebe que o amor não é posse, a alma fica mais tranquila, o coração mais leve e os dias mais 
    coloridos, pois amor é, sobretudo, um sentimento livre.
b) É muito importante que jovens e adultos até 29 anos não deixem de tomar a vacina contra hepatite B, 
    uma vez que 20% dos portadores do vírus poderão desenvolver, ao longo da vida, tumores 
    hepáticos ou cirrose.
c)  Droga é tudo aquilo que fumado, inalado, engolido ou injetado provoca, continuamente, alterações 
     psíquicas e físicas, sentidas como agradáveis, criando no usuário uma relação de dependência, levando-o 
    a se desinteressar pelas coisas normais da vida.
d) Atletas de elite usam ferramentas matemáticas sofisticadas para maximizar suas performances. 
     Além disso, como saber quem ganhou uma prova nas Olimpíadas sem a tecnologia para definir os milésimos 
    de segundos de diferença que um atleta estabelece sobre outro? 

Instrução: Texto para as questões 08 a 10.

Mirian Goldenberg nega autoria de ‘sexalescentes’

 Circula pela Internet um texto assinado por mim com o título “Sexalescentes”. Ele tem sido reproduzido e 
enviado por e-mail para inúmeras pessoas. Existe até uma versão musical no Youtube. O texto diz que está 
surgindo uma nova faixa social, a dos “sexalescentes”, pessoas de mais de 60 anos que rejeitam a palavra 
“sexagenário”. Envelhecer não está nos seus planos.

 É verdade que algumas ideias são semelhantes às que tenho apresentado em meus artigos. Mas, ao 
contrário do autor (ou autora?) de “Sexalescentes”, gosto da palavra “velho” e acho importante usá-la justamente 
para combater o estigma que cerca a velhice. Também uso “ageless”, “sem idade” e “inclassificáveis” para 
me referir aos que estão inventando uma forma mais feliz de experimentar o envelhecimento. Chamo as 
mulheres mais velhas de “coroas poderosas”.

 É muito estranho ver o meu nome em um texto que não é meu. Mais estranho ainda é receber elogios por 
algo que nunca escrevi. Algum leitor sabe de quem é a ideia de “Sexalescentes”? Se sim, peça para ele (ou 
ela?) sair do armário e se apresentar. 

 Aposto que o texto foi escrito por uma “coroa poderosa”. E você?

Disponível em: <http://www.50emais.com.br/mirian-goldenberg-nega-autoria-de-sexalescentes/>. Acesso em 17 jul. 2018. Adaptado.

08)  É correto dizer que, nos dois últimos parágrafos, a autora imprime ao seu texto um tom

a) patético.
b) ambíguo.
c) laudatório.
d) espirituoso.

09)   No penúltimo parágrafo do texto, em “Se sim, peça para ele (ou ela?) sair do armário e se apresentar”, 
a expressão destacada significa

a) assumir a autoria do texto.
b) manifestar-se a favor dos idosos.
c) aceitar a ideia dos “Sexalescentes”. 
d) concordar com a explicação da cronista.
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10)  Leia, com atenção, o trecho transcrito do texto.

          É verdade que algumas ideias são semelhantes às que tenho apresentado em 
meus artigos. Mas, ao contrário do autor (ou autora?) de “Sexalescentes”, gosto da 
palavra “velho” e acho importante usá-la justamente para combater o estigma que cerca 
a velhice. Também uso “ageless”, “sem idade” e “inclassificáveis” para me referir aos que 
estão inventando uma forma mais feliz de experimentar o envelhecimento. Chamo as 
mulheres mais velhas de “coroas poderosas”.

É muito estranho ver o meu nome em um texto que não é meu. Mais estranho ainda é 
receber elogios por algo que nunca escrevi.

Considere as informações acerca da predicação dos verbos em destaque e informe se é  verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se argumenta.

