
CADERNO DE PROVAS
Material de apoio para Auxiliar Judiciário para o TRF-RJ/ES * Caderno nº 01 R$5,00

O concurso para auxiliar judiciário do Tribunal  Regional Federal nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
promete atrair um grande número de candidatos. Para participar o candidato precisa  ter apenas o nível fundamental

(antigo 1º grau). Além do salário (R$2.618),o estatus e estabilidade da carreira pública são grandes atrativos para participar
dessa disputa. Edital deve ser liberado em breve. Portanto, inicie seus estudos e fique preparado para conquistar uma vaga.
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 Grande bateria de exercícios
em cinco cadernos especiais:

este é o primeiro deles

AUXILIAR
JUDICIÁRIO

Veja questões que caíram em concursos
similares com gabaritos comentados

RIO DE JANEIRO/ESPÍRITO SANTO

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Se você possui, no mínimo, o nível fundamental
(antigo 1º grau), então está diante de uma ótima

oportunidade. Além de uma boa remuneração inicial
(R$2.618 mensais), o emprego oferece estabilidade e

um alto status. Prepare-se para conquistá-lo

CONCURSO CONFIRMADO
O concurso para Auxiliar Judiciário do Tribunal

Regional Federal da 2ª Região (Estado do Rio e ES)
está confirmado. A organizadora já foi escolhida

e edital deve sair em breve. Candidatos interessados
devem começar seus preparativos já.

TRFTRF
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Exercite-se e conquiste sua vaga no concurso
O Tribunal Regional Federal da 2a Região (RJ/ES) deve-

rá liberar o edital para o seu concurso em breve.  Os inte-
ressados devem começar a  se preparar para a disputa o
quanto antes. Neste caderno eles vão encontar questões
propostas em concursos similares e também exercícios
elaborados por professores especialistas em concursos. Trei-
ne e obtenha bom desempenho na prova. São questões
das matérias básicas do último concurso. Elas estão com
os seus gabaritos comentados para ajudar os candidatos a
tirar suas dúvidas.
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L?NGUA PORTUGUESA

DIZER NÃO

Outro dia ouvi a história de um assalto, de
como foi planejado. Um grupo de três
rapazes queria dinheiro e resolveu roubar
uma loja. Não eram marginais graduados, e
sim delinqüentes que achavam bacana
brincar de bandido. Dois deles já haviam
cometido pequenos furtos, o terceiro nunca
tinha se metido em confusão. Por isso,
amarelou, achou melhor não entrar nessa.
Os outros o chamaram de otário, disseram
que ele não era homem o suficiente. Ele
disse que era homem, sim. Eles iriam ver.
Acabou topando. Foram pro local do assalto:
os dois mais experientes entraram na loja,
e o terceiro ficou no volante do carro,
esperando. Deu tudo errado. Só que os dois
garotos conseguiram fugir a pé. O que
estava no carro não teve a mesma sorte,
foi detido, fichado, preso. Provou que era
mesmo um otário. Não soube cair fora
quando deveria: na hora do convite pra essa
roubada.
Não. Uma palavrinha tão pequena e tão difícil
de ser verbalizada. Não quero cheirar, não
vou me envolver neste golpe, não vou brigar
com esta gangue, não vou transar com você,
não vou entrar neste carro, não vou entrar
nessa fria. Não.
São inúmeras as pessoas que se ferram por
não ter firmeza para negar. A negação é
antipática, a negação paralisa o andamento
das coisas. Muito mais fácil é se deixar levar.
E lá vai você para o racha, lá vai você falsificar
uma assinatura, lá vai você de carona com
um bêbado, lá vai você para cama com
alguém que nunca viu, lá vai você se
deixando levar sabe-se lá para onde.
Muita gente tem sua vida detonada por
causa de uma bobeira. Porque não quis
cortar um barato, não quis pagar mico, não
quis passar por covarde. A gente pensa que

tem muitas pessoas ruins no mundo. Muitas
não são ruins, são apenas influenciáveis
demais.
Seguir a própria cabeça é assustador. Quem
disse que somos os mais espertos, quem
garante que estamos com a razão? Ninguém
garante nada. Viver não é brincadeira. Mas,
na dúvida, não ultrapasse seus limites. Deixe
os outros seguirem sem você.

Martha Medeiros

1. A história do assalto, presente no primeiro
parágrafo do texto,

(A) expõe a barbárie que assola os grandes
centros urbanos e revela que a delinqüência
atinge qualquer classe social.

(B) ilustra como algumas pessoas podem ser
influenciadas, revelando falta de firmeza em
certos valores.

(C) traduz de forma precisa uma máxima que
diz que “o mundo é dos espertos”.

(D) ratifica a idéia de que sem uma educação
rígida, os jovens perdem a referência do que
é certo e do que é errado.

(E) demonstra que a inexperiência pode fazer
com que as pessoas aceitem
responsabil idades acima das suas
capacidades.

2. Atente para as afirmações abaixo

I– Com o segmento “Não eram marginais
graduados, e sim delinqüentes que achavam
bacana brincar de bandido.” (1º parágrafo),
a autora tenta amenizar a gravidade do crime
cometido.

II– O rapaz que foi preso teve como principal
motivação para o assalto a falta de dinheiro.

III– No segmento “São inúmeras as pessoas que
se ferram por não ter firmeza para negar.”
(3º parágrafo), observa-se uma relação de
causa e conseqüência.

Em relação ao texto, está correto o que se
afirma em:

(A) II e III somente;
(B) III somente;
(C) I, II e III;
(D) I e II somente;
(E) I e III somente.

3. Após a leitura do texto, conclui-se que

(A) só os antipáticos sabem dizer não;
(B) a covardia é a marca dos delinqüentes;
(C) pensar nas conseqüências de nossas ações

nos torna mais seguros;.

(D) agir mais pela razão do que pela emoção
significa não ultrapassar os limites.

(E) é fácil dizer o que se pensa quando a razão
se sobrepõe à emoção

4. É  correta a concordância estabelecida em:

(A) Haviam muitos rapazes no grupo que
assaltou a loja.

(B) Coube ao assaltante da loja punições
severas.

(C) Parece haver muitas pessoas facilmente
influenciáveis

(D) Deveriam haver leis mais duras para esse
tipo de crime.

(E) Será necessário análises mais minuciosas
acerca dos motivos que os levou ao crime.

5. Há palavras escritas de modo incorreto nas
opções abaixo, EXCETO em:

(A) Procurávamos na seção de obtuários
notícias sobre uma das vítimas do assalto à
loja.

(B) É claro que a polícia não advinhou a hora do
assalto; isso foi obra de algum aucaguete.

(C) Ele não topou o convite para ir ao show,
pois tinha hojeriza a barulho.

(D) Eles foram flagrados pichando os
monumentos da praça.

(E) Aquele gesto constitue um belo exemplo de
comportamento.

6. É adequado o emprego do elemento
sublinhado na frase:

(A) Conversei com os jovens cujos os pais são
separados.

(B) Vivemos numa época onde as pessoas não
sabem dizer não.

(C) Eis o projeto por cuja implementação poucas
pessoas lutaram

(D) As cidades aonde passei ofereciam vários
atrativos aos jovens.

(E) Falávamos sobre aquela lei à cuja aplicação
o juiz fez referência..

7. “...lá vai você falsificar uma assinatura...”;
a opção abaixo que apresenta um verbo
que pede o mesmo tipo de complemento
que o do grifado acima é:

(A) Caiu uma bomba na praça.
(B) Houve tumulto após o encerramento do

evento.
(C) Os carros estavam preparados para o

assalto;
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Atenção com os cálculos nas questões

Continua na página seguinte

(D) Agradar a uma platéia repleta de jovens não
é fácil;

(E) Ela não respondeu ao convite.

8. Justifica-se o uso do sinal de crase apenas
em:

(A) Quando nos comportamos somente como
àqueles a quem admiramos, demonstramos
falta de personalidade?

(B) Dizer não à propostas absurdas é sinal de
inteligência e sabedoria.

(C) Há pessoas que estão sempre dispostas à
influenciar negativamente um grupo.

(D) A  uma hora, os assaltantes invadiram a
agência, que estava com poucos clientes.

(E) O grupo de bandidos à que os policias
fizeram alusão era conhecido naquela
comunidade.

MATEMÁTICA

1. O setor de expedição de uma vara do T.R.F
localiza-se no andar médio de um edifício
que não tem subsolo. Certo dia, um auxiliar
judiciário foi a esse setor, pegou a
correspondência  a ser distribuída a algumas
seções dessa vara, dividiu-as em lotes e,
para entregá-los, sucessivamente: subiu
dois andares, onde entregou o primeiro lote;
desceu cinco andares, onde entregou o
segundo; subiu sete e entregou mais um
lote; e, por fim, subiu mais dois e chegou ao
topo do edifício, onde entregou o último lote.
Nessas condições, o número de andares
desse edifício é:

(A) 21 (B) 19
(C) 17 (D) 15
(E) 13

2. Um armário tem quatro prateleiras. Do total
de processos que um auxiliar judiciário deveria
arquivar nesse armário, sabe-se que:

1 /5 foi colocado na primeira prateleira,
1 /6 na segunda,
3/8 na terceira e os 62 processos restantes
na quarta. Assim sendo, o total de processos
arquivados era

(A) 240 (B) 210
(C) 204 (D) 120
(E) 105

3. Um lote de pedras semipreciosas contém 81
turmalinas, 126 águas-marinhas e 252
ametistas. Essas pedras devem ser
acondicionadas em estojos que contenham
os três tipos de pedras e de forma que em
todos eles as respectivas quantidades de
pedras de cada tipo sejam as mesmas. O
maior número de estojos a serem utilizados,
nessas condições, é:

(A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 12
(E) 14

4. A jornada diária de trabalho de um
funcionário de uma Repartição Pública é de
8 horas. Certo dia ele chegou ao trabalho
às 8 horas e 54 minutos, saiu para almoçar
às 13 horas e 35 minutos e retomou o
serviço às 14 horas e 15 minutos. Se, nesse
dia, ele cumpriu exatamente as 8 horas de
sua jornada, então saiu da Repartição às

(A) 16 horas e 54 minutos.

(B) 16 horas e 58 minutos.
(C) 17 horas e 26 minutos.
(D) 17 horas e 34 minutos.
(E) 17 horas e 58 minutos.

5. Uma certa mistura contém álcool e gasolina
na razão de 1 para 5, respectivamente.
Quantos centímetros cúbicos  de gasolina
há em 162 litros dessa mistura?

(A) 135 000 (B) 32 400
(C) 1 350 (D) 324
(E) 135

6. Considere que uma máquina específica seja
capaz de montar um livro de 400 páginas
em 5 minutos de funcionamento
ininterrupto. Assim sendo, outra máquina,
com 50% da capacidade operacional da
primeira, montaria um livro de 200 páginas
após funcionar ininterruptamente por um
período de:

(A) 2 minutos e 30 segundos.
(B) 5 minutos.
(C) 6 minutos e 15 segundos.
(D) 7 minutos.
(E) 7 minutos e 30 segundos.

7. O preço de um aparelho eletrodoméstico é P
reais. Como eu só possuo X reais, que
correspondem a 70% de P, mesmo que me
fosse concedido um abatimento de 12% no
preço, ainda faltariam R$ 54,00 para que eu
pudesse comprar esse aparelho. Nessas
condições, a quantia que possuo é:

(A) R$ 254,00
(B) R$ 242,00
(C) R$ 237,00
(D) R$ 220,00
(E) R$ 210,00

8. Uma pessoa tem R$ 2 000,00 para investir.
Se aplicar 3/4dessa quantia a juro simples,
à taxa mensal de 5%, então, para obter um
rendimento mensal de R$ 90,00, deverá
investir o restante à taxa mensal de:

(A) 1% (B) 2%
(C) 3% (D) 4%
(E) 5%

RACIOCÍNIO LÓGICO

1. Certo dia, três Técnicos Judiciários - Abel,
Benjamim e Caim - foram incumbidos de
prestar atendimento ao público, arquivar um
lote de documentos e organizar a expedição
de correspondências, não respectivamente.
Considere que cada um deverá executar um
único tipo de tarefa e que, argüidos sobre
qual tipo de tarefa deveriam cumprir, deram
as seguintes respostas:
- aquele que irá atender ao público disse
que Abel fará o arquivamento de
documentos;
- o encarregado do arquivamento de
documentos disse que seu nome era Abel;

- o encarregado da expedição de
correspondências afirmou que Caim deverá
fazer o arquivamento de  documentos.
Se Abel é o único que sempre diz a verdade,
então as respectivas tarefas de Abel,
Benjamim e Caim são:

(A) atendimento ao público, arquivamento de
documentos e expedição de
correspondências.

(B) atendimento ao público, expedição de
correspondências e arquivamento de
documentos.

(C) arquivamento de documentos, atendimento
ao público e expedição de
correspondências.

(D) expedição de correspondências,
atendimento ao público e arquivamento de
documentos.

(E) expedição de correspondências,
arquivamento de documentos e
atendimento ao público.

2. Note que, em cada um dos dois primeiros
pares de palavras dadas, a palavra da
direita foi formada a partir da palavra da
esquerda segundo um determinado critério.

acatei   teia
assumir - iras
moradia   ?

Se o mesmo critério for usado para completar
a terceira linha, a palavra que substituirá
corretamente o ponto de interrogação é:

(A) adia. (B) ramo.
(C) rima.   (D) mora.
(E) amor.

3. A figura indica um quadrado de 3 linhas e 3
colunas contendo três símbolos diferentes:

Sabe-se que:
- cada símbolo representa um número;
- a soma dos correspondentes números
representados na 1a linha é 16;
- a soma dos correspondentes números
representados na 3a coluna é 18;
- a soma de todos os correspondentes
números no quadrado é 39.
Nas condições dadas, o valor numérico do
símbolo que corresponde ao circulo  é:

(A) 8 (B) 6
(C) 5 (D) 3
(E) 2

4. Comparando-se uma sigla de 3 letras com
as siglas MÊS, SIM, BOI, BOL e ASO, sabe-
se que:

 - MÊS não tem letras em comum com ela;
 - SIM tem uma letra em comum com ela, mas
que não está na mesma posição;
 - BOI tem uma única letra em comum com
ela, que está na mesma posição;
 - BOL tem uma letra em comum com ela,
que não está na mesma posição;
 - ASO tem uma letra em comum com ela,
que está na mesma posição.
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Leia com bastante atenção os enunciados

Continua na página seguinte

A sigla a que se refere o enunciado dessa
questão é

(A) BIL (B) ALI
(C LAS (D) OLI
(E) ABI

5 . Nos dados bem construídos, a soma dos
pontos das faces opostas é sempre igual a
7. Um dado bem construído foi lançado três
vezes. Se o produto dos pontos obtidos foi
24, o produto dos pontos das faces opostas
pode ser

(A) 48 (B) 30
(C) 28 (D) 24
(E) 60

6. Das seis palavras seguintes, cinco deverão
ser agrupadas segundo uma característica
comum.

CARRETA  -  CANHADA  -  CAMADA  -  CREMADA
-  CANHOTO  -  CARRINHO
A palavra a ser descartada é

(A) CANHOTO. (B) CREMADA.
(C) CAMADA. (D) CANHADA.
(E) CARRETA.

