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PORTUGUÊS 
 

As questões de números 01 e 02 referem-se ao texto que segue. 
 

Cultura 
O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações 

dependeram principalmente da evolução dos meios de receber, comunicar 
e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da 
escrita. O homem é essencialmente um animal comunicativo; a 
comunicação constitui uma de suas atividades essenciais. Enquanto os 
seres mais rudimentares enfrentam o seu meio ambiente numa base de 
momento, o homem possui a faculdade de aprender, em graus variáveis. 
Consequentemente, suas ações são influenciadas por experiências 
passadas. A experiência humana não é uma questão momentânea: 
apresenta continuidade; o homem tem um contato com seus 
antepassados e descendentes, e um sentido de história e tradição. Tudo 
isso é possível graças à linguagem. Essa capacidade de comunicação 
possibilitou a organização do homem em sociedades complexas além de 
o manter em contínuo estado de mudança. 

A linguagem humana está em perene mudança. A linguagem e 
as outras atividades sociais se correlacionam; os interesses e 
necessidades de cada época impõem mudanças à linguagem. 

A comunicação implica essencialmente uma linguagem, quer 
seja esta um dialeto falado, uma inscrição em pedra, um sinal de código 
Morse. A linguagem tem sido chamada “o espelho da sociedade”. 

(Colin Cherry) 
 
01. Analise as idéias apresentadas a seguir. 
 

I. A linguagem é um fato cultural, pois é uma criação humana. 
II. A linguagem humana parte do aprendizado diário. 

III. A cultura é todo fazer humano que pode ser transmitido de 
geração a geração. 

 
São condizentes com o texto apenas: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) I, II e III. 

 
02. Assinale a frase do texto que expressa a seguinte ideia: “sem 

linguagem não há comunicação”. 
(A) “Essa capacidade de comunicação possibilitou (...)”. 
(B) Tudo isso é possível graças à linguagem. 
(C) A linguagem e as outras atividades sociais (...)”. 
(D) “A comunicação implica essencialmente uma linguagem (...)”. 

 
03. Em relação ao período “Todo o homem que te procura, vai pedir-te 

alguma coisa: o rico, entediado, a amizade de tua conversação; o 
triste, um consolo; o débil, um estímulo; o que luta, uma ajuda moral”, 
podemos afirmar que: 
(A) os dois-pontos figuram no período para assinalar que vai seguir, 

após eles, o desenvolvimento ou a explanação do que é 
afirmado antes. 

(B) os ponto-e-vírgulas separam orações que encerram atitudes 
desiguais, diferentes. 

(C) a primeira vírgula do período assinala o final de uma oração 
adjetiva restritiva. 

(D) a vírgula que figura depois da palavra triste, assinala a omissão 
de um verbo. 

 
04. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas na 

seguinte sentença: 
 

“O tempo do automobilismo e do telégrafo parece incompatível com a 
morosidade dos estudos clássicos.” 

 
(A) impassível e ociosidade; 
(B) inconciliável e lentidão; 
(C) intolerante e dificuldade; 
(D) incompreensível e profundidade. 

 
05. “Não a ti, Cristo, odeio ou menosprezo.” (Fernando Pessoa) 
 

Os termos a ti e odeio funcionam como: 
 

(A) objeto indireto e verbo intransitivo. 
(B) objeto direto pleonástico e verbo transitivo direto. 
(C) objeto indireto e verbo transitivo indireto. 
(D) objeto direto preposicionado e verbo transitivo direto. 

 
 

 
06. No que tange aos aspectos da sintaxe, assinale a alternativa com uma 

análise verdadeira: 
(A) “Era cedo demais para que eu pudesse pesar filosoficamente a 

revelação...” (Oração subordinada adverbial causal) 
(B) “O importante é que a nossa emoção sobreviva.” (Oração 

subordinada substantiva subjetiva) 
(C) “Era tão velho que conseguiu chegar à posteridade ainda em 

vida.” (Oração subordinada adverbial consecutiva) 
(D) “Você foi castigo que Deus me deu.” (Oração subordinada 

adjetiva explicativa) 

07. Aponte a alternativa correta, sabendo que à direita de cada palavra há 
um sinônimo. 
(A) espirar = exalar; expirar = iniciar 
(B) estremar = demarcar; extremar = sublimar 
(C) céptico = descrente; séptico = que não causa infecção 
(D) precedente = que vem depois; procedente = lógico 

Leia o poema que segue de Fernando Pessoa, para responder às 
questões de números 08 a 10. 
 

Isto 
 

“Dizem que eu finjo ou minto 
Tudo que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 
 

Não uso o coração. 
Tudo o que sonho ou passo, 
O que me falha ou finda, 
É como que um terraço 
Sobre outra coisa ainda. 
Essa coisa é que é linda. 
 