(  ) O verbo GOSTAR é transitivo indireto (o objeto indireto é "da palavra 'velho''').
(  ) USAR é um verbo de ligação (o  predicativo é "'ageless', 'sem idade' e 'inclassificáveis'”).
(  ) O verbo CHAMAR é transitivo direto e vem acompanhado de um predicativo ("coroas poderosas").
(  ) O verbo VER é transitivo direto e indireto ("o meu nome" é o objeto direto e o objeto indireto é "em um 

texto").
(  ) O verbo ESCREVER é intransitivo e "nunca" é adjunto adverbial de negação.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (V); (V); (F).
b) (F); (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (V); (F).



EMATER-MG  / Assessor Jurídico

8

INFORMÁTICA

11)  A informática trabalha automaticamente com a informação por meio da utilização de técnicas, procedimentos 
e equipamentos adequados, tendo por base os computadores.

Qual conceito de informática concorda com a descrição apresentada?

a) Elemento físico utilizado para o tratamento de dados e a obtenção da informação.
b) Constituída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos, capaz de receber, armazenar, processar 
    e transmitir informações.
c) Programável, capaz de realizar uma grande variedade de tarefas, seguindo uma sequência de comandos 
    de acordo com o que for especificado.
d) Tratamento racional da informação, considerada como suporte dos conhecimentos humanos e das 
    comunicações nos domínios técnicos, econômicos e sociais.

12) Quando criamos arquivos no editor de texto ou em uma planilha eletrônica, esses arquivos são guardados 
temporariamente na memória RAM. 

A esse respeito, o que se deve fazer a fim de transferir esses arquivos para o disco rígido?

a) Abri-los. 
b) Colá-los. 
c) Salvá-los. 
d) Copiá-los. 

13) O Windows é o sistema operacional mais popular utilizado, está disponível em vários idiomas e possui 
diversas versões. Esse sistema operacional foi desenvolvido por uma das maiores empresas de programas 
de computadores do mundo.

Qual a empresa desenvolvedora do sistema operacional Windows?

a) Apple.
b) Google.
c) Facebook.
d) Microsoft.

14) É sempre complexo responder qual a melhor distribuição do sistema operacional Linux, pois isso depende do 
gosto do usuário. 

O sistema que não representa distribuição do Linux é o

a) Suse.
b) Intel.
c) Fedora.
d) Ubuntu.

15) A Internet é uma rede mundial de computadores ou de terminais ligados entre si, que têm em comum um 
      conjunto de protocolos e serviços. Assim como a Internet, a Intranet é também um tipo de rede.

A respeito da Intranet, é correto afirmar que 

a) tem como única semelhança com a Internet a forma como os serviços são disponibilizados.
b) é orientada aos computadores pessoais e representa um investimento em segurança de dados.
c) normalmente é usada por instituições para comunicação entre os funcionários ou para negócios entre 
    empresas.
d) o conteúdo disponibilizado na rede tem caráter externo, em que o mesmo será disponibilizado às pessoas, 
    indistintamente.
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16) Um computador trabalha obedecendo a um fl uxo básico de procedimentos conforme a fi gura a seguir.

 Fonte:  MIRANDA, 2014, p. 29.

Com base na ordem das etapas apresentadas na fi gura acima, os equipamentos multimídia estão corretamente 
listados em

a) teclado / pen drive / câmera.
b) mouse / microfone / pen drive.
c) microfone / processador / impressora.
d) caixa de som / impressora / processador.

17) Correio Eletrônico (e-mail) é o serviço básico de comunicação em rede. O e-mail permite que usuários 
troquem mensagens via computador, usando um endereço eletrônico como referência para a localização de 
destinatário da mensagem. O endereço do correio eletrônico deve possuir a seguinte estrutura:

geral@emater.br

O que representam, respectivamente, os termos “geral”, “emater” e “br” presentes no exemplo acima?

a) Domínio de propriedade / domínio de localidade / identifi cador pessoal = propriedade@localidade.pessoal
b) Domínio de propriedade / identifi cador pessoal / domínio de localidade = propriedade@pessoal.localidade
c) Identifi cador pessoal / domínio de localidade / domínio de propriedade = pessoal@localidade.propriedade
d) Identifi cador pessoal / domínio de propriedade / domínio de localidade = pessoal@propriedade.localidade

18)  Avalie as afi rmações a seguir sobre os motores de busca.