7. Considere a seqüência:

(16, 18, 9, 12, 4, 8, 2, X)

Se os termos dessa seqüência obedecem a
uma lei de formação, o termo X deve ser igual
a:

(A) 12 (B) 10   (C) 9   (D)) 7   (E) 5

8. Esta seqüência de palavras segue uma lógica:
Pá
Xale
Japeri
Uma quarta palavra que daria continuidade
lógica à seqüência poderia ser:

(A) Casa. (B)Urubu.
(c) paralelo (D) Café.
(E) Sua.

DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Owen foi contratado por uma empresa
privada para prestar serviços ao Tribunal
Regional Federal.  Contente, Owen procura
você e lhe conta a novidade, dizendo ainda
que agora estará gozando de todas as
garantias de um servidor público. Owen está
equivocado pois conforme a Ordem
Constitucional vigente, a investidura em
emprego ou cargo público depende:

(A) De nomeação do Chefe do Poder ao qual o
cargo ou emprego pertença.

(B) De aprovação prévia em concurso público de
provas, ou de provas e títulos.

(C) Da competente contratação direta com o
futuro servidor ou empregado.

(D) De aprovação em seleção de recursos
humanos realizada pela Administração
Pública

02. Tendo em vista os remédios constitucionais:

(A) A ação popular pode ser ajuizada por pessoa
física ou jurídica, nacional ou estrangeira.

(B) Conceder-se-á "habeas corpus" sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de

poder.
(C) O mandado de segurança pode ser

impetrado par se obter informações que são
negadas 'a pessoa do impetrante ou para
corrigir informações estas mesmas
informações se prestadas de forma errada

(D) Conceder-se-à "habeas data" sempre que
a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e das
liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania

03. Rowan foi presa em flagrante delito e estava
no oitavo mês de gestação. O filho nasceu
hoje. Nesse caso, Rowan tem direito,
concedido pelo Art. 5º da Constituição:

(A) ao relaxamento do flagrante, para que seu
filho não permaneça dentro do
estabelecimento prisional durante o período
de amamentação.

(B) a liberdade provisória durante o período de
amamentação.

(C) à ficar em liberdade durante o tempo
necessário à saúde do bebê, inclusive à sua
amamentação.

(D) a que lhe assegurem condições para
permanecer com seu filho durante o período
de amamentação

04. Assinale a alternativa correta:

(A) O "habeas data" tutela a liberdade de
locomoção;

(B) O mandado de segurança tutela a liberdade
de locomoção;

(C) O "habeas corpus" tutela o direito líquido e
certo que não seja o de locomoção;

(D) O mandado de segurança tutela direito
líquido e certo não amparado por "habeas
corpus" ou "habeas data

05. Assinale a alternativa correta
(A) A organização político-administrativa da

República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, os Territórios, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos,
nos termos da Constituição.

(B) Pode-se afirmar que a Constituição Federal
de 1988 determinou o natureza do Estado
Brasileiro como laico, ao vedar que os entes
da federação possam estabelecer cultos
religiosos ou subvencioná-los, ressalvando
porém, a colaboração de interesse público

(C) A Constituição Federal de 1988 não
assegura autonomia aos Estados-membros
nem aos Municípios qualquer tipo de
capacidade de auto-organização.

(D) Os Municípios reger-se-ão por Constituições
Municipais, enquanto os Estados por
Constituições Estaduais e o Distrito Federal
por Constituição Distrital

06. Assinale a assertiva correta:

(A) A Constituição Federal não reconhece o
princípio da igualdade entre os Estados
como postulado fundamental das relações
internacionais.

(B) A erradicação da pobreza não integra o
elenco de objetivos fundamentais
explicitados na Constituição brasileira.

(C) A prevalência dos direitos humanos, a não
intervenção, a solução pacífica dos conflitos
e a concessão de asilo político constituem,
na expressão da Constituição, postulados
que regem as relações internacionais do
Brasil.

(D) A opção da Constituição de 1988 por uma

democracia representativa exclui qualquer
participação direta do povo nas decisões
fundamentais

07. Assinale verdadeiro ou falso:

I- a República Federativa do Brasil é formada
pela união indissolúvel dos Estados,
Municípios e dos Territórios. (  )

II- todo poder emana do povo, que o exerce
exclusivamente por meio de  representantes
eleitos nos termos da Constituição. (  )

III- são poderes da União, interdependentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. (  )

IV- é assegurado aos brasileiros o direito de
petição aos poderes públicos em defesa de
direito ou contra ilegalidade ou abuso de
poder. (  )

Preenchidos os parênteses, é correto afirmar
que:

(A) somente uma proposição é verdadeira;
(B) duas proposições são verdadeiras;
(C) três proposições são verdadeiras;
(D) todas as proposições são verdadeiras;

08. É INCORRETO afirmar que:

(A) ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade policial competente;

(B) a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu;

(C) ninguém será levado à prisão ou nela
mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança;

(D) é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato

09. Relativamente à República Federativa do
Brasil, é correto afirmar que:

(A) o pluralismo político, que se inclui entre os
objetivos da República, consiste na
possibilidade de um só partido adotar várias
ideologias;

(B) são princípios que regem as suas relações
internacionais: a independência nacional, a
defesa da paz e a prevalência dos tratados
internacionais em relação 'a legislação
interna;

(C) se incluem entre os seus objetivos
fundamentais a erradicação da pobreza e
da marginalização e a garantia do
desenvolvimento nacional;

(D) todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou
diretamente, através do plebiscito, do veto
popular e do referendo

10. Um renomado Deputado Estadual está
fazendo uma campanha denominada
"Autonomia Carioca", com o objetivo de
subdividir o Estado. Para tanto, é
necessário:

(A) por lei estadual, que deverá ser levada à
aprovação do Senado Federal.

(B) por lei estadual, dentro do período
determinado previamente por lei
complementar estadual.

(C) por lei estadual, condicionada à consulta
prévia, mediante plebiscito, à população do
Estado envolvido.

(D) a aprovação da população diretamente
interessada através de plebiscito e, do
Congresso Nacional, por lei complementar.
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DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Quanto às formas de provimento em cargo
público podemos afirmar, exceto:

(A) A nomeação far-se-á em caráter efetivo,
quando se tratar de cargo isolado de
provimento efetivo ou de carreira ou em
comissão, inclusive na condição de interino,
para cargos de confiança vagos.

(B) Reversão é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta
médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

(C) A reintegração é a reinvestidura do servidor
estável no cargo anteriormente ocupado, ou
no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens,
sendo que, encontrando-se  provido o cargo,
o seu eventual ocupante será reconduzido
ao cargo de origem, sem direito à
indenização ou aproveitado em outro cargo,
ou, ainda, posto em disponibilidade.

(D) Recondução é o retorno do servidor estável
ao cargo anteriormente ocupado e
decorrerá de inabil itação em estágio
probatório relativo a outro cargo ou da
reintegração do anterior ocupante, sendo
que, encontrando-se provido o cargo de
origem, o servidor será exonerado.

(E) O retorno à atividade de servidor em
disponibil idade far-se-á mediante
aproveitamento obrigatório em cargo de
atribuições e vencimentos compatíveis com
o anteriormente ocupado. O órgão Central
do Sistema de Pessoal Civil determinará o
imediato aproveitamento de servidor em
disponibilidade em vaga que vier a ocorrer
nos órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal.

02. São requisitos básicos para investidura em
cargo público, exceto:

(A) o gozo dos direitos políticos.
(B) a quitação com as obrigações militares e

eleitorais.
(C) o nível de escolaridade exigido para o

exercício do cargo.
(D) a idade mínima de dezoito anos e aptidão

física e mental.
(E) apenas a nacionalidade brasileira.

03. Podemos afirmar que são proibições
aplicáveis ao servidor público, exceto:

(A) Cumprir as ordens superiores, exceto
quando manifestamente ilegais.

(B) Cometer a pessoa estranha à repartição,
fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atribuição que seja de sua
responsabilidade ou de seu subordinado.

(C) Coagir ou aliciar subordinados no sentido
de filiarem-se a associação profissional ou
sindical, ou a partido político.

(D) Manter sob sua chefia imediata, em cargo
ou função de confiança, cônjuge,
companheiro ou parente até o segundo grau
civil.

(E) Valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública.

04. Sobre a responsabil idade do servidor
público, prevista na Constituição e
regulamentada nos artigos 121 a 126 da Lei
8.112/90, analise as proposições e marque
aquela que se encontra correta segundo as
normas em vigor:

(A) O servidor responde civil, penal e
administrativamente pelo exercício regular
de suas atribuições.

(B) A responsabilidade administrativa decorre de
ato omissivo ou comissivo, doloso ou
culposo, que resulte em prejuízo ao erário
ou a terceiros.

(C) A responsabilidade penal abrange os crimes
e contravenções imputadas ao servidor,
nessa qualidade, sendo que a
responsabilidade civil-administrativa resulta
de ato omissivo ou comissivo praticado no
desempenho do cargo ou função.

(D) As sanções civis, penais e administrativas
não poderão cumular-se, sendo
independentes entre si.

(E) A responsabil idade administrativa do
servidor será afastada no caso de absolvição
criminal qualquer que seja seu fundamento.

05. Sobre procedimento administrativo
disciplinar, julgue os itens que se seguem e
marque a alternativa correta:

(A) Quando se tratar de Processo Administrativo
Disciplinar, qualquer que seja o rito adotado,
a comissão lavrará, até três dias após a
publicação do ato que a constituiu, termo
de indiciação em que serão transcritas as
informações necessárias à indicação da
materialidade da infração, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor
indiciado, ou por intermédio de sua chefia
imediata, para, no prazo de cinco dias,
apresentar defesa escrita, assegurando-se-
lhe vista do processo na repartição.

(B) O processo disciplinar será conduzido por
comissão composta de três servidores
estáveis designados pela autoridade
competente, observado o disposto no ??3o
do art. 143, da Lei n? 8.112/90 que indicará,
dentre eles, o seu presidente, que deverá
ser ocupante de cargo efetivo superior ou
de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade
igual ou superior ao do indiciado.

(C) O prazo para a conclusão do processo
disciplinar não excederá 90 (novent(a) dias,
contados da data de publicação do ato que
constituir a comissão, admitida a sua
prorrogação por igual prazo, quando as
circunstâncias o exigirem.

(D) Na hipótese de o relatório da sindicância
concluir que a infração está capitulada como
ilícito penal, a autoridade competente
somente encaminhará cópia dos autos ao
Ministério Público após a instauração do
processo disciplinar.

(E) O indiciado será citado por mandado
expedido pelo presidente da comissão para
apresentar defesa escrita, no prazo de 10
(dez) dias, assegurando-se-lhe vista do
processo na repartição. No caso de recusa
do indiciado em apor o ciente na cópia da
citação, será expedido edital a ser publicado
em diário oficial para suprir a ausência da
citação pessoal.

06. Considerando-se a regulamentação
atinente às l icenças asseguradas aos
servidores, podemos afirmar que não pode
ser concedida durante o curso do estágio
probatório:

(A) Por motivo de doença em pessoa da família.
(B) Por motivo de afastamento do cônjuge ou

companheiro.
(C) Para o serviço militar.
(D) Para atividade política.
(E) Para desempenho de mandato classista.

07. São direitos dos trabalhadores, previstos no
art. 7º da CRFB, aplicados aos servidores
públicos civis, conforme determina o art. 37,
§3º da CRFB, exceto:

(A) Aposentadoria
(B) Salário mínimo
(C) Décimo terceiro salário
(D) Férias
(E) Proteção ao mercado de trabalho da mulher

08. Julgue os itens que se seguem com relação
ao Auxílio-Moradia e marque a proposição
que encontra erro em sua formulação:

(A) O auxílio-moradia consiste no ressarcimento
das despesas comprovadamente realizadas
pelo servidor com aluguel de moradia ou com
meio de hospedagem administrado por
empresa hoteleira, no prazo de um mês
após a comprovação da despesa pelo
servidor.

(B) O auxílio-moradia não será concedido por
prazo superior a cinco anos dentro de cada
período de oito anos, ainda que o servidor
mude de cargo ou de Município de exercício
do cargo.

(C) O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte
e cinco por cento do valor do cargo em
comissão ocupado pelo servidor e, em
qualquer hipótese, não poderá ser superior
ao auxílio-moradia recebido por Ministro de
Estado.

(D) No caso de falecimento, exoneração,
colocação de imóvel funcional à disposição
do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-
moradia continuará sendo pago por dois
meses.

(E) Não será concedido o auxílio-moradia ao
servidor se o deslocamento tiver sido por
força de alteração de lotação ou nomeação
para cargo efetivo

GABARITO COMENTADO

Língua Portuguesa

01. Alternativa B
Comentário: Percebe-se que um dos
rapazes havia desistido do assalto, mas
reconsiderou a decisão para provar que "era
homem", demonstrando falta de firmeza nos
posicionamentos. O texto não fala de
barbárie - apenas cita um assalto ocorrido
numa loja -
(A), não insinua que os outros rapazes que
não foram presos eram espertos
(C), não atribui à educação rígida o mérito
de fixar certos valores
(D) e também não aponta a inexperiência
como responsável pelos desacertos
mencionados (E).

02. Alternativa B
Comentário:  O segmento III aponta a causa
(falta de firmeza para dizer não) e o efeito
(as pessoas se ferram). Os itens I e II estão
errados, pois a autora não diz que o crime
cometido foi menos grave devido à
"inexperiência" dos jovens, e o rapaz que
foi preso entrou no assalto para "provar que
era homem".