Por isso escrevo em meio  
Do que não está ao pé, 
Livre do meu enleio, 
Sério do que não é. 
Sentir? Sinta quem lê!”  
(Fernando Pessoa) 
 

08. Infere-se do poema de Fernando Pessoa que: 
(A) a linguagem predominante no poema é denotativa, objetiva e 

repleta de significados. 
(B) o eu lírico nega ser um mentiroso quando escreve e explica que 

seus versos é fruto de sua imaginação. 
(C) a função fática da linguagem se faz presente em todo poema. 
(D) os fatos fazem parte da realidade e são apresentados de forma 

objetiva. 
 

09. Pode-se substituir a expressão sublinhada, mantendo-se o mesmo 
sentido e correção gramatical, por: 
(A) porquanto 
(B) conquanto 
(C) por mais que 
(D) por conseguinte 

 

10. Considerando o vocábulo simplesmente, identifique a assertiva 
correta. 
(A) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(B) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(C) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 2 dígrafos. 
(D) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 2 encontros 

consonantais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. Considere as afirmações abaixo. 
I.  A contratação de trabalhador através de empresa interposta 

não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração 
Pública. 

II. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador 
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. 

III. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do 
empregador implica a responsabilidade do tomador dos 
serviços, o que pode ser deduzido através de simples petição, 
em qualquer momento do processo. 

Quais são corretas? 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
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12. O empregado, cujo contrato de trabalho foi rescindido por justa causa 

(CLT, art. 482), terá direito a: 
(A) aviso prévio, mas proporcional. 
(B) 13º salário integral. 
(C) multa de 40% do valor existente na conta vinculada do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço. 
(D) férias, mas apenas no valor correspondente às vencidas. 

 
13. Se a base territorial do sindicato representativo da categoria abrange 

mais de um Município para deliberar sobre greve, a assembléia 
sindical deve ser realizada: 
(A) no Município do sindicato.  
(B) em cada Município integrante da base territorial, exceto quando 

particularizado o conflito.  
(C) em cada Município integrante da base territorial.  
(D) na sede da federação ou confederação sindical. 

 
14. Acerca dos institutos da estabilidade, da garantia de emprego e de 

seus reflexos sobre o contrato individual de trabalho, assinale a opção 
incorreta. 
(A) Ao dirigente sindical assegura a ordem jurídica a estabilidade no 

emprego desde o momento de registro de sua candidatura e, se 
eleito, até um ano após o final do mandato, dependendo a 
rescisão de seu contrato da prática de falta grave, devidamente 
apurada em inquérito judicial.  

(B) A trabalhadora gestante tem assegurado o emprego no período 
compreendido entre o momento da confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto.  

(C) Ao trabalhador que sofreu acidente do trabalho é assegurada a 
estabilidade no emprego pelo período de seis meses após a 
cessação do auxílio-doença acidentário.  

(D) Considera-se estável no emprego o trabalhador que contar mais 
de dez anos de serviço na mesma empresa, sem ter realizado 
opção pelo sistema do FGTS, em período anterior ao advento 
da Constituição de 1988. 

 
15. Acerca das regras de suspensão e interrupção do contrato individual 

de trabalho, assinale a opção correta. 
(A) Aposentado por invalidez o operário, seu contrato de trabalho 

ficará suspenso durante o prazo fixado pelas leis da previdência 
social para a efetivação do benefício.  

(B) Quando interrompida a prestação de serviços para que o 
empregado cumpra as exigências do serviço militar, assiste ao 
empregador o direito de alterar ou rescindir o contrato de 
trabalho, no exercício de seu livre poder diretivo.  

(C) A suspensão punitiva do empregado por período superior a 
trinta dias apenas será lícita se fundada em razão de extrema 
gravidade e se previamente comunicada à Delegacia Regional 
do Trabalho.  

(D) A percepção de auxílio-doença por período inferior a trinta dias 
determina a interrupção do contrato de trabalho. 

 
16. No âmbito da Justiça do Trabalho, é correto afirmar que: 

(A) as contribuições previdenciárias resultantes de seus julgados 
podem ser executadas de ofício por seus órgãos, sem prejuízo 
da opção reservada ao INSS de promover as execuções 
correspondentes perante os órgãos da Justiça Federal Comum.  

(B) a liquidação da sentença deve contemplar, obrigatoriamente, os 
créditos trabalhistas e o correspondente às custas processuais, 
podendo também, a critério do juiz, consignar eventuais valores 
devidos a título de contribuições previdenciárias, para posterior 
comunicação ao INSS, que deverá adotar as providências que 
entender cabíveis.  