I. Na recente geração de motores de busca, o mais conhecido e usado é o Google.
II. Atualmente os aplicativos trazem o motor de busca na sua barra de status e na barra de título.
III. Atualmente os softwares de busca são um dos serviços mais utilizados pelos internautas no seu dia a  dia. 
IV. Um motor de busca ou site de buscas é um software feito para ajudar na procura de informações, 

principalmente na Internet.

Está correto apenas o que se afi rma em

a) I, II e III. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV.

19)  As Listas de Discussão são um serviço da Internet baseado no e-mail, que utiliza a tecnologia do envio e do 
recebimento de mensagens por correio eletrônico, com o objetivo de proporcionar a troca de informação entre 
várias pessoas de forma otimizada. Ao se engajar em uma lista de discussão, uma pessoa pode comunicar-
se com todos os outros participantes da lista. 

Como isso é possível?

a) Incluindo participantes individualmente por endereço de e-mail. 
b) Enviando uma mensagem para vários endereços eletrônicos, informando-se apenas o endereço da lista.
c) Emitindo mensagem para os demais e-mails, digitando no campo destinatário o endereço eletrônico de 
    cada um do grupo.
d) Utilizando redes sociais para monitorar os dados pessoais e caixas de e-mail de usuários que trocam 
    mensagens entre si.
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20) Organizar o disco e possibilitar trabalhar fazendo, por exemplo, cópia, exclusão e mudança no local dos 
arquivos são ações importantes nas atividades cotidianas em informática.

Qual a estrutura usada para organizar arquivos e demais informações no meio digital, no ambiente dos 
sistemas operacionais?

a) Diretórios.
b) Assessórios.
c) Painel de Controle.
d) Propriedades do Sistema.



11
EMATER-MG  / Assessor Jurídico

RACIOCÍNIO LÓGICO

21)  Avalie as afirmações a seguir a respeito das proposições e de seus valores lógicos.

I. A frase “2 + 3 > 7” é uma proposição verdadeira.
II. A frase “Josimar é alto e Cleiton é magro” é uma proposição composta. 
III. A frase “Belo Horizonte é a capital do estado de São Paulo” é uma proposição.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e II.
d) II e III.

22)  Considere as duas proposições a seguir, identificadas como p e q.

p: O céu é verde.

q: A água do mar é doce.

Ao classificar as proposições p e q como verdadeiras ou falsas, é correto afirmar que a única operação lógica 
verdadeira, nesse caso, é

a) p ᴧ q 
b) p v q 
c) p ↔ q 
d) ~p → q 

23) Considere que temos três proposições, identificadas como p, q e r. Objetiva-se construir uma tabela-verdade 
para avaliar os valores lógicos que a proposição composta p v ~ r → q  ᴧ ~ r pode assumir. 

A esse respeito, avalie as afirmações a seguir.

I. A tabela-verdade, nesse caso, terá seis linhas.
II. A tabela-verdade, nesse caso, terá oito linhas.
III. Haverá apenas três linhas da tabela-verdade na coluna correspondente à proposição composta

p v ~ r → q  ᴧ ~ r, que  assumirá o valor verdadeiro.

Está correto apenas o que se afirma em

a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.

24) Considere a proposição simples p e avalie as afirmações a seguir em relação às proposições compostas.

I. p ᴧ ~ p é uma contradição.
II. p → ~ p é uma tautologia.
III. ~ (p ᴧ ~ p) é uma contingência.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) III.
d) II e III.
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25)  Considere a seguinte proposição: “Se o brasileiro tiver mais educação no trânsito, então o número de acidentes 
no país será reduzido.”

A proposição equivalente a essa afirmação é

a) “Se o brasileiro não tiver mais educação no trânsito, então o número de acidentes no país será reduzido.”
b) “Se o número de acidentes no país for reduzido, então o brasileiro não terá tido mais educação no trânsito.”
c) “Se o brasileiro não tiver mais educação no trânsito, então o número de acidentes no país não será 
    reduzido.”
d) “Se o número de acidentes no país não for reduzido, então o brasileiro não terá tido mais educação no 
    trânsito.”