3. Alternativa D
Comentário: O último parágrafo revela que,
na dúvida, devemos respeitar os nossos
limites, não devemos ultrapassá-los. As
outras opções não encontram respaldo no
texto.
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04. Alternativa C
Comentário:  Corrigindo as demais opções:

(A) Havia (por ser impessoal, flexão na 3?
pessoa do singular);

(B) Couberam (o sujeito é "punições severas");
(D) Deveria (auxiliar de verbo impessoal fica no

singular);
(E) Serão necessárias (análises mais

minuciosas)

05. Alternativa D
Comentário:  Corrigindo as demais opções

(A) obituários
(B) adivinhou / alcagüete
(C) ojeriza
(E) constitui

06. Alternativa C
Comentário:

(A) Não se usa artigo após o pronome "cujo"
(B) O pronome relativo "onde" só deve ser

empregado em referência a lugares.
(D) O verbo "passar", no contexto, exige a

preposição "por". Corrigindo: As cidades
POR ONDE passei..."

(E) Não ocorre crase antes de "cujo" e suas
flexões, pois tal pronome não é antecedido
de artigo.

07. Alternativa B
Comentário:  O verbo "falsificar", presente
no enunciado, é transitivo direto. O mesmo
ocorre com o verbo "haver" na opção (B).

08. Alternativa D
Comentário:  Emprega-se o acento grave nas
locuções femininas. (à uma hora, às duas
horas, às pressas, à noite, à espera de,

 Matemática

01 Alternativa E
Comentário:
subiu dois andares, onde entregou o
primeiro lote;
-------> dois acima do médio
desceu cinco andares, onde entregou o
segundo;
--------> desceu 5 passou pelos dois que
subiu, pelo médio e desceu mais  dois
subiu sete e entregou mais um lote;
---------> subiu três e chega no  médio e
sobe mais quatro e, por fim, subiu mais dois
e chegou ao topo do edifício, onde entregou
o último lote.

Ou seja acima do médio tem seis andares ,
logo abaixo tem mais seis
Total de andares = 6 + 6 + 1 = 13

02 Alternativa A
Comentário:
x / 5 + x / 6  +3x / 8 + 62 = X-----------> total
de processos
x = 240

03 Alternativa B
Comentário:
mmc ( 81 turmalinas, 126 águas-marinhas e
252 ametistas. ) = 9 pedras
Como cada estojo tem que ter 9 pedras de
cada só podemos formar 9 estojos com 9
turmalinas o próximo estojo não poderá
contar com elas

04 Alternativa D
Comentário:

A jornada diária de trabalho de um

funcionário de uma Repartição Pública é de
8 horas.
Chegou - 8 horas e 54 minutos,
saiu para almoçar -13 horas e 35 minutos
retomou -14 horas e 15 minutos.
No almoço ele gastou  exatos 40 minutos
se ele chegou as 8 horas e 54 minutos, sem
almoço sairia as 16 horas e 54 minutos,
acrescendo dos 40minutos do almoço temos
: 17horas e 34 minutos

05 Alternativa A
Comentário:
álcool = 1x
gasolina = 5x
mistura 6x = 162 litros

Sendo assim :
x = 27 litros
O centímetro cúbico e numericamente igual
ao mililitro então
x = 27 000 ml = 27000cm3
Gasolina = 5x = 5(27000cm3) = 135000cm3

06 Alternativa B
Comentário:
400 páginas ---- 5 minutos ---------
capacidade = 100%
200 páginas ----     x          --------- -capacidade
= 50%
a segunda maquina fará a metade da tarefa
que a primeira, faz no mesmo tempo pois
sua capacidade é metade da capacidade da
primeira
Resposta 5minutos

07 Alternativa E
Comentário:
O preço de um aparelho eletrodoméstico é
P reais.
Como eu só possuo X reais= 70% de P,
mesmo que me fosse concedido um
abatimento de 12% no preço ( 100% P - 12%
P = 88% P,ainda faltariam R$ 54,00
88% P - 70% P = (18% P = 54)

18% ------------------$54,00
70% ___________     X
Regra de 3
x = 210 reais

08 Alternativa C
Comentário:
R$ 2 000,00

Se aplicar 3/4dessa quantia = 3 / 4 de 2000
= 1500   Restante = 500
à taxa mensal de 5%-------> 5% de 1500  =
75
Para obter um rendimento mensal de R$
90,00
90 - 75 = 15 e o que falta para o rendimento
mensal de 90
Restante = 500
Rendimento = 15
Taxa mensal = 15 x 100 / 500 = 3 % ao mês

Raciocínio Lógico Matemático

01 Alternativa D
Comentário
Se Abel é o único que sempre diz a verdade
então ele não pode concordar com ninguém
:
aquele que irá atender ao público disse que
Abel fará o arquivamento de documentos;
o encarregado do arquivamento de
documentos disse que seu nome era Abel;
como se pode ver as duas primeiras frases
concordam entre si , então nenhum deles
será Abel, sobrou apenas uma opção  Abel

ter dito a próxima frase
o encarregado da expedição de
correspondências afirmou que Caim deverá
fazer o arquivamento de  documentos.
Sendo assim  Abel será o encarregado da
expedição de correspondências e para Caim
ser fazer o arquivamento de  documentos.

02 Alternativa E
Comentários:acatei   teia   ( as três últimas
letras viraram as três primeiras e a ultima
virou primeira )
assumir - iras  ( as duas últimas viraram as
duas primeiras e as duas primeiras viraram
as duas últimas )
moradia   ?  ( a ultima vira a primeira e as
três primeiras viraram as três ultimas )
Resposta será  AMOR

03 Alternativa  E
Comentários:
2 quadrados + 1 triângulo = 16
3 triângulos = 18 , cada triângulo vale 6
Logo, cada quadrado vale 10
A soma de todos seraá39 então : cada círculo
vale 2

04 Alternativa  B
Comentários:
MÊS não tem letras em comum com ela; (
elimina a opção C )
SIM tem uma letra em comum com ela, mas
que não está na mesma posição; ( elimina
as opções  B,De E )
BOI tem uma única letra em comum com ela,
que está na mesma posição;
BOL tem uma letra em comum com ela, que
não está na mesma posição;
ASO tem uma letra em comum com ela, que
está na mesma posição.

05 Alternativa  E
Comentários:
1a. hipótese :
lançamento 1 = 2   lançamento 2 =  3
lançamento 3 =   4
oposto 1 = 5     oposto 2 = 4    oposto 3 =  3
produto = 5 x 4x3 = 60
2a. hipótese :
lançamento 1 = 1   lançamento 2=  6
lançamento 3=   4
oposto 1 = 6     oposto 2 = 1    oposto 3 =  3
produto = 6x1x3 = 18

06 Alternativa  B
Comentários:
A única palavra que não começa com  ´CA`
e CREMADA

07 Alternativa  D
Comentários:
16 (+2) =, 18(:2)=, 9(+3)=, 12(:3)=, 4(+4)=,
8(:4)=, 2(+5)=, X-------------------------
>X=2+5=7

08 Alternativa  C
Comentários:
Pá-----------------termina em  A
Xale---------------termina em E
Japeri-------------termina em I
Logo, a única palavra terminada em o será
PARALELO

Direito Constitucional

01. Alternativa B
Comentário: Art. 37,II da Constituição

02. Alternativa B
Comentário: Art. 5º LXVIII



Caderno de Provas Uma publicação da FOLHA DIRIGIDA              Página 7

Gabarito comentado ajuda a tirar muitas dúvidas

Continua na página seguinte

03. Alternativa  D
Comentário: Art. 5º , inciso L

04. Alternativa  D
Comentário: Art. 5º LXIX

05. Alternativa  B
Comentário: Art. 19, inciso I

06. Alternativa  C
Comentário: Art. 4º

07. Alternativa C
Comentários
A- CERTA - ART. 1º            B- CERTA - ART 2º
C- ERRADA - ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO
D- CERTA - ART. 5º  XXXIV, A

08. Alternativa A
Comentário: Art. 5º XI

09. Alternativa C
Comentário: Art. 3º

10. Alternativa D
Comentário:  Art. 18, PARÁGRAFO 3º.

Direito Administrativo
01. Alternativa D

Comentário: Conforme determina o
parágrafo único do artigo 29, encontrando-
se provido o cargo, o servidor será
aproveitado em outro, observado o disposto
no art. 30

02. AlternativaE
Comentário: Art. 5º e seu parágrafo terceiro
da Lei nº 8.112/90. Conforme determina o
parágrafo terceiro, para acessar cargo
público, deve se ter a nacionalidade
brasileira, porém, as universidades e
instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais poderão prover seus
cargos com professores, técnicos e cientistas
estrangeiros, de acordo com as normas e
os procedimentos da Lei nº 8.112/90.

03. Alternativa A
Comentário: Conforme o art. 116 da Lei
8.112/90, não é uma proibição, mas sim um
dever.

04. Alternativa C
Comentário: O primeiro item está errado
porque o servidor responde pelo exercício
irregular de suas atribuições; o segundo
item traz a definição da responsabilidade civil
e não administrativa; o terceiro está correto;
o quarto encontra-se equivocado porque as
sanções poderão ser acumuladas e no
último, somente estará afastada em caso
de absolvição criminal que negue a
existência do fato ou sua autoria.

05. Alternativa B
Comentário: O primeiro item, previsto no art.
133, §2º, na verdade está se referindo ao
Processo Administrativo Disciplinar no rito
sumário e não ao processo comum. O
segundo item está previsto no art. 149. o
terceiro, previsto no art. 152, na verdade o
prazo é de 60 (sessenta) dias e não de 90
(noventa). O terceiro item está previsto no
parágrafo único do art. 154, e na verdade
para a remessa de cópia ao MP não há a
necessidade de instauração de processo
disciplinar. O último item encontra-se
previsto no art. 161, sendo que em caso de
recusa de apor a ciência na cópia do
mandado de citação, o prazo para defesa
contar-se-á da data declarada, em termo

próprio, pelo membro da comissão que fez
a citação, com a assinatura de 2 (duas)
testemunhas.

06. Alternativa E
Comentário: Questão resolvida com a
leitura dos artigos 20, §4º e 81, ambos da
Lei nº 8.112/90.

07. Alternativa A
Comentário: Art. 37, §3º Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.
Art. 7º (...)

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

VII garantia de salário, nunca inferior ao mínimo,
para os que percebem remuneração
variável;

VIII décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;

IX remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;

XII salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa renda
nos termos da lei;

XIII duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos domingos;

XVI remuneração do serviço extraordinário
superior, no mínimo, em cinqüenta por cento
à do normal;

XVIIgozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;

XVIII licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias;

XIX licença-paternidade, nos termos fixados em
lei;

XX proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos
da lei;

XXIIredução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e
segurança;

XXX proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil;

Assim, a aposentadoria é, sem sombra de
dúvida, direito do servidor público, mas não
como um direito do trabalhador estendido a
ele. Sendo servidor público possui direito à
aposentadoria por força do art. 40 da CRFB
e não por conta do art. 7?.

08. Alternativa D
Comentário: No quarto item, previsto no
art. 60-E, o auxílio-moradia somente será
pago por mais um mês e não por dois meses.
O primeiro item encontra-se previsto no art.
60-A, o segundo no art. 60-C, o terceiro no
art. 60-D e o último no art. 60-B, VIII.

Agora os candidatos poderão resolver
novas questões de Língua Portuguesa
selecionadas de provas similares
anteriores.

Trata-se de uma excelente forma de estudo.

Leia o texto a seguir para responder às
questões 01 a 12.

Drogas:
Como estamos lidando com o problema?

O modelo atual de combate às drogas busca
nada mais nada menos que a abstinência
completa das substâncias ilegais. Qualquer
outro resultado que não passe pelo
abandono dessas substâncias de uma vez
por todas é considerado um fracasso. O
argumento para chegar lá é forte: quem não
largar o baseado ou a seringa vai para a
cadeia.
Essa guerra tem três frentes de batalha. A
primeira é tentar acabar com a oferta, ou
seja, combater os fornecedores, os
narcotraficantes. A Polícia Federal brasileira,
que apreende toneladas de entorpecentes
todo ano, trabalha nessa frente. Outro
exemplo saído desse front foi a substituição
de cultivo realizada na Bolívia e no Peru, pela
qual os agricultores receberam incentivos
para trocar a lavoura de coca por outras
culturas.

A segunda frente de combate é a redução
da demanda. Há duas maneiras de
convencer o sujeito a não usar drogas, ou
seja, de prevenir o uso das drogas. Além de
ameaçar prendê-lo, processá-lo e condená-
lo – ou seja, reprimi-lo – pode-se tentar
educá-lo: ensinar-lhe os riscos que
determinada substância traz à sua saúde e
colocá-lo em contato com pessoas que já
foram dependentes.
A terceira frente de batalha é o tratamento.
Chegar à eliminação das drogas não pelo
ataque à oferta ou ao consumo, mas
tratando aqueles que já estão dependentes
da droga como vítimas que precisam de
ajuda médica em vez de algozes que
merecem repressão policial.
Das três estratégias, a que tem recebido
mais atenção e recursos é, disparado, o
combate ao tráfico.
Após sucessivos aumentos do orçamento
destinado à guerra contra as drogas, os
Estados Unidos são hoje o país que mais
gasta com isso. Há 18 anos, o país
despendia 2 bilhões de dólares nesse
combate. No ano 2000, o governo federal,
sozinho, torrou 20 bilhões nessa guerra –
outros 19 bilhões foram gastos por Estados
e prefeituras. Desse total, 13,6 bilhões
(68%) foram usados no combate ao tráfico
de drogas e 6,4 bilhões (32%) destinaram-
se a ações de redução da demanda. Destes
últimos, porém, mais da metade acabou
financiando a repressão: prisão,
investigação e processo de usuários. As
campanhas educativas receberam 3 bilhões.
Em 1998, houve uma tentativa de correção
de rumos. Em uma reunião da assembléia
geral da ONU (com a presença do então
presidente americano Bill Clinton e de
Fernando Henrique Cardoso), a entidade fez
uma recomendação, que todos os países
membros assinaram, de que deveria haver
mais equilíbrio entre os recursos destinados
à redução da oferta e da demanda. Mas isso
ainda não aconteceu.

(Superinteressante, jan. 2002.)
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01. A leitura do texto permite afirmar que:

((a) a preocupação com o consumo de drogas
leva os países a criarem várias estratégias
para combatê-las.