26)  A partir do uso da propriedade distributiva da conjunção e disjunção, é correto afirmar que a proposição 
p ᴧ (q v r) é equivalente a

a) (p ᴧ q) ᴧ (p ᴧ r)
b) (p ᴧ q) v (p ᴧ r)
c) (p v q) v (p v r)
d) (p v q) ᴧ (p v r)

27)  Durante a reunião de equipe em uma empresa, a líder do setor fez as afirmações abaixo.

1) O setor receberá benefícios no final do ano e nenhum funcionário será demitido.

2) Se Renata conseguir fechar o contrato com o fornecedor de lâmpadas, então nenhum funcionário será 
demitido.

3) Se Guilherme trabalhar arduamente com as metas estabelecidas, então o setor receberá benefícios no 
final do ano.

Considerando-se as três afirmações acima como verdadeiras e sabendo-se que Guilherme trabalhou 
arduamente com as metas estabelecidas, é correto concluir que, certamente,

a) nenhum funcionário será demitido.
b) o setor não receberá benefícios no final do ano.
c) Renata conseguiu fechar o contrato com o fornecedor de lâmpadas.
d) Renata não conseguiu fechar o contrato com o fornecedor de lâmpadas.

28)  Considere a sentença aberta “2x + y = 10” em N* x N*, sendo N* o conjunto dos números naturais não nulos. 

O conjunto verdade Vp dessa sentença aberta é

a) {(1,8), (2,6), (3,4), (4,2)}
b) {(1,8), (2,6), (3,4), (4,2), (5,0)}
c) {(0,10), (1,8), (2,6), (3,4), (4,2)}
d) {(0,10), (1,8), (2,6), (3,4), (4,2), (5,0)}

29) No primeiro encontro de um casal, o homem perguntou à mulher qual era a sua idade. Ela disse que isso 
era uma incógnita e emitiu uma sentença aberta para ele: “Minha idade X é maior que 22 anos.” Para tentar 
conquistá-la, ele afirmou que não parecia, de forma alguma, que ela tinha mais que 22 anos e insistiu que 
aquela sentença era mentira. 

A negação da sentença dita pela mulher é

a) “Minha idade X é menor que 22 anos.”
b) “Minha idade X é menor que 21 anos.”
c) “Minha idade X é menor ou igual a 21 anos.”
d) “Minha idade X é menor ou igual a 22 anos.”
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30)  Considere as proposições compostas abaixo, identificadas como p e q.

p: Se faz frio, então bebo muita água.

q: Se estudo e trabalho no mesmo dia, fico muito cansado.

Sabendo-se que as duas proposições citadas no enunciado são falsas, é verdade afirmar que

a) fico muito cansado ou bebo muita água.
b) não estudo e trabalho no mesmo dia e faz frio.
c) não fico muito cansado e não bebo muita água.
d) se faz frio, então não estudo e trabalho no mesmo dia.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31)  A Constituição Brasileira de 1988 elenca em seus dispositivos quais são os fundamentos, os objetivos  
       fundamentais e os princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil (RFB). 

A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a prevalência dos direitos 
humanos e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária são, respectivamente, em relação à 
República Federativa do Brasil,

a) fundamento / fundamento / princípio das relações internacionais / objetivo fundamental.
b) princípio das relações internacionais / fundamento / objetivo fundamental / fundamento.
c) fundamento / objetivo fundamental / objetivo fundamental / princípio das relações internacionais.
d) objetivo fundamental / princípio das relações internacionais / fundamento / princípio das relações 
    internacionais.

32) O artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 declara que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,” nos termos que a própria Carta Magna 
estipula.