(b) o Brasil e os Estados Unidos recusaram-se
a assinar a recomendação da ONU.

(c) a maior parte da verba que os Estados
Unidos investem é para as ações de redução
de demanda.

(d) os países sul-americanos investem mais no
combate às drogas do que os países norte-
americanos.

(e) não há planos de combate às drogas nos
países da América do Sul, como Bolívia, Brasil
e Peru.

02. Os valores investidos pelos Estados
Unidos no combate às drogas indicam que
o problema

(a) é tratado indiretamente no país com ações
externas da ONU.

(b) cabe apenas aos Estados e prefeituras, que
devem diminuir os altos índices de consumo
de drogas.

(c) recebe pouca atenção do governo federal,
pois os dados não são alarmantes.

(d) não implica o dispêndio de grandes
quantidades de dinheiro para o combate às
drogas.

(e) é preocupante para o país e recebe altas
verbas para ser minimizado.

03. No título do texto, aparece o verbo
“estamos”, conjugado na primeira pessoa
do plural. Isso é um indicativo de que o
problema do consumo de drogas

(a) tem recebido verbas da ONU e dos Estados
Unidos.

(b) vem merecendo pouca atenção das
autoridades.

(c) é um problema também vivido pelo Brasil.
(d) é maior no Brasil do que nos Estados Unidos.
(e) está aumentando assustadoramente no

Brasil.

04. O termo “problema”, presente no título do
texto, diz respeito

(a) à apreensão de entorpecentes.
(b) ao tratamento dos viciados.
(c) aos sucessivos aumentos dos gastos do

governo.
(d) ao consumo de drogas.
(e) à falta de apoio do governo.

05. De acordo com o texto, as ações para frear
o consumo de drogas são comparadas a
uma guerra. Os termos que comprovam
essa afirmação são:

(a) tráfico – campanhas educativas.
(b) frentes de combate – estratégias.
(c) frentes de batalha – abstinência total.
(d) combate às drogas – recomendação.
(e) abstinência total – estratégias.

06. Segundo o texto, a redução da oferta de
drogas pode ser obtida com

(a) a repressão aos usuários de drogas.
(b) o tratamento dos dependentes de drogas.
(c) o convencimento do sujeito para ele não

usar drogas.
(d) o combate aos narcotraficantes.
(e) o aumento de campanhas educativas.

07. Quanto ao combate às drogas nos Estados
Unidos, é correto afirmar que:

(a) o governo federal investe mais que Estados
e prefeituras juntos.

(b) somente o governo federal fica incumbido
de investir nesta área.

(c) os investimentos ficam sob a
responsabil idade dos Estados e,
eventualmente, das prefeituras.

(d) os investimentos correm por conta das
prefeituras.

(e) os maiores investimentos ficam na área das
campanhas educativas.

08. No trecho “os Estados Unidos são hoje o
país que mais gasta com isso”, o pronome
isso refere-se a:

(a) ações de redução de demanda.
(b) sozinho.
(c) guerra contra as drogas.
(d) torrou 20 bilhões.
(e) sucessivos aumentos do orçamento.

09. No último parágrafo do texto, a expressão
“uma tentativa de correção de rumos”
refere-se a:

(a) à liberação de verbas pelos Estados Unidos
para países como Bolívia e Peru, para
diminuição do narcotráfico.

(b) à eliminação de gastos com as campanhas
educativas, cujos resultados não são
satisfatórios.

(c) ao investimento do Brasil no combate às
drogas, com o apoio da ONU e dos Estados
Unidos.

(d) ao controle da ONU sobre os recursos
destinados à repressão, com investigação
e prisão de usuários.

(e) a uma distribuição mais justa entre os
recursos para as frentes de oferta e de
demanda.

10. Segundo o texto, a recomendação feita
pela ONU

(a) teve ampla aplicação pelos Estados Unidos.
(b) foi elaborada por Fernando Henrique

Cardoso.
(c) não está vigorando na prática.
(d) não contou com o apoio do Brasil.
(e) está sendo posta em prática por todos os

países.

11. Indique a alternativa em que o trecho do
texto apresenta emprego de linguagem
figurada.

(a) ... o governo federal, sozinho, torrou 20
bilhões.

(b) ... pode-se tentar educá-lo.
(c) ... tratando aqueles que já são

dependentes.
(d) ... a entidade fez uma recomendação.
(e) Mas isso ainda não aconteceu.

12. No trecho “como vítimas que precisam de
ajuda médica”, o verbo “precisam” tem
como antônimo

(a) esperam. (b) procuram.
(c) necessitam. (d) carecem.
(e) prescindem.

Texto para as questões 13 a 25.

Diante de tantas e tamanhas necessidades

que os brasileiros vivenciam, sobretudo os
jovens. a preparação para o trabalho e a
capacitação para a competitividade do
mercado e da vida parecem um sonho difícil
de se realizar. E a educação
profissionalizante nos parece a ideal, algo
desejável e bom. Afinal preparar crianças e
adolescentes para o futuro. inseri los no
mercado de trabalho, dar lhes uma carreira,
uma oportunidade de “um futuro melhor”
costumam bastar como argumentos a favor
dessa prática. Mas será isso suficiente? Será
que é isso que queremos no futuro: cidadãos
capazes de competir e vencer? Essa seleção
não me parece nada natural. Algo me diz
que estamos exagerando. (...)
O trabalho é, sem dúvida, uma forma de
inclusão social eficiente. Mas não é a única.
Proporcionar condições para a inclusão
social por meio do trabalho é uma obrigação
das sociedades democráticas e um passo
decisivo para a conquista da cidadania. Mas,
repito, não é o único. Mesmo porque, não
há e não haverá, no futuro, emprego e
trabalho para todos. Cada vez menos gente
precisará trabalhar para garantir os níveis
de produção necessários para o bem estar
geral. Precisamos, portanto, de alternativas
de ocupação. Para o sociólogo italiano
Domenico de Masi, a saída é reduzir o tempo
de trabalho dos indivíduos. Só assim a
sociedade poderia almejar integrar os
cidadãos.

Seja como for, a educação deve ter suas
metas reformuladas, para formar pessoas
socialmente integradas, úteis e
responsáveis por si mesmas. O trabalho
pode fazer parte disso tudo. Ou não. O
importante é não perder a dimensão do
sonho. Devemos garantir, principalmente aos
jovens, a possibil idade de sonhar; de
enxergar as cores e a música que se
escondem sob a realidade. Garantir a eles
a possibilidade de serem sensíveis porque
a sensibilidade é a massa conjuntiva de
nossa plenitude. E só cidadãos completos
podem realmente exercer seus direitos. O
direito, inclusive, de não competir, de não
vencer, de nada conquistar. E de ser feliz.
(Superinteressante, julho de 2003. Adaptado)

13. Segundo o autor, a preparação para o
trabalho e a competitividade do mercado

(a) povoam a mente de toda a juventude.
(b) fazem parte dos currículos escolares.
(c) diminuem o tempo livre dos jovens.
(d) garantem um futuro melhor ao cidadão.
(e) indicam um alvo de difícil acesso.

14. Lendo se o primeiro parágrafo, conclui-se
que:

(a) os brasileiros estão cada vez mais
necessitados.

(b) a competição piora as relações humanas
(c) a educação profissionalizante é

inconveniente.
(d) o autor discorda do excesso de competição.
(e) os jovens são despreparados para competir.

15. De acordo com o texto, a inclusão social
por meio do trabalho

(a) discrimina, em especial, jovens carentes de
informação.

(b) acaba por prejudicar ainda mais o espírito
competitivo.
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(c) deve integrar os programas de sociedades
democráticas.

(d) separa os trabalhadores do direito natural
ao lazer.

(e) deteriora as relações profissionais entre as
pessoas.

16. No segundo parágrafo, entre a idéia de
inexistência de em-prego no futuro e a
necessidade de alternativas de ocupação,
pode se observar uma relação de

(a) tempo e espaço.
(b) causa e conseqüência.
(c) exclusão e inclusão.
(d) tempo e finalidade.
(e) causa e proporção.

17. De acordo com o último parágrafo, o papel
da educação deverá ser, entre outros, o
de

(a) promover a auto responsabilidade das
pessoas.

(b) integrar o cidadão por meio do
conhecimento.

(c) educar as pessoas para o lazer e a
sociabilidade.

(d) conscientizar os jovens da ética do trabalho.
(e) preparar os jovens para eventuais

acidentes.

18. Segundo o texto, coma dimensão do sonho
pode se

(a) captar o que se situa além da realidade.
(b) aproveitar a vida sem preocupação.
(c) perder o contato com o mundo real.
(d) pôr à prova o potencial criativo.
(e) separar as pessoas do contato social.

19. Pela frase – ... a sensibilidade é a massa
conjuntiva de nossa plenitude. – conclui
se que a sensibilidade

(a) massifica e endurece as pessoas.
(b) completa o conjunto do indivíduo.
(c) impede a realização plena de cada um.
(d) agiliza o contato social do cidadão.
(e) promove o bem estar espiritual de todos.

20. Assinale a frase correta de acordo com o
último parágrafo.

(a) A dimensão do sonho é prática pouco
recomendável.

(b) A competição proporcionará um futuro
melhor a todos.

(c) Trocar o trabalho pela felicidade pode ser
perigoso.

(d) Pode se obter a felicidade sem ser
competitivo.

(e) Sem competição certamente a vida perde
qualidade.

21. Assinale a alternativa que reescreve, sem
alteração de sentido, a frase –
Proporcionar condições para a inclusão
social é obrigação da sociedade
democrática.

(a) A sociedade democrática tem desprestigiado
a inclusão social.

(b) As condições de inclusão social não são
confiáveis nas sociedades democráticas.

(c) A democracia é incompatível com a inclusão
social.

(d) As condições de inclusão social
desqualificam a sociedade democrática.

(e) Impõe se à sociedade democrática gerar
condições de inclusão social.

22. Os pronomes los e lhes, em destaque no
primeiro parágrafo, referem se a:

(a) educação e crianças.
(b) crianças e adolescentes.
(c) futuro e carreira.
(d) adolescentes e carreira.
(e) crianças e mercado.

23. A conjunção mas em – Mas será isso
suficiente? –, no primeiro parágrafo, pode
ser substituída, sem alteração de sentido,
por

(a) assim. (b) pois.
(c) porém. (d) dessa forma.
(e) então.

24. A preposição para na frase – Cada vez
menos gente precisará trabalhar para
garantir os níveis de produção
necessários... – tem valor de:

(a) tempo. (b) modo.
(c) assunto. (d) finalidade.
(e) lugar.

25. O melhor sinônimo para a palavra almejar,
na frase: Só assim a sociedade poderia
almejar integrar os cidadãos.

(a) conquistar. (b) ousar.
(c) vislumbrar: (d) determinar.
(e) pretender.

Para saber como foi seu aproveitamento
confira suas respostas e faça uma
avaliação criteriosa do seu desempenho.
Como sugestão refaça todas as questões
propostas parafixar melhor o conteúdo
estududado.

           GABARITO COMENTADO
             LÍNGUA PORTUGUESA

01. Opção A:
Percebe isso pelas três frentes de batalhas:
2o, 3o e 4o parágrafos.

02. Opção E:
Leia o 5o parágrafo.

03. Opção C:
Estamos tem como sujeito oculto NÓS, ou
seja, o leitor ou autor do texto – brasileiro –
está incluso nesse problema.

04. Opção D:
Consumo de drogas.

05. Opção B:
Frentes de combate – lembra guerra.
Estratégias – lembra guerra.

06. Opção D:
Redução da oferta: quem oferece é o
narcotraficante.

07. Opção A:
O governo federal despende uma soma
muito superior à que os estados e municípios
gastam.

08. Opção C:
Isso –  é a guerra contra as drogas, o tema
do texto.

09. Opção E:
Correção de rumos: redistribuição mais justa
entre os recursos para as frentes de oferta
e demanda.

10. Opção C:
Os países não estão levando em conta o
que recomendou a ONU. – ou seja, não está
vigorando na prática.

11. Opção A:
Linguagem figurada = conotação: usar uma
palavra fora do seu sentido normal.
Torrou está sendo usado no sentido de
gastou.

12. Opção E:
Precisar – esperar, procurar, necessitar,
carecer .
Prescindir – não precisar, deixar de lado, não
ser necessário.

13. Opção E:
... um sonho difícil de realizar. – 1o parágrafo.

14. Opção D:
Essa seleção não me parece nada natural.
Algo me diz que estamos exagerando.

15. Opção C:
Proporcionar condições para a inclusão
social por meio do trabalho é uma obrigação
das sociedades democráticas...

16. Opção B:
Causa e conseqüência.

17. Opção A:
Promover a auto-responsabilidade das
pessoas: “Garantir a eles a possibilidade de
serem sensíveis...” – cada um terá a sua
própria idéia de mundo.

18. Opção A:
Leia o último parágrafo.

19. Opção B:
A sensibilidade deve ser estimulada como
parte do processo de integração social.

20. Opção D:
A competitividade não é a única maneira de
vencer na vida.

21. Opção E:
A opção E diz a mesma coisa que a frase em
destaque. Isso é uma PARÁFRASE.

22. Opção B:
(-los) crianças, (lhes) adolescentes.

23. Opção C:
Mas = contrariedade, oposição
Porém é a única, das opções, que expressa
oposição.

24. Opção D:
Finalidade.

25. Opção E:
Almejar= pretender, querer, desejar,
objetivar.
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      RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

01 Duas pequenas fábricas de calçados, Pé
Pequeno e Pé Grande, têm fabricado,
respec-tivamente, 3000 e 1100 pares de
sapatos por mês. Se a partir de janeiro a Pé
Pequeno aumentar sucessivamente a
produção em 70 pares por mês e a Pé
Grande aumentar em 290 pares por mês, a
produção da fábrica Pé Grande vai superar
a produção da fábrica Pé Pequeno a partir
do mês de

(A) março. (B) maio.
(C) julho. (D) setembro.

02 Se não durmo, como. Se estou com raiva,
não durmo. Se durmo, não estou com raiva.
Se não estou com raiva, não como. Logo

(A) não durmo, estou com raiva e não como.
(B) durmo, estou com raiva e não como.
(C) durmo, não estou com raiva e não como.
(D) não durmo, não estou com raiva e não como.

03 Em uma Universidade, fez-se uma pesquisa
para saber das preferências dos alunos nas
diversas disciplinas eletivas (que podem ser
escolhidas para completar o currículo). Nesta
pesquisa percebeu-se que todos os alunos
de matemática são, também, alunos de
inglês, mas nenhum aluno de inglês é aluno
de história. Todos os alunos de português
são também alunos de informática e alguns
alunos de informática são também alunos
de história. Como nenhum aluno de
informática é aluno de inglês, e como
nenhum aluno de português é aluno de
história, então,

(A) pelo menos um aluno de português é aluno
de inglês.

(B) pelo menos um aluno de matemática é aluno
de história.

(C) nenhum aluno de português é aluno de
matemática.

(D) todos os alunos de informática são alunos
de português.

04 Se você reorganizar as letras da palavra
“RAISP”, encontrará um nome de

(A) cidade. (B) estado.
(C) país. (D) continente.

05 Em um cofre são encontrados apenas
pulseiras e anéis, que são de ouro ou de
prata. Sabe-se que 80% das pulseiras são
de prata e 10% das jóias são anéis. Qual a
porcentagem de pulseiras de ouro que há
no cofre?

(A) 10% (B) 18%
(C) 30% (D) 63%

06 Os clientes de uma empresa são atendidos
por 45 funcionários que se revezam em
turnos, mas, por regra da empresa, devem
manter a relação de 3 homens para 2
mulheres. É correto afirmar que nesta
empresa dão atendimento

(A) 18 homens. (B) 18 mulheres.
(C) 25 homens. (D) 25 mulheres.

07 Os carros de Artur, César e Danilo são, não
necessariamente nesta ordem, um Gol, um
Pálio e um Celta. Um dos carros é cinza, o

outro é verde e o outro é azul. O carro de
Artur é cinza. O carro de Danilo é o Celta. O
carro de César não é verde e não é Gol. As
cores do Gol, do Pálio e do Celta são,
respectivamente,

(A) cinza, verde e azul.
(B) azul, cinza e verde.
(C) azul, verde e cinza.
(D) cinza, azul e verde.

08 Uma companhia de ônibus realiza o trajeto
entre as cidades de Jundiaí e Campinas. Dois
ônibus saem simultaneamente, cada um de
sua cidade, para percorrer o mesmo trajeto
em sentidos opostos. O ônibus de número
143 sai de Jundiaí e percorre o trajeto com
velocidade de 120 km/h. Enquanto isso, o
ônibus 198 sai de Campinas e percorre a
estrada com velocidade de 90 km/h.
Considerando que nenhum deles realizou
nenhuma parada durante seu trajeto,
podemos afirmar que:

I. quando os dois ônibus se cruzarem na
estrada, o de número 198 estará mais perto
de Campinas que o de número 143.

II. quando os dois se cruzarem na estrada, o
ônibus de número 143 terá andado por mais
tempo que o ônibus de número 198.

(A) Somente a hipótese I está errada.
(B) Somente a hipótese II está errada.
(C) As duas hipóteses estão erradas.
(D) Nenhuma das hipóteses está errada.

09 No último concurso de dança promovido pelo
Centro de Danças “Pé de valsa”, participaram
10 casais. De quantas maneiras diferentes
podem ser os resultados para os três
primeiros lugares de casais vencedores do
concurso?

(A) 720 (B) 360
(C) 180 (D) 90

10 A negação da afirmação “Se estiver
chovendo, eu levo guarda-chuva” é:

(A) Se não estiver chovendo, eu levo o guarda-
chuva.

(B) Está chovendo e eu não levo o guarda-
chuva.

(C) Não está chovendo e eu levo o guarda-
chuva.

(D) Se estiver chovendo, eu não levo o guarda-
chuva.

GABARITO
01D|02 C|03 C|04 A|05 B|06 B|07 D|08 C|09 A|
10 B

MATEMÁTICA

01. (PREF. SP / AG AP. – 2004 / FC(C) Em certo
ano, o primeiro dia do mês de janeiro, que
tem 31 dias, caiu em um sábado. Então, esse
mesmo ano, o primeiro dia do mês de
fevereiro caiu em:

(a) um domingo.
(b) uma segunda-feira.
(c))uma terça-feira.
(d) uma quarta-feira.
(e) uma quinta-feira.

02. (TEC. JUD. 2004 – 15ª FC(C) Assinale a
alternativa que completa a série seguinte:
9, 16,25, 36,...

(a) 45 (d) 63
(b) 49 (e) 72
(c) 61

03. (PREF. SP / AG AP. – 2004 / FC(C) Em um
relógio digital, que marca de 0:00 até 23:59,
o número de vezes por dia em que o
mostrador apresentará todos os algarismos
iguais é:

(a) 10 (d) 5
(b) 8 (e) 4
(c) 6

04. (PREF. SP / AG AP. – 2004 / FC(C) Em uma
caixa havia um total de 15 bolas, sendo 5
vermelhas, 4 azuis, 3 verdes, 2 amarelas e
1 preta. Renato retirou 3 bolas dessa caixa,
sendo que nenhuma delas era vermelha,
nem azul, nem preta. Então, pode-se afirmar
a respeito dessas 3 bolas que:

(a) são verdes.
(b) uma é amarela e duas são verdes.
(c) uma é verde e duas são amarelas.
(d) pelo menos uma é amarela.
(e) pelo menos uma é verde.

05. (SP / AG. – 2007 / FC(C) Ferdinando
desenhou uma bandeira composta de quatro
listras horizontais e pediu a seu filho Zeca
que a colorisse. Para tal, deu a Zeca três
lápis de cor – nas cores preta, azul e
vermelha – e as seguintes instruções: cada
listra deve ser pintada com uma única cor;
listras adjacentes (vizinhas) não podem ter
a mesma cor. Nessas condições, de quantas
maneiras distintas Zeca poderá colorir tal
bandeira?

(a) 36 (d) 18
(b) 24 (e) 10
(c) 20

06. (TÉC. JUD. 2002 – 7ª FCC FC(C) Astolfo
pretendia telefonar para um amigo, mas não
conseguia se lembrar por inteiro do número
de seu telefone; lembrava-se apenas do
prefixo (constituído pelos quatro algarismos
da esquerd(a) e de que os outros quatro
algarismos formavam um número divisível por
15. Ligou para sua namorada que lhe deu a
seguinte informação: “lembro-me apenas de
dois dos algarismos do número que você
quer: o das dezenas, que é 3, e o das
centenas, que é 4”. Com base no que ele já
sabia e na informação dada pela namorada,
o total de possibilidades para descobrir o
número do telefone de seu amigo é:

(a) 5 (d) 8
(b) 6 (e) 9
(c) 7

07. (AJ. ALM. / METRÔ SP – 2008 / FC(C) Em um
depósito havia T blocos de concreto. No
transporte de alguns desses blocos para
uma obra do Metrô, foi usado um único
caminhão que fez três viagens. Na primeira,
foi transportada a terça parte do total de
blocos e, a cada viagem subseqüente, a terça
parte do número de blocos restantes no
depósito. Se após as três viagens restaram
720 blocos no depósito, o valor de T é:

(a) 1890 (b) 2430
(c) 2790 (d) 3060
(e) 3150
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08. (NÚMEROS FRACIONÁRIOS OU RACIONAIS)
(SP / SUP. – 2007 / FCC) Por telefone chegou
a informação de que três oitavos da verba
originalmente destinada à festa junina seria
deslocada para cobrir totalmente o prejuízo
causado pela queda do muro lateral da
escola. Se o conserto do muro ficou em R$
1.260,00, o valor que restou para a festa
junina é de :

(a) R$ 420,00 (b) R$ 840,00
(c))R$ 2.100,00 (d) R$ 2.940,00
(e) R$ 3.360,00

09. (SP / SUP. – 2007 /  FCC) Do total de pessoas
que estiveram comprando bilhetes nos
guichês de uma estação do Metrô em certo
dia, sabe-se que: 3 / 8 foi atendido por
Dagoberto, 2/5 por Breno e as demais por
Leandro. Nessas condições, o número de
pessoas atendidas por Leandro
corresponde a que fração do total de
pessoas atendidas nesse dia?

(a) 1 / 5 (d) 19 / 40
(b) 9 / 40 (e) 31 / 40
(c) 1 / 4

10. (AUX. JUD. / TRT – 4ª REG. – 2006 /  FCC )
Um armário tem quatro prateleiras. Do total
de processos que um auxiliar judiciário
deveria arquivar nesse armário, sabe-se
que: 1/5 foi colocado na primeira prateleira,
1/6 na segunda, 3 /8 na terceira e os 62
processos restantes na quarta. Assim
sendo, o total de processos arquivados era:

(a) 240 (d) 120
(b) 210 (e) 105
(c) 204

11. (AUX. JUD. / TRT – 6ª REG. – 2006 /
FCC)Certo dia, do total de documentos
entregues em diferentes setores de uma
unidade do Tribunal Regional do Trabalho,
sabe-se que: a terça parte foi distribuída por
Josué, os 2/5 por Rogério e os demais por
Anacleto. Nessas condições, os documentos
distribuídos por Anacleto equivalem a que
fração do total que foi entregue pelos três?

(a) 11/15 (b) 2/3
(c) 8/15 (d) 3/5
(e) 4/15

12. (AUX. JUD. / TRF – 1ª REG. – 2001 / FCC ) Um
Auxiliar Judiciário foi incumbido de encadernar
um certo número de livros. Sabe-se que, no
primeiro dia de execução da tarefa ele
encadernou a metade do total de livros e,
no segundo, a terça parte dos livros
restantes. Se no terceiro dia ele encadernou
os últimos 12 livros, então o total inicial era:

(a) 32 (d) 40
(b) 36 (e) 42
(c) 38

13. (TÉC. JUD. 2003 – 6ª FCC)Um veículo
percorre os 5 / 8  de uma estrada em 4 horas,
à velocidade média de 75 km/h. Para
percorrer o restante dessa estrada em 1
hora e 30 minutos, sua velocidade média
deverá ser :

(a) 90 km/h (b) 100 km/h
(c) 115 km/h (d) 120 km/h
(e) 125 km/h

14. (AUX. JUD. 2003 – 4ª FCC) A velocidade de
180km/h equivale a quantos metros por
segundo?

(a) 5 (d) 300
(b) 30 (e) 500
(c) 50

15. (TEC. JUD. 2004 – 22ª   FCC)Os salários de
dois funcionários A e B, nessa ordem, estão
entre si assim como 3 está para 4. Se o triplo
do salário de A somado com o dobro do
salário de B é igual a R$ 6800,00, qual é a
diferença positiva entre os salários dos dois?

(a) R$ 200,00 (b) R$ 250,00
(c) R$ 300,00 (d) R$ 350,00
(e) R$ 400,00

16. (AUX. TRT 6ª / 2006 / FCC) Uma foto medindo
9 cm de largura por 12 cm de altura foi
ampliada a fim de se fazer um painel. Se a
largura do  painel é de 1,2 m, a altura
correspondente é de:

(a) 1,7 m (b) 1,6 m
(c) 1,5 m (d) 1,4 m
(e) 1,3 m

17. (AUX. TRT 6ª / 2006 / FCC) Sejam x e y
números tais que  x / 24 = 18 / 12  e y / 4,8
= 6 / 0,8. A razão X / Y é igual a :

(a) 4/9 (d) 1/5
(b) 3/10 (e) 1/3
(c) 2/9

18. (AJ. ALM. / METRÔ SP – 2008 /  FCC)
Calculando 640% de 75 centésimos obtém-
se:

(a) 48 milésimos. (d) 46 décimos.
(b) 46 centésimos. (e) 48 décimos.
(c) 48 centésimos.

19. (AJ. ALM. / METRÔ SP – 2008 /  FCC)Ao
comparar as quantias em cédulas e moedas
que tinham em seus bolsos, três amigos –
Almir, Bento e Carmo – observaram que:
Almir tinha 75% da quantia de Bento que,
por sua vez, tinha 75% da quantia de Carmo.
Se as quantias que os três tinham nos
bolsos totalizavam R$ 92,50, então:

(a) Almir e Bento tinham, juntos, R$ 62,50.
(b) Almir e Carmo tinham, juntos, R$ 72,50.
(c) Bento e Carmo tinham, juntos, R$ 70,00.
(d) Almir tinha R$ 22,50 a menos que Bento.
(e) Carmo tinha R$ 18,50 a mais que Almir.

20. (SP / AG. – 2002 /  FCC)Em 65% das
residências de um bairro, os moradores
assistem televisão toda noite, de segunda
a segunda. A emissora X é campeã de
audiência no horário noturno, concentrando
diariamente a atenção de 45% dos
televisores do bairro. Se há 2.400
residências no bairro, em quantas delas os
televisores ficam ligados a noite na emissora
X?

(a) 1.560 (b) 1.320
(c) 1.080 (d) 912
(e) 702

21. (AUX. JUD. / TRT – 5ª REG. – 2003 /  FCC )
Em certo mês, duas auxiliares entregaram
aos analistas um total de 580
correspondências. Se a primeira entregou

68 correspondências a mais do que a
segunda, então o número de
correspondências entregues pela primeira
foi :

(a) 256 (b) 284
(c) 296 (d) 312
(e) 324

22. (TÉC. JUD. 2008 – 9ª FCC)Um ajudante de
manutenção perguntou a seu supervisor
quantas valas haviam sido abertas no dia
anterior. O supervisor respondeu que,
subtraindo-se 64 unidades do triplo do
quíntuplo do número de valas abertas,
obtém-se a terça parte do número de valas
abertas, acrescida de 24 unidades. Supondo
que o ajudante tenha resolvido
corretamente o problema proposto pelo seu
supervisor, então, a solução por ele
encontrada era um número compreendido
entre:

(a) 0 e 5 (b) 5 e 10
(c) 10 e 15 (d) 15 e 20
(e) 20 e 25

23. (TÉC. JUD. / TRT 11ª REG. – 2005 / FC(C)
Pretendendo incentivar seu filho a estudar
Matemática, um pai lhe propôs 25
problemas, prometendo pagar R$ 1,00 por
problema resolvido corretamente e R$ 0,25
de multa por problema que apresentasse
solução errada. Curiosamente, após o filho
resolver todos os problemas, foi observado
que nenhum devia nada ao outro. Se x é o
número de problemas que apresentaram
solução errada, então:

(a) x > 18 (b) 12 < x < 18
(c) 8 < x < 12 (d) 4 < x < 8
(e) 0 < x < 4

24. (TEC. JUD. 2001 – 8ª  FCC) Certo ano, três
técnicos em segurança registraram um total
de 1080 ocorrências não rotineiras. Sabe-
se que o primeiro registrou 547 delas,
enquanto que as registradas pelos outros
dois diferiam entre si de 53 unidades. Nessas
condições, a maior quantidade de
ocorrências registradas por um desses dois
técnicos é um número:

(a) primo.
(b) par.
(c) divisível por 3.
(d) múltiplo de 4.
(e) divisível por 5.