No que se refere aos Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar que, conforme o que dispõe a 
Constituição Federal de 1988,

a) a todos é, em qualquer hipótese, assegurado o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
    mesmo quando não for necessário ao exercício profissional.
b) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a 
    decretação do perdimento de bens serem estendidas aos sucessores e contra eles executadas.
c) todos têm direito a receber dos órgãos públicos quaisquer informações de seu interesse particular, ou de 
    interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.
d) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de 
    autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
    apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

33) Referente ao que dispõe a Constituição Federal acerca do Ministério Público, é correto afirmar que

a) aos seus membros é permitido participar de sociedade comercial, na forma da lei.
b) seus princípios institucionais são a unidade, a indivisibilidade e a dependência funcional.
c) aos seus membros é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
    decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
d) esta é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
    ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis.

34) Complete corretamente as lacunas do texto a seguir, quanto à organização do Estado Brasileiro, conforme 
disposto na Carta Magna Brasileira/1988.

A organização ___________________ da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, todos ___________________, nos termos da Constituição. Os Territórios 
Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem 
serão reguladas em ___________________. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante 
a aprovação da população diretamente interessada, através de ___________________, e do Congresso 
Nacional, por ___________________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) territorial / independentes / decreto / consulta popular / lei ordinária.
b) política / dependentes / lei ordinária / plesbiscito / lei complementar.
c) administrativa / interdependentes / lei ordinária / referendo / lei ordinária.
d) político-administrativa / autônomos / lei complementar / plebiscito / lei complementar.
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35)  No que tange aos direitos sociais, previstos na Constituição Federal de 1988,  informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir.

(  ) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma da Constituição.   

(  ) É direito do trabalhador propor ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 
prazo prescricional de dois anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de cinco anos 
após a extinção do contrato de trabalho.

(  ) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de 
lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.

(  ) Será o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às da família do trabalhador com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (V); (F).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (V); (F); (F).
d) (F); (F); (V); (V).

36)  O que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em conjunto ou isoladamente, 
conforme disposto na Constituição Federal de 1988?

a) Emitir moeda.
b) Acusar fé aos documentos públicos.
c) Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
d) Colaborar conforme o interesse público, na forma da lei, com as igrejas ou cultos religiosos.

37)  Compete privativamente à União legislar sobre

a) orçamento.
b) produção e consumo.
c) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
    do meio ambiente e controle da poluição.
d) organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública 
    dos Territórios, bem como a organização administrativa destes.

38) Referente ao Poder Legislativo, no que tange ao Congresso Nacional, é correto afirmar que

a) é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
    sendo que cada legislatura terá a duração de quatro anos.
b) as deliberações, em sua totalidade, de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões serão 
    tomadas por maioria dos votos, presente a maioria simples de seus membros.
c) o Senado Federal compõe-se de representantes do povo e dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
    segundo o princípio majoritário; cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato 
    de oito anos, e a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro 
    anos, alternadamente, de forma igualitária.
d) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo e dos Estados, eleitos pelo sistema 
    proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal, e o número total de Deputados, 
    bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei ordinária, 
     proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para 
    que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de seis ou mais de sessenta deputados.
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39) Sobre as disposições gerais da Administração Pública, previstas na Constituição Federal de 1988,  informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(  ) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
(  ) O cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros e a todos os estrangeiros 

residentes no Brasil.
(  ) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, não poderá haver novo concurso 

público para o cargo em que ainda houver concursado aprovado e não convocado para assumir tal 
cargo ou emprego na carreira.

(  ) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre 
nomeação e exoneração. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (F); (V).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (V); (V); (F).
d) (F); (F); (V); (F).

40) Associe corretamente as colunas, relacionando o tribunal competente  aos seus atos, conforme determinado 
na Constituição Federal de 1988.

TRIBUNAIS COMPETENTES ATOS
(1) Superior Tribunal de Justiça (  ) Julgar, em recurso ordinário, o crime político.
(2) Supremo Tribunal Federal (  ) Processar e julgar, originariamente, a homologação de 

sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias. 

(  ) Processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho 
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público.

(  ) Processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança 
e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do 
próprio Tribunal.

(  ) Processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos 
entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da 
administração indireta.