25. (AUX. TRT 6ª / 2006 /FCC) Uma pessoa,
brincando com uma calculadora, digitou o
número 525. A seguir, foi subtraindo 6,
sucessivamente, só parando quando obteve
um número negativo. Quantas vezes ela
apertou a tecla correspondente ao 6?

(a) 88 (b) 87
(c) 54 (d) 53
(e) 42

26. (TÉC. JUD. 2002 – 2ª FCC) Uma empresa de
prestação de serviços usa a expressão p(x)
= -x2 + 80x  + 5, para calcular o preço, em
reais, a ser cobrado pela manutenção de x
aparelhos em um mesmo local. Nessas
condições, a quantia máxima cobrada por
essa empresa é:

(a) R$ 815,00 (b) R$ 905,00
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(c) R$ 1215,00 (d) R$ 1605,00
(e) R$ 1825,00

27. (TÉC. JUD. / TRT 11ª REG. – 2005 / FCC) Qual
é o capital que, investido a juros simples e
à taxa anual de 15%, se elevará a R$
17760,00 ao fim de 1 ano e 4 meses ?

(a) R$ 14500,00 (b) R$ 14800,00
(c) R$ 15200,00 (d) R$ 15500,00
(e) R$ 15600,00

28. (TEC. JUD. 2004 – 15ª FCC)Em um regime
de capitalização simples, um capital de R$
12800,00 foi aplicado à taxa anual de 15%.
Para se obter o montante de R$ 14400,00,
esse capital deve ficar aplicado por um
período de:

(a) 8 meses.
(b) 10 meses.
(c) 1 ano e 2 meses.
(d) 1 ano e 5 meses.
(e) 1 ano e 8 meses.

29. (TÉC. JUD. 2008 – 9ª FCC)Um recipiente tem
a forma de um paralelepípedo retângulo com
as seguintes dimensões: 1,5 m de
comprimento, 1 m de largura e  0,5 m de
altura. Considerando-se desprezível a
espessura de suas paredes, a capacidade
desse recipiente, em litros, é:

(a) 50 (d) 750
(b) 75 (e) 7500
(c) 500

30. (AUX. JUD. 2003 – 4ª  FCC) Se um livro tem
400 páginas numeradas de 1 a 400, quantas
vezes o algarismo 2 aparece na numeração
das páginas desse livro?

(a) 160 (d) 176
(b) 168 (e) 180
(c) 170

Confira suas respostas conferindo
o gabarito comentado

01. Alternativa C.
Como a semana tem sete dias, basta dividir
31 por 7, encontramos 4 e resto 3, daí temos
4 ciclos completos de sábado até sexta,
depois basta avançar 3 dias ( sábado,
domingo, segunda), mas como a banca
perguntou o 1º dia de fevereiro, temos
TERÇA , LETRA C.

02. Alternativa B.
3 ELEVADO A 2 = 9;  4 ELEVADO A 2 = 16;
5 ELEVADO A 2 = 25;  6 ELEVADO A 2 = 36 ,
7 ELEVADO A 2 = 49.

03. Alternativa B.
Façamos a contagem de todas as
possibilidades (0:00 , 1:11, 2:22 , 3:33 , 4:44
, 5:55, 11: 11, 22 : 22)

04. Alternativa E.
Pelas exclusões, só sobraram 3 verdes e 2
amarelas, portanto, mesmo que ele tire 2
amarelas, necessariamente, uma é verde,
logo, pelo menos uma é verde.

05. Alternativa B.
Pelo princípio multiplicativo, temos três
opções para a 1ª e duas para cada uma das
demais, logo, temos: 3 x 2 x 2 x 2 = 24.

06. Alternativa C.
Como ele sabe os 4 primeiros, não há
necessidade de trabalharmos com estes,
mas os 4 últimos terminarão em 430 ou 435,
daí precisamos testar colocando valores no
primeiro para verificarmos em que situações
teremos o número divisível por 3 (8430,
5430, 2430, 0435, 3435, 6435, 9435)

07. Alternativa B.
Se a cada viagem sai 1/3, ficam 2/3 do novo
total. Como são três viagens, temos 2/3
elevado ao cubo, o que dá 8/27 que
correspondem a 720, daí 1/27 corresponde
a 90 e o total (27/27) corresponde a 90 x
27 = 2430.

08. Alternativa C.
Se 3 partes correspondem a 1260, se
dividirmos 1260 por três, encontraremos
uma parte que é 420, como o total é 8, temos
8 – 3 = 5 partes restantes, 5 x 420 = 2100.

09. Alternativa B.
3/8 + 2/5 = 15/40 + 16/40 = 31/40
40/40 – 31/40 = 9/40

10. Alternativa A.
Seja X o total, portanto :
X = X/5 + X/6 + 3X/8 + 62
120X = 24X + 20X + 45X + 62 x 120
31 X = 7440
X = 7440 / 31
X = 240

11. Alternativa E.
Suponha que o total seja X, e que Anacleto
tenha feito Y, portanto:
X = X / 3 + 2X / 5  + Y
15X = 5X + 6X + 15 Y
Y = 4X / 15

12. Alternativa B.
Seja o total X,  daí temos: X = X/2 + X/6 +
12  resolvendo esta equação temos: X = 36.

13. Alternativa D.
Andanda a 75 km / h durante 4 h, se
percorre 300km, 300 : 5 = 60 (que
corresponde a 1 / 8), o restante: 3 x 60 =
180; v = 180 / 1,5 = 120.

14. Alternativa C.
180 / 3,6 = 50.

15. Alternativa E.
3x3 + 2x4 = 17p; 17 p = 6800; p = 400.

16. Alternativa B.
9/12 = 1,2 / X, multiplicando-se cruzado e
resolvendo a equação, encontramos 1,6 m.

17. Alternativa A.
multiplicando cruzado cada uma das
proporções e resolvendo suas equações,
encontramos 16/36 = 4/9.

18. Alternativa E.
640/100 MULTIPLICADO POR 75 / 100 = 4,8
= 48 / 10.

19. Alternativa C.
(A + B + C = 92,5) A = 0,75 DE B; B = 0,75
DE C, SUBSTITUINDO, TEMOS:
 (0,5625 +  0,75 + 1) . C = 92,5
C = 40; B = 30; A = 22, 5.

20. Alternativa E.
0,65 x 0,45 x 2400 = 702.

21. Alternativa E.
Se a segunda recebeu X, a 1ª recebeu X +
68, daí temos :
X + 58 + X = 580, 2X = 580 – 68, 2X = 512,
X = 256, 1ª = X + 68 = 256 + 68 = 324.

22. Alternativa B.
3x 5x X  - 64 = X / 3 + 24
45X – 192 = X + 72
44X = 264
X = 6.

23. Alternativa A.
X x 0,25 = (25 – X) x 1
1,25X = 25
X = 25 / 1,25 = 20

24. Alternativa A.
547 + X + X + 43 = 1080
X = 235, o  maior é 547, primo.

25. Alternativa A.
525 – 6X < 0, 6X > 525, X > 88.

26. Alternativa D.
Calculando-se o discriminante (B ao
quadrado menos 4xAxC) encontramos 6420,
a questão trata do ponto máximo, -
Discriminante / 4A que dá 1605.

27. Alternativa B.
M = C x (1 + i% x T)
17760 = C x (1 + 1,25 / 100 x 16)
T = 17760 / 1,2 = 14800.

28. Alternativa B.
J = C x I x T / 100; 1600 = 12800 x 1,25 x T
/ 100; T = 10 meses.

29. Alternativa D.
1,5 x 1 x 0,5 = 0,75 metros cúbicos que
correspondem a 750 L.

30. Alternativa E.
Na casa das centenas, 100 vezes, na casa
das unidades são 40 e nas dezenas são 40,
totalizando 180.

Treine para a prova resolvendo mais
questões de Direito Constitucional

1- A Constituição Federal assegura o direito de
propriedade. Assim sendo podemos afirmar
que:

I- propriedade no sentido amplo representa
qualquer patrimônio do indivíduo.

II - a propriedade atenderá a sua função social.
III- o direito à propriedade é um dos direitos

individuais elencados no artigo 5º.
IV- o direito de propriedade é todo e qualquer

direito patrimonial,  sendo facultado ao
indivíduo usar; gozar e dispor de tal direito.

(a) Somente a alternativa II está incorreta.
(b) Somente a alternativa I está incorreta.
(c) Somente a alternativa IV está incorreta.
(d) Somente a alternativa III está incorreta.
(e) Todas as alternativas estão corretas.

2- No tocante a função social da propriedade,
indique a alternativa incorreta:

(a) O critério para apurar a função social da
propriedade é o bem estar social.

(b) A função social da propriedade móvel é no
sentido de dar condições para o exercício
de uma atividade laborativa.

(c) Em área rural deve-se tornar a terra
produtiva, a fim de ser atendido o bem
comum.

(d) Os proprietários de imóveis rurais que não



Caderno de Provas Uma publicação da FOLHA DIRIGIDA              Página 13

Resolva questões sobre direitos fundamentais

Continua na página seguinte

atendam a função social de sua propriedade
ficarão sujeitos a desapropriação para fins
de Reforma Agrária.

(e) Os imóveis urbanos não deverão ficar
ociosos, pois desta forma não estarão
cumprindo a sua função social.

3- De acordo com a Constituição Federal o
procedimento para desapropriação por
necessidade pública será feito:

(a) mediante indenização ao proprietário
através de títulos da dívida pública,
resgatáveis dentro de um período de 10
anos.

(b) mediante indenização ao proprietário
através de títulos da dívida pública,
resgatáveis dentro de um período de 15
anos.

(c) mediante indenização ao proprietário
através de títulos da dívida pública,
resgatáveis dentro de um período de 20
anos.

(d) mediante, via de regra, justa e prévia
indenização em dinheiro.

(e) n.r.a.

4- Não é critério fixado na Constituição Federal
em relação aos  procedimentos para
desapropriação:

(a) necessidade pública.
(b) utilidade pública.
(c) interesse  social.
(d) necessidade econômica.

5- No tocante a utilização de propriedade
particular, em caso de iminente perigo
público, a matéria é bastante controvertida,
existindo correntes divergentes. Indique a
alternativa incorreta:

(a) Para uma primeira corrente minoritária  a
hipótese é de servidão administrativa.

(b) Para uma segunda corrente a hipótese é de
ocupação temporária.

(c) Para uma terceira corrente a hipótese é de
requisição.

(d) Para uma quarta corrente a hipótese é de
utilização forçada.

(e) N.r.a.

6- A pequena propriedade rural, assim definida
em lei, de acordo com o previsto na
Constituição Federal:

(a) Não será objeto de desapropriação.
(b) Não será objeto de utilização temporária.
(c) Não será objeto de penhora.
(d) Não será objeto de tributação.
(e) Não será objeto de penhora, para

pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva.

7- Analise as questões envolvendo os direitos
autorais:

I- É conhecido também como direito de
propriedade intelectual.

II- O direito do autor e de seus herdeiros é
vitalício.

III O direito autoral é transmissível aos
herdeiros.

IV O direito autoral é personalíssimo.

(a) todas as alternativas estão corretas.
(b) Somente a alternativa II está incorreta.
(c) Somente as alternativas III e IV estão

incorretas.
(d) Somente a alternativa I está incorreta.
(e) N.r.a.

8- Indique a alternativa incorreta em relação
ao direito do inventor:

(a) a matéria está regulamentada no Código de
Propriedade Industrial.

(b) O inventor possui um privilégio de
exploração exclusiva por um prazo

indeterminado.
(c) Os produtos ligados a farmácia, não dão ao

inventor direito a uso exclusivo.
(d) Invenção é a descoberta de um produto

absolutamente novo no mercado
consumidor.

(e) N.r.a.

9- Ainda em relação ao direito autoral, são
assegurados nos termos da lei, exceto:

(a) O direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que criarem.

(b) O direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que participarem.

(c) A proteção à propriedade de marcas.
(d) A proteção a reprodução da imagem e voz

humanas.
(e) N.r.a.

10- No tocante ao direito de herança, indique a
alternativa incorreta:

(a) A sucessão de bens de estrangeiros será
sempre regulamentada pela lei brasileira.

(b) Sucessão significa a transferência da
herança ou de bens, causa mortis, ao
herdeiro ou legatário.

(c) A sucessão de bens de estrangeiros situados
no País será regulada pela lei brasileira em
benefício do cônjuge brasileiro.

(d) A sucessão de bens de estrangeiros situados
no País será regulada pela lei brasileira em
benefício dos filhos.

(e) n.r.a.

11- A Constituição Federal assegura o direito do
consumidor. Analise os itens abaixo e indique
o incorreto:

(a) O Estado já promoveu a defesa do
consumidor com a criação do Código de
Defesa do Consumidor.

(b) Existe uma grande preocupação do Estado
em fiscalizar os interesses de todos nós
consumidores.

(c) A fiscalização em alimentos faz parte de um
poder de polícia exercido pelo Estado
visando assegurar a salubridade pública.

(d) A Constituição Federal também assegura
que a lei reprimirá o abuso do poder
econômico que vise à dominação dos
mercados, mas isso não está ligado á defesa
do consumidor, mas sim ao interesse
econômico.

(e) N.r.a.

12- Indique a alternativa incorreta:

(a) As informações que são prestadas pelos
órgão públicos, são via de regra, orais.

(b) Certidões são feitas  por escrito,
caracterizando-se como cópias fiéis e
autenticadas de atos e fatos constantes de
processo, l ivro ou documento que se
encontrem nas repartições públicas.

(c) A obtenção de certidões será com o objetivo
de conhecer dados de natureza pessoal do
interessado, constante de um banco de
dados.

(d) O interessado em obter uma certidão deverá
esclarecer os fins de seu pedido.

(e) N.r.a.

13- Ainda em relação ao direito de obter
certidões:

(a) As certidões terão que ser fornecidas no
prazo máximo de 05 dias.

(b) O direito de obter certidões não poderá
nunca ser negado, desde que o interessado
esteja devidamente identificado.

(c) O direito de obter certidões está
exclusivamente relacionado ao
esclarecimento de situações de interesse
pessoal.

(d) Caso o órgão público não forneça a certidão
solicitada, necessariamente haverá
responsabil idade administrativa do

funcionário responsável.
(e) N.r.a.

14- Qual o recurso cabível contra a recusa
injustificada no fornecimento de certidões?

(a) Mandado de segurança.
(b) Mandado de injunção.
(c) Ação popular.
(d) Habeas data.
(e) Agravo de instrumento.

15- Faça uma análise em relação as assertivas
abaixo:

I O Princípio da Legalidade é basilar na
existência do Estado de Direito,
determinando a Constituição Federal sua
garantia, sempre que houver  violação de
direito, mediante lesão ou ameaça.

II O Poder Judiciário deverá intervir quando
houver ameaça ou lesão a direito, devendo
solucionar os casos concretos.

III O direito de ação, é um direito cívico e
abstrato, cabendo ao Poder Judiciário
acolher a pretensão da parte, protegendo
assim qualquer situação concreta.

IV Toda lesão a um direito possui uma ação
correspondente, independentemente da
existência de lei especial.

V Para a propositura de qualquer ação,
necessário se faz preencher os requisitos
de condição da ação, de interesse e
legitimidade.

(a) todas as alternativas estão corretas.
(b) Somente estão incorretas as alternativas III

e IV.
(c) Somente está incorreta a alternativa I.
(d) Somente estão incorretas as alternativas II

e V.
(e) Somente está incorreta a alternativa III.

16- Indique a alternativa correta:

(a) Há uma total contradição entre o disposto
no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal
que estabelece que “ a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito” e o artigo 142, § 2º “ não
caberá habeas corpus em relação  a punições
disciplinares militares” .

(b) Inexiste a obrigatoriedade de interposição
anterior de processo na instância
administrativa para que a parte possa
acessar o Poder Judiciário, sem exceção.

(c) Nas questões envolvendo disciplina e
competições desportivas, o acesso ao Poder
Judiciário somente ocorrerá após o término
do processo administrativo.

(d) Inexiste a obrigatoriedade do duplo grau de
jurisdição, tendo em vista que algumas
ações são da competência originária dos
Tribunais.

(e) N.r.a.

17- A Constituição Federal preserva o direito
adquirido. Indique a alternativa incorreta:

(a) Visa proteger o plano da eficácia jurídica.
(b) Não permite que lei posterior altere direitos

já conquistados anteriormente.
(c) Qualquer alteração que ocorra em relação

a aposentadoria dos servidores públicos,
não poderá alterar o estabelecido no
ordenamento jurídico vigente, pois senão
haveria lesão ao direito adquirido, só sendo
cabível a sua aplicação aqueles que ainda
não ingressaram no serviço público.

(d) Não se deve confundir direito adquirido com
perspectiva de direito a adquirir, pois são
situações absolutamente diferentes.

(e) Não se pode argumentar direito adquirido
em face do poder constituinte originário,
mas somente em relação ao poder
constituinte derivado.
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18- Faça uma análise relativa ao ato jurídico
perfeito e indique a alternativa correta:

(a) É aquele que completou todo o ciclo de
formação, preenchendo todos os requisitos
exigidos pela lei.

(b) Quando o ato se completa na vigência de
uma lei, somente lei posterior poderá incidir
sobre ele.

(c) Mesmo em se tratando de plano econômico
de governo, há de prevalecer o ato jurídico
perfeito anteriormente firmado.

(d) Caso uma das partes que realizou o ato
jurídico perfeito, tenha incapacidade
absoluta, em virtude de ter sido interditada,
aí sim o ato jurídico perfeito realizado, não
poderá prevalecer, sendo o ato anulado.

(e) N.r.a.

19- Podemos afirmar que coisa julgada é?

(a) Aquela que foi realizada com a aquisição de
um direito adquirido.

(b) Aquela que foi realizada em respeito a ato
jurídico perfeito anterior.

(c) É a decisão judicial que não cabe mais
recurso, ou porque a lei não concede, ou
porque a parte interessada não usou dele
dentro do prazo legal, tendo em vista que a
sentença transitada em julgado, fará coisa
julgada, não cabendo a lei nova incidir sobre
a decisão judicial com trânsito em julgado.

(d) É a decisão administrativa que não cabe mais
recurso, ou porque a lei não concede, ou
porque a parte interessada não usou dele
dentro do prazo legal, tendo em vista que a
decisão administrativa  transitada em
julgado, fará coisa julgada, não cabendo a
lei nova incidir sobre a decisão administrativa
com trânsito em julgado.

(e) N.r.a.

20- O que significa o termo coisa soberanamente
julgada.

(a) É sinônimo de coisa julgada.
(b) É a situação em que a decisão transitada

em julgado, não poderá mais sofrer nenhum
risco de ameaça, tendo em vista o
encerramento do prazo para a propositura
de ação rescisória.

(c) É o encerramento das vias administrativas,
em que somente será possível qualquer
modificação através de uma ação judicial.

(d) É sinônima de decisão administrativa
irrecorrível.

(e) N.r.a.

21- A Constituição Federal trata em seu artigo
5º, inciso XXXVII do juízo ou tribunal de
exceção. Indique a alternativa incorreta.

(a) Não haverá juízo ou tribunal de exceção,
salvo nos casos de guerra declarada.

(b) Juízo de exceção é aquele que foge a regra.
(c) Tribunal de Exceção é um colegiado judicante

instituído para contingências particulares,
contrariamente ao tribunal natural, investido
de legalidade.

(d) Juízo de exceção é aquele estabelecido para
o julgamento de determinados casos,
ocorridos ou não, sem que sua instituição
decorra da Constituição Federal, sendo o
oposto ao juízo natural.

(e) Não cabe tribunal ou juízo de exceção, pois
aí haveria um total prejuízo ao julgamento
imparcial e independente.

22- É assegurada a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados,
exceto:

I A plenitude de defesa.
II O sigilo das votações.
III A soberania dos veredictos.
IV A competência para o julgamento de todos

os crimes contra a vida.

(a) Todas as alternativas estão corretas.

(b) Somente a alternativa II está incorreta.
(c) Somente a alternativa IV está incorreta.
(d) Somente a alternativa I está incorreta.
(e) Somente a alternativa III está incorreta.

23- Não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal
consagra o Princípio :

(a) Da reserva legal.
(b) Da reserva penal.
(c) Da anterioridade da lei penal, também

denominado de princípio da especialidade.
(d) Da relatividade da lei penal.
(e) Da inaplicabilidade da lei retroativa para

prejudicar o réu.

24- Indique a alternativa incorreta:

(a) A lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu, sendo esta a consagração
do Princípio da Anterioridade da Lei Penal.

(b) Lex mitior é quando a lei nova cominar penas
menos severas.

(c) Retroatividade é a projeção dos efeitos para
o passado.

(d) A eficácia da lei começa quando ela entra
for publicada.

(e) Abolitio criminis ocorrerá quando a lei nova
não considerar o fato como crime.

25- O racismo é:

(a) Crime inafiançável e insuscetível de liberdade
provisória.

(b) Crime inafiançável e insuscetível de graça
ou anistia.

(c) Crime insuscetível de graça ou anistia e
imprescritível.

(d) Crime inafiançável e imprescritível.
(e) Crime imprescritível e hediondo.

26- Ainda em relação ao racismo indique a
alternativa incorreta:

(a) Racismo é a ideologia que defende a
superioridade de um grupo étnico sobre
outro e conseqüentemente defende a
separação e a discriminação.

(b) O racismo tomando a forma de eliminação
de um grupo étnico é denominado de
genocídio.

(c) O racismo ganhando proporções
internacionais é denominado de nazismo.

(d) Uma das modalidades de racismo ocorre
através do fascismo.

(e) O fascismo se caracteriza pela ideologia de
que  ao povo cabe o dever de servir
incondicionalmente ao Estado, sem possuir
direitos fundamentais, e, apesar de que
quase sempre o fascista é um ditador e
racista, fascismo não é modalidade de
racismo.

26- Determinada pessoa de cor branca ou de
cor negra foi ofendida com os seguintes
dizeres... “ você é um idiota, seu branco
azedo” ou “ você é um negro idiota” . Tais
expressões caracterizam:

(a) O crime de racismo.
(b) O crime de injúria.
(c) O crime de injúria, qualif icada pelo

preconceito racial.
(d) O crime de calúnia, qualif icada pelo

preconceito racial.
(e) O crime de difamação, qualificada pelo

preconceito racial.

27- Indique a alternativa incorreta em relação
ao Estado Federal:

(a) Federação consiste na união de
coletividades regionais autônomas,
denominadas Estados Federados, Estados
– Membros ou simplesmente Estados.

(b) Federação diferencia-se de Confederação.
(c) Confederação  não é composta de Estados

autônomos, mas de países autônomos.
(d) A União Federal é composta apenas da

união indissolúvel dos Estados Federados.
(e) N.r.a.

28- Faça uma análise das alternativas abaixo e
indique a incorreta:

(a) Uma das características do Estado Federal
é a descentralização política ou repartição
constitucional de competências.

(b) As Constituições Estaduais é que
originariamente determinam quais as
competências de cada entidade.

(c) A vontade nacional é expressa por lei
federal, elaborada pelo Congresso Nacional.

(d) Uma outra característica do Estado Federal
é a autonomia administrativa, possibilitando
com isso a organização e estruturação de
seus serviços.

(e) Outra característica do Estado Federal é a
possibilidade  de auto – constituição através
de Constituições Estaduais e Leis Orgânicas.

29- Indique a conceituação inadequada:

(a) A expressão Estado, quando não utilizada
no sentido de Estado Membro, significa  o
poder soberano de um governo, composto
de 4 elementos que são poder soberano
emanado do povo; território; povo e
finalidade básica.

(b) País é a unidade geográfica, histórica,
econômica e cultural do território ocupado
por uma população. Limites físicos do
território.

(c) Nação é a identidade de usos, costumes e
tradições históricas de uma coletividade.
Dentro de um mesmo país, só pode existir
uma nação.

(d) Território é o limite espacial dentro do qual
o Estado exerce o seu poder de império
sobre as pessoas e bens.

(e) Povo é o conjunto de homens que formam
uma unidade política. É o elemento humano
do Estado.

30- É vedado a União, aos Estados, ao distrito
Federal e aos Municípios, exceto:

(a) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, bem
como subvenciona-los, ressalvado na forma
da lei, a colaboração de  interesse coletivo.

(b) Recusar fé aos documentos públicos.
(c) Criar distinções entre brasileiros.
(d) Criar preferências entre brasileiros.
(e) N.r.a.

31-  Compete à União, exceto:

(a) Declarar guerra e celebrar a paz.
(b) Manter relações com Estados  estrangeiros

e participar de organizações internacionais.
(c) Assegurar a defesa nacional.
(d) Permitir, nos casos previstos em lei

complementar, que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente.

(e) Organizar as Constituições dos Estados
Federados.

32- Ainda em relação a competência da União,
indique a alternativa incorreta que não
importa em uma competência exclusiva sua.

(a) Decretar estado de sítio.
(b) Decretar estado de defesa.
(c) Decretar a intervenção federal nos Estados

Membros.
(d) Estabelecer e implantar política de educação

para a segurança de trânsito.
(e) Emitir moeda.

33- Faça uma análise dos seguintes conceitos
quanto as competências:
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Conte seus acertos e refaça as que errou
I- Exclusiva é a pertencente a uma única

entidade, sem possibilidade de delegação.
II- Cumulativa ou Paralela é a que afeta,

concomitantemente, mais de uma entidade.
III- Privativa é a que cabe apenas a uma

entidade o poder de legislar, mas é possível
a delegação de competência a outras
entidades.

IV- Concorrente é aquela concomitante de mais
de uma entidade para legislar a respeito da
matéria.

V- Suplementar é a que cabe a uma das
entidades estabelecer regras gerais e à
outra a complementação dos comandos
normativos.

VI- Residual é   a competência que sobra, após
enumeração exaustiva das competências de
todas as entidades.

(a) Todas as alternativas estão corretas.
(b) Somente estão incorretas as alternativas II

e IV.
(c) Somente está incorreta a alternativa I.
(d) Somente estão incorretas as alternativas III

e V.
(e) Somente está incorreta a alternativa VI.

34- A competência estabelecida no artigo 21 da
Constituição Federal em relação a União é:

(a) Concorrente. (b) Comum.
(c) Privativa. (d) Exclusiva.
(e) Residual.

35- Executar os serviços de política marítima,
aeroportuária e de fronteiras é uma
competência da União:

(a) Privativa.
(b) Exclusiva.
(c) Concorrente.
(d) Comum.
(e) Suplementar.

Gabarito com justiticativas e comentários

1E (art. 5º XXI);
2 B;
3 D (art. 5º XXIV);
4 D (art. 5º, XXIV);
5 D (Servidão: É a util ização de uma

propriedade alheia, resultando em uma
limitação no direito de propriedade.
Ocupação Temporária, visto que somente
poderia ser entendida como servidão no
sentido genérico (util ização de uma
propriedade alheia), mas não no sentido
restrito.Seriam exemplos de servidão
administrativa: Servidão das estradas de
ferro e rodagem; das margens dos rios
navegáveis; em torno de aeroportos; etc,
ressalvando-se que a hipótese do artigo 50.

Inciso XXV da C. F. é estranha a qualquer
das hipóteses mencionadas acima.
Ocupação Temporária: É a utilização
temporária por parte do Poder Público de
terrenos e edifícios particulares, nos casos
perigo público iminente (José Cretella Júnior;
Hely Lopes Meirelles, entre outros,
defendem a tese de que a hipótese em
questão é de ocupação temporária)..