A sequência correta dessa associação é

a) (1); (1); (2); (2); (1).
b) (1); (2); (1); (1); (2).
c) (2); (1); (2); (1); (2).
d) (2); (2); (1); (2); (1).

41) No que se refere ao disposto na Constituição Federal acerca da seguridade social, é correto afirmar que

a) compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
    a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
b) tem caráter democrático e seletivo na sua administração, mediante gestão descentralizada, com 
    participação exclusiva dos gestores apontados pelo Governo nos órgãos colegiados.
c) será organizada e totalmente financiada mediante recursos provenientes dos tributos da União, dos 
    Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme competência exclusiva do Poder Público.
d) terá em sua organização o único objetivo de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
    populações urbanas e rurais com seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
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42)  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, sendo assegurado a todos o livre exercício 
de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei.

A esse respeito, é correto afirmar que o conjunto dos princípios apontados na Constituição Federal Brasileira 
de 1988, a serem observados na ordem econômica e financeira, está corretamente descrito em

a) soberania nacional; cidadania; investimentos de capital estrangeiro; redução das desigualdades regionais 
    e sociais.
b) propriedade privada e coletiva; livre concorrência; defesa do empreendedor; tratamento favorecido para as 
    empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 
    no País.
c) propriedade privada; função social da propriedade; defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
    diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
    prestação; busca do pleno emprego.
d) defesa do consumidor; tratamento favorecido para as empresas constituídas sob as leis brasileiras e que 
    tenham sua sede e administração no País; função social da propriedade; livre exercício de qualquer 
     atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos.

43)  A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. A Carta Magna determina que o ensino seja ministrado com base nos princípios 
elencados em seu artigo 206.

A esse respeito, é correto afirmar que um desses princípios é

a) liberdade de ensino para a iniciativa privada.
b) gestão centralizada do ensino público, na forma da lei.
c) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
d) teto salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 
    federal.

44) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, a Constituição Federal de 
1988 aponta sete incumbências ao Poder Público. 

A esse respeito, é correto afirmar que uma dessas incumbências é

a) elencar as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente.
b) explorar recursos minerais, ficando obrigado a recuperar o meio ambiente degradado.
c) outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de exploração de minerais.
d) controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
    risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

45) Com relação ao que está disposto sobre decadência e prescrição no Código de Defesa do Consumidor, Lei 
nº 8.078, de 11/9/90, complete corretamente as lacunas do texto a seguir.

O direito de reclamar pelos vícios ________________________ caduca em ________________________
dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos ________________________; e 
em _____________________________ dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produtos________________________. Inicia-se a contagem do prazo ________________________  a 
partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) ocultos ou de difícil constatação / trinta / duráveis / noventa / não duráveis / prescricional
b) aparentes ou de fácil constatação  / trinta / não duráveis / noventa / duráveis / decadencial
c) ocultos ou de difícil constatação / sessenta / não duráveis / cento e vinte / duráveis / decadencial
d) aparentes ou de fácil constatação / sessenta / duráveis / cento e vinte / não duráveis / prescricional
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46) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 
8.078, de 11/09/1990.

(  ) O fornecedor de serviços responde, referente à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, 
somente mediante a existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos.

(  ) A Política Nacional das Relações de Consumo deve atender ao princípio  que vise a coibição 
e a repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 
concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 
comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores.

(  ) Quanto à aplicação das sanções administrativas, as penas de cassação de alvará de licença, de 
interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão 
aplicadas sem necessidade de procedimento administrativo, quando o fornecedor reincidir na prática 
das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

(  ) Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou da mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição 
das partes viciadas.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (V); (F).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

47) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

A esse respeito, é correto afirmar que são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer,            

a) os menores de 16 (dezesseis) anos.
b) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
c) os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
d) aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.          

48) É correto afirmar que as pessoas jurídicas de direito privado estão corretamente indicadas em

a) as sociedades / as fundações / as organizações religiosas / as autarquias.
b) as associações / as sociedades / as fundações / as organizações religiosas.          
c) os partidos políticos /as empresas individuais de responsabilidade limitada / as autarquias / as fundações.          
d) as organizações religiosas / os partidos políticos / os Municípios / as empresas individuais de 
    responsabilidade limitada.

49)  De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, é 
inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial quando

a) a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
b)  houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do 
     Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
c)  for necessária a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
     empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
d)  não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo      
     para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
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50) No que tange à invalidade do negócio jurídico, assunto previsto no Código Civil Brasileiro, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(  ) É nulo o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, 
estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

(  ) Será de três anos o prazo, a contar da data do conhecimento da causa da anulação, quando a lei 
dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação.

(  ) Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas 
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiverem declaração, confissão, 
condição ou cláusula não verdadeira; os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados.

(  ) É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível 
ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não 
revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a 
sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe 
a prática, sem cominar sanção.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (V); (F).

51)  O artigo 304 do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, refere-se ao tópico Adimplemento e 
Extinção das Obrigações e preconiza: 

Art. 304 - Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos 
meios conducentes à exoneração do devedor. 

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, 
salvo oposição deste.

Considerando o exposto, analise as assertivas a seguir. 

I. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que 
pagar e se sub-roga nos direitos do credor. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao 
reembolso no vencimento.

II. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar 
aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação.

III. O pagamento que importar transmissão da propriedade só terá eficácia, quando feito por quem possa 
alienar o objeto em que ele consistiu.

IV. Se se der em pagamento coisa fungível, poder-se-á reclamar do credor que, mesmo de boa-fé, a 
recebeu e consumiu, se o solvente não tivesse o direito de aliená-la.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II. 
b) II  e III.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
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52)  Associe as colunas relacionando corretamente a modalidade de licitação à sua respectiva característica.

MODALIDADES DE LICITAÇÃO CARACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES
(1) 

(2)

(3)

(4)

(5) 

Concorrência

Tomada de preços

Convite

Concurso

Leilão

(  ) Quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

(  ) 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.

(  ) Quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação.         

(  ) Quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes 
de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

(  ) Interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e chamados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade, que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas.

A sequência correta desta associação é

a) (1); (2); (5); (4); (3).
b) (1); (4); (3); (5); (2). 
c) (2); (5); (1); (3); (4). 
d) (3); (2); (4); (5); (1). 

53)  Associe as colunas relacionando corretamente o cargo eletivo ocupado por servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional à  respectiva disposição constitucional que se aplica à ocupação de cada 
cargo.

CARGOS ELETIVOS OCUPADOS POR 
SERVIDORES PÚBLICOS

DISPOSIÇÕES PARA AS OCUPAÇÕES DOS 
CARGOS

(1) 

(2)

(3)

Mandato de Prefeito

Mandato de Vereador

Mandato eletivo federal, estadual ou distrital

(  ) O servidor ficará afastado de seu cargo, emprego 
ou função.

(  ) O servidor será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração.

(  ) O servidor, havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, 
será afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

A sequência correta desta associação é

a) (1); (2); (3). 
b) (2); (1); (3).
c) (2); (3); (1).
d) (3); (1); (2). 
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54)  Referente ao que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a Administração Pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é correto afirmar que

a) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos 
    pagos pelo Poder Judiciário.
b) somente por lei específica poderá ser criada autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e 
    fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
c) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
    remuneração de pessoal do serviço público e os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 
    serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
d) a proibição de acumulação remunerada de cargos, constante de dispositivo constitucional, estende-se 
    a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
    mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

55) É correto afirmar que os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, unilateralmente pela Administração quando

a) conveniente a substituição da garantia de execução.
b) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
c) necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, 
    em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
d) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
    mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
    financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra 
    ou serviço.

56)  Complete corretamente as lacunas do texto a respeito do conceito de empresa pública. 