Requisição. É o ato pelo qual o Poder
Público coativamente constitui alguém na
obrigação de prestar-lhe um serviço, ou
ceder-lhe o uso de um bem móvel ou imóvel.
Este instituto fundamenta-se no inciso XXV
do artigo 50. da C. F., que autoriza o uso da
propriedade particular em caso de perigo
público iminente. (corrente defendida, entre
outros por Celso Ribeiro Bastos);

6 E (art. 5º, XXVI);
7 B (art. 5º, XXIX);
8 B (art. 5º, XXVII);
9 E (art. 5º, XXVIII, a , b;
10 A;
11 D (art. 5º, XXXII c/c 173, § 4º);
12 C (art. 5º, XXXIII);

13 E (art. 5º, XXXIV);
14 A (art. 5º, LXIX c/c XXXIV);
15 E (art. 5º, XXXV, cabe ao Poder Judiciário)

apreciar o pedido acolhendo ou rejeitando
a pretensão;

16 D (art. 5º, XXXV c/c 142, § 2º, c/c 217, §§ 1º
e 2º, vide também exemplo de competência
originária no artigo 105, I, “ a”  da C.F.));

17 C (Direito Adquirido Visa proteger o plano
da eficácia jurídica, pois no plano da
existência, lei nenhuma poderá evitar o seu
acontecimento. Exemplo:  A morte está
dentro do plano da existência do fato, sendo
este inevitável, porém, o direito adquirido
garantirá o plano da eficácia, não permitindo
que lei posterior altere os direitos
sucessórios de acordo com a lei vigente no
momento do óbito.
Ato Jurídico Perfeito: Significa que o ato
completou todo o ciclo de formação,
preenchendo todos os requisitos exigidos
pela lei. Não  há de se falar em ato jurídico
perfeito na presença de Plano Econômico
de Governo. É o entendimento dominante,
em razão do interesse coletivo que há de
prevalecer sempre.
Coisa Julgada: É a decisão judicial de que
não cabe mais recurso, ou porque a lei não
concede, ou porque a parte interessada não
usou dele dentro do prazo legal. A sentença
transitada em julgado fará coisa julgada. Lei
nova não incidirá sobre a decisão judicial
com trânsito em julgado. (art. 50. XXXVI);

18 A (art. 5º, XXXV);
19 C ( art5º, XXXV);
20 B (art. 5º, XXXV c/c 485 e 495 do CPC. “ A

sentença de mérito transitada em julgado
poderá ser rescindida quando...” ; “ o direito
de propor ação rescisória se extingue em
dois anos, contados do trânsito em julgado
da decisão...”;

21 A (art. 5º, XXXVII);
22 C (art. 5º, XXXVIII);
23 A;
24 D (a eficácia da lei começa quando ela entrar

em vigor);
25 D (art. 5º, XLII,

Graça: É de caráter individual, somente
beneficando o agraciado. Só extingue a
punibilidade, porém subsiste o crime e seus
efeitos secundários.  Ex. o réu não se
tornará primário .
Indulto: Possui os mesmos efeitos da graça,
porém é de caráter coletivo.
Anistia: Abrange uma coletividade, tal qual
o indulto, porém na anistia, os efeitos penais
da sentença desaparecem. Ex. O réu volta
a ser primário. Não atinge os efeitos civis,
pois a sentença penal continuará podendo
ser executada);

26 C (art. 142, § 3º do Código Penal);
27 D (art. 1º, caput da C.F.);
28 B ( a resposta correta é Constituição

Federal);
29 C (dentro de um mesmo país podem existir

diversas nações;
30 E (art. 19);
31 E (art. 21, I, II, III e IV, Artigo 21 da C.F.: A

competência prevista no artigo 21 é
competência material, exclusiva,  expressa
ou enumerada);

32 D (art. 23, XII c/c 21, V, VII);
33 A;
34 D;
35 B;

Direito Administrativo
Questões da Lei 8112/90

01- A quem se aplica a Lei 8112/90 ?

(a) A todos os agentes públicos federais
(b) Aos agentes administrativos e aos agentes

políticos federais
(c) Aos empregados públicos e aos servidores

públicos federais
(d) Aos servidores públicos federais

(e) Aos servidores públicos brasileiros

02 Formas de provimento que somente se
aplicar a servidores estáveis:

(a) Promoção e reintegração
(b) Recondução e reintegração
(c) Nomeação e promoção
(d) Aproveitamento e nomeação
(e) Readaptação e aproveitamento

03 Espécie de vantagem pecuniária paga ao
servidor para fazer face a despesas de
instalação:

(a) diárias
(b) gratificação pelo exercício de função de

direção
(c) ajuda de custo
(d) auxílio-moradia
(e) auxílio-instalação

04 A licença para tratar de interesses
particulares::

(a) é remunerada, caso a Administração
considere relevante o motivo

(b) pode se aplicar a servidor que esteja em
estágio probatório

(c) pode ser concedida por até 4 anos
consecutivos

(d) uma vez concedida ao servidor, a
Administração não pode interrompê-la

(e) somente se aplica a servidores concursados

05 O cancelamento da penalidade de
advertência:

(a) ocorrerá após 3 anos, se o servidor não
houver praticado nova infração

(b) não ocorrerá, salvo se comprovada causa
justificada inocente o servidor que tenha
sido punido indevidamente

(c) ocorrerá após 5 anos, se o servidor não
houver praticado nova infração

(d) ocorrerá a juízo discricionário do chefe do
servidor, segundo aspectos de merecimento

(e) dependerá de revisão de processo
administrativo disciplinar ou de ação judicial
nesse sentido

06 Deslocamento do servidor, no âmbito de
mesmo quadro, com ou sem mudança de
sede. Estamos falando da:

(a) transferência
(b) transferência de cargos
(c) remoção
(d) redistribuição
(e) recondução

07 Vantagem que é paga ao servidor que tenha
exercício em fronteiras:

(A) ajuda de custo
(B) retribuição pelo exercício de função de

confiança
(C) adicional de insalubridade
(D) adicional de atividade penosa
(E) adicional de periculosidade

08 Com relação ao horário especial para o
servidor:

(A) exige a compensação de horários em todos
os casos

(B) só se aplica a servidor estável
(C) se o servidor for deficiente físico, não será

exigida a compensação de horários
(D) não será exigida compensação de horários,

no caso de servidor que tenha fi lho
deficiente físico

(E) é direito líqüido e certo do servidor, não
podendo a Administração indeferir tal
pretensão

09 Recusar fé a documentos públicos, segundo
a Lei 8112/90, deve ser punida com:
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(A) advertência (B) suspensão
(C) demissão (D) repreensão
(E) exoneração

10 O prazo prescricional da ação disciplinar:

(A) é indefinido, pois ocorre a imprescritibilidade
da ação disciplinar

(B) começa a correr da data em que o fato tiver
sido praticado

(C) é de 5 anos ou 120 dias, dependendo do
tipo de infração e do tipo de penalidade a
ser aplicada

(D) em todos os casos é o mesmo prazo
prescricional previsto no Código Penal

(E) começa a correr da data em que o fato se
tornou conhecido

11 Indique a única prerrogativa funcional,
dentre as abaixo enumeradas, que pode se
aplicar a servidor não estável:

(A) aposentadoria
(B) aproveitamento
(C) recondução
(D) reintegração
(E) licença para tratar de interesse particular

12 Sobre as férias do servidor público federal,
indique a alternativa correta:

(A) só pode ser parcelada até o máximo de 2
períodos

(B) considera qualquer falta ao serviço, ocorrida
no período aquisitivo

(C) podem ser acumuladas até o máximo de 2
períodos

(D) uma vez concedidas, não podem ser
interrompidas por necessidade do serviço

(E) terão que ser remuneradas ao servidor até
5 dias antes do início do seu gozo físico

13 O servidor público, em regra, não conta com
a garantia da inamovibilidade, exceto, na
seguinte hipótese:

(A) enquanto estiver desempenhando função
de confiança

(B) enquanto durar o mandato classista
(C) enquanto estiver desempenhando cargo de

confiança
(D) enquanto afastado para estudo ou missão

no exterior
(E) enquanto em licença para capacitação

profissional

14 Referente ao direito de petição, indique a
assertiva incorreta:

(A) é assegurada vista do processo ou de
documento na repartição, ao advogado
constituído pelo servidor

(B) prescreve em 5 anos, para assuntos de
ordem patrimonial

(C) o pedido de reconsideração só pode ser
interposto uma única vez

(D) a prescrição do  direito de petição pode ser
relevada pela Administração

(E) o prazo para os recursos administrativos é
de 30 dias, a contar da publicação ou da
ciência, pelo interessado, da decisão
recorrida

15 Sendo constatada acumulação ilegal de cargos,
qual será o prazo dado para que o servidor faça
sua opção por um ou por outro cargo ?

(A) 30 dias, prorrogáveis
(B) 30 dias, improrrogáveis
(C) 15 dias, improrrogáveis
(D) 10 dias, prorrogáveis
(E) 10 dias, improrrogáveis

GABARITO COMENTADO
01. D – A Lei 8112/90 é destinada a regular a

relação de trabalho entre a Administração
Pública direta, autárquica e fundacional
federal e aqueles que, na qualidade de
elementos de execução, ocupam cargos
públicos, seja efetivos (concursados) ou de
em comissão (livremente nomeados). A Lei
8112/90 não se aplica a todos os agentes
públicos federais de um modo geral, pois
nesse gênero estariam incluídos, por
exemplo, os agentes políticos, os
empregados públicos federais e o militares
federais, que são regidos por normas
específicas e não pela Lei 8112/90.

02. B – Conforme os Art 28 e 29, da Lei 8112/
90, tais formas de provimento exigem a
qualidade de estável ao servidor. No
entanto, embora não previsto
expressamente na lei, podemos afirmar que
cabe reintegração também a servidores não
estáveis que, porventura, sejam vítimas de
exonerações ex-officio ou demissão abusivas
ou ilegais.

03. C – Conforme o Art 53, da Lei 8112/90, a
ajuda de custo é a indenização a ser paga
quando o servidor vier a ser removido ex-
officio e essa remoção venha a exigir dele
mudança de domicíl io em caráter
permanente.

04 E – Conforme o Art 91, da Lei 8112/90, a
licença para trato de interesse particular é
própria do servidor ocupante de cargo
efetivo, ou seja, servidor concursado.

05 A – O Art 131, da Lei 8112/90 estipula o
cancelamento do registro  das penalidades
de advertência e de suspensão, caso o
servidor não venha nos períodos indicados
pela lei, voltar a praticar nova infração
disciplinar. No caso do cancelamento do
registro da penalidade de advertência, isso
ocorre passados 3 anos, sem que o servidor
volte a recalcitrar.

06. C – O Art 36, da Lei 8112/90 conceitua a
remoção como sendo o deslocamento do
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança de
sede. Em outras palavras, a remoção é a
mudança de local de trabalho do servidor, a
sua mudança de lotação de um órgão para
outro, por exemplo. Porém, é bom que se
diga que, ocorrendo a remoção, não estará
havendo vacância do cargo, pois o servidor
continua no seu cargo, apenas exercendo-
o em outra lotação, em outra repartição,
enfim, em outro local.

07. D – Trata-se do adicional de atividade
penosa, previsto no Art 71, da Lei 8112/90,
que tenta minimizar as condições inóspitas
do trabalho do servidor que exerça o seu
cargo, em determinadas regiões ou locais
com baixa qualidade de vida, como por
exemplo, as zonas de fronteira do país ou
em outras localidades que apresentem
dificuldades aos padrões mínimos de vida
do servidor e sua família.

08. C – O Art 98, § 2º, da Lei 8112/90 cria uma
concessão ao servidor deficiente, que é
exatamente o horário especial de trabalho,
considerando, obviamente, as dificuldades
naturais que esse servidor possa ter, por
exemplo, com o deslocamento de sua casa
para o trabalho. Além desse horário
especial, a lei dispensa desse servidor
deficiente a compensação de horários, ainda
que ele venha a trabalhar fora daquele que
seria o horário normal de expediente.

09. A – O Art 117, III, combinado com o Art 129,
ambos da Lei 8112/90, imputam ao servidor
que recusar fé a documentos públicos, a
penalidade de advertência, logicamente se
o caso especificamente não exigir a adoção
de penalidade mais drástica, uma vez que
haja a combinação daquela proibição com
outras mais graves.

10. E – O Art 142, § 1º, da Lei 8112/90 determina
que os prazos prescricionais para aplicação
das penalidades administrativas devam
começar a correr da data em que o fato se
tornar conhecido por parte da Administração,
justamente para não prejudicar o poder
público na correição de seus servidores, que,
porventura, viessem a cometer faltas
funcionais e, favorecidos pelo simples passar
do tempo, ficassem sempre impunes. A
Administração só será “penalizada” com a
prescrição da ação disciplinar quando, a
partir do momento que tenha tomado
conhecimento do transgressão funcional de
seu servidor, tenha deixado escoar os
prazos estabelecidos na lei, sem
providenciar a aplicação da respectiva
penalidade ao seu servidor.

11. A – O aproveitamento é o retorno daquele
que esteve em disponibilidade remunerada
e esta somente se aplica a servidor estável.
Portanto, o aproveitamento só ocorrerá para
servidor estável. A recondução e a
reintegração, por determinação legal, contida
nos Art 29 e 28, da Lei 8112/90, só se aplicam
a servidores estáveis, assim como a licença
para tratar de interesse particular, prevista
no Art 91, da citada lei. Já a aposentadoria
pode ser outorgada a servidor não estável,
especificamente a aposentadoria por
invalidez permanente, que pode ser
concedida mesmo a um servidor não estável,
quando, dentro do período de estágio
probatório, venha a ser acometido de causa
que o incapacite ao serviço ativo.

12. C – Conforme o Art 77, da Lei 8112/90, os
períodos de férias do servidor federal podem
ser acumulados até o máximo de 2 períodos,
no caso de necessidade do serviço, quando,
então, teríamos duas concessões de férias
sem um intervalo de tempo entre ambos,
conquanto que cada período de férias seja
regularmente gozado, dentro do respectivo
período concessivo, ou seja,
impreterivelmente, dentro do período dos 12
meses subseqüentes aos 12 meses iniciais
trabalhados (período aquisitivo).

13. B – O Art 94,  2º, da Lei 8112/90,
corroborado pelo Art 240, “b”, da mesma lei,
garantem ao servidor exercente de mandato
classista, a garantia (transitóri(a) da
inamovibilidade, ou seja, a prerrogativa de
não ser removido ex-officio, não só durante
o período do exercício do mandato classista,
como também, no caso do dirigente sindical,
até um ano após o final do mandato.

14. D – O Art 112, da Lei 8112/90 afirma que a
prescrição é de ordem pública, não podendo
ser relevada pela Administração,
exatamente porque essa prescrição do
direito de petição favorece a Administração
e esta não pode dispor de suas
prerrogativas que, na verdade, refletem o
interesse público .

15. E – O Art 133, da Lei 8112/90 determina
que, ao ser constatada a acumulação ilegal
de cargos, a autoridade competente
notificará o servidor, por intermédio de sua
chefia imediata, para que apresente opção
no prazo improrrogável de 10 dias.