Empresa pública é uma pessoa  jurídica de direito____________________, integrante da Administração 
____________________ do Estado, criada por ____________________, sob qualquer forma jurídica 
adequada a sua natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de ____________________ ou, em 
certas situações ____________________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) público / indireta /  lei específica /  administração /  prestação de serviços públicos.
b) privado /  indireta /  autorização legal /  caráter econômico /  prestação de serviços públicos.
c) privado /  direta /  lei específica /  prestação de serviços públicos / atividades de caráter cultural.
d) público /  direta /  autorização legal / caráter econômico /  atividades administrativas típicas do Poder Público.

57)  Referente ao Contrato Individual de Trabalho, conforme disposto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 
é correto afirmar que

a) para fins de contratação, o empregador poderá exigir do candidato a emprego comprovação de experiência 
    prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.
b) qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre 
    ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.                     
c) o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 1 (um) ano, não 
    podendo ser prorrogado, e o contrato de experiência não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias.       
d) o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, somente por escrito, 
    por prazo determinado ou indeterminado, sendo vedada a contratação para prestação de trabalho 
    intermitente.
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58) Associe as colunas relacionando o recurso previsto no Processo do Trabalho à sua respectiva hipótese de 
cabimento.

RECURSOS PREVISTOS HIPÓTESES DE CABIMENTO
(1) 

(2)

(3)

(4)

Embargos

Recurso ordinário

Recurso de revista

Agravo de petição

(  ) Das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções.
(  ) Das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no 

prazo de 8 (oito) dias; e das decisões definitivas ou terminativas dos 
Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, 
no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos 
dissídios coletivos.

(  ) Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio 
individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando derem 
ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe 
houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou 
Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 
Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa 
Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.                            

(  ) De decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou 
homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a 
competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e 
estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior 
do Trabalho, nos casos previstos em lei; e das decisões das Turmas 
que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de 
Dissídios Individuais, ou contrárias à súmula ou à orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula 
vinculante do Supremo Tribunal Federal.         

A sequência correta desta associação é

a) (1); (4); (2); (3).
b) (2); (3); (1); (4).
c) (3); (1); (4); (2). 
d) (4); (2); (3); (1).

59) No que tange às nulidades no Processo do Trabalho, assunto previsto na CLT (Consolidação das Leis do 
      Trabalho), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(  ) O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. A nulidade do ato 
prejudicará todos os atos posteriores ao ato nulo.

(  ) Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos 
atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.

(  ) O juiz ou Tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa 
do processo, com urgência, à autoridade competente, fundamentando sua decisão.

(  ) As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-
las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Deverá, entretanto, ser declarada 
ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos 
decisórios.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (F).
d) (F); (V); (V); (V).
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60) O artigo 468, do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, que trata da Consolidação das Leis do 
Trabalho, referente ao tópico Alteração do Contrato de Trabalho, afirma que: 

Artigo 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Considerando o exposto, analise as assertivas a seguir.

I. Veda-se ao empregador transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, 
mesmo em caso de necessidade de serviço e mesmo com a oferta de qualquer pagamento suplementar.

II. Veda-se ao empregador transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que 
resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança 
do seu domicílio.

III. Permite-se ao empregador transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que 
resultar do contrato, quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, sendo 
que as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador.

IV. Considera-se alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado 
reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança, e 
assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não 
será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.      

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.
b) II  e III. 
c) I, II e IV. 
d) II, III e IV.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno contém as provas de Português (10 questões), Informática (10 questões), Raciocínio Lógico 
   (10 questões), Conhecimentos Específicos (30 questões), conforme o conteúdo programático e Sugestões 
    Bibliográficas estabelecido no Edital 001/2015 - PÓS-SUSPENSÃO.

2.  Ao receber o Cartão de Respostas:
✓  Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.

 

✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em 
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme 
imagem ao lado.   

✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla, 
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as 
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade 
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, 
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:

✓  A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, 
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido. 

4. O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma) 
hora após o início da prova.

5. Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão de Resposta.

O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas.

6. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de 
Respostas, preenchido e assinado. 

7. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8. Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências 
necessárias.

9. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, 
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer 
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, 
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer 
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre 
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações 
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, 
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual. 

     Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova, 
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado 
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível 
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos 
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10.  Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 04:00 (QUATRO) HORAS 