(C) as sentenças homologatórias de transações celebradas são 
irrecorríveis, inclusive quando envolverem aspectos 
previdenciários, podendo o INSS, na condição de terceiro 
interessado, propor medida judicial específica perante o tribunal 
competente para eventual desconstituição de coisas julgadas 
que considere lesivas a seus direitos e interesses.  

(D) apurado o crédito previdenciário na liquidação da sentença, o 
INSS será intimado para manifestação em dez dias, sob pena 
de preclusão, devendo o juiz apreciar, na mesma oportunidade, 
eventuais embargos e impugnações oferecidas pelos litigantes e 
pelo credor previdenciário. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
17. Uma pessoa jurídica teve um financiamento bancário negado pelo 

Banco do Brasil sob o argumento de que seu nome estaria registrado 
no Serviço de Proteção ao Crédito, como empresa devedora. Como 
se tratava de erro, a empresa deverá: 
(A) ajuizar ação de reparação de danos contra o Serviço de 

Proteção ao Crédito, visto ser este uma pessoa jurídica de 
direito privado e o Habeas Data só ser cabível contra pessoa 
jurídica de direito público.  

(B) impetrar apenas Mandado de Segurança, porque pessoa 
jurídica não tem legitimidade para ajuizar Habeas Data.  

(C) apresentar requerimento de informações à entidade depositária 
do seu registro, pedir a retificação dos dados inexatos e, se não 
obtiver êxito, ajuizar pedido de Habeas Data perante o 
Judiciário.  

(D) ajuizar Habeas Data contra o Banco do Brasil, visto ser este 
entidade estatal (sociedade de economia mista). 

 
18. Nos princípios constitucionais do orçamento público 

(A) enquadram-se os da exclusividade, da anualidade e da unidade.  
(B) não se enquadram os princípios da eficiência e da 

universalidade.  
(C) enquadra-se o princípio da vinculação da receita de impostos a 

órgão, fundo ou despesa.  
(D) o princípio da legalidade é o único que se estende aos planos 

plurianuais. 
 
19. O controle de Constitucionalidade no Brasil: 

(A) Ocorre sempre por via de exceção;  
(B) É difuso e sempre por via de exceção;  
(C) Obedece ao método concentrado mediante exclusiva 

declaração do Supremo Tribunal Federal;  
(D) É jurisdicional, podendo ser difuso ou concentrado. 

 
20. Diretor de sociedade de economia mista da qual o Município participa 

pratica ato lesivo ao patrimônio da empresa. A anulação do ato pode 
ser pleiteada: 
(A) em ação popular proposta por qualquer pessoa residente no 

País.  
(B) em ação popular proposta por qualquer cidadão.  
(C) apenas pelos que foram prejudicados pelo ato.  
(D) em mandado de segurança impetrado por qualquer pessoa 

residente no Município. 
 
21. Dentre os Direitos e Garantias Fundamentais, marque o único que se 

capitula como direito social. 
(A) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.  
(B) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.  
(C) É assegurado a todos, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva.  

(D) A casa é asilo inviolável do indivíduo.  
 
22. Os contratos de concessão de serviço público: 

(A) são inalteráveis unilateralmente. 
(B) podem ser alterados unilateralmente pela administração, 

mediante concomitante providência que preserve seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

(C) podem ser alterados unilateralmente pelo concessionário. 
(D) podem ser alterados unilateralmente pela administração, 

mediante posterior providência que restabeleça seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
23. Promovida execução de acórdão transitado em julgado que condenou 

a Fazenda Pública ao pagamento da indenização de caráter alimentar 
no valor de R$ 5.000,00, deverá o juiz determinar: 
(A) o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito.  
(B) o arresto de bens públicos suficientes para garantir a execução.  
(C) a citação da Fazenda Pública para opor embargos.  
(D) a penhora de bens públicos suficientes para garantir a 

execução. 
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24. O Banco X opôs embargos à execução movida por Roberval Rogério, 

alegando nulidade da citação na ação de conhecimento, em que fora 
revel, porque feita na pessoa de funcionário seu, desprovido de 
poderes de representação. A citação se fez na pessoa do gerente da 
agência onde celebrado o contrato de poupança, não havendo ele se 
oposto à prática do ato, e o foro competente para a ação era o da 
situação da agência bancária. A citação é: 
(A) defeituosa, mas abrigada pela imutabilidade da coisa julgada. 
(B) nula, porque as pessoas jurídicas são representadas por quem 

seus estatutos determinam. 
(C) válida, porque o gerente aparentava ser representante legal da 

empresa (teoria da aparência). 
(D) nula, mas na espécie ocorreu preclusão. 

 
25. O conceito de ação judicial como direito potestativo é atribuído pela 

doutrina a:   
(A) Savigny;  
(B) Carnelutti;  
(C) Chiovenda;  
(D) Ihering. 

 
26. ''O Juiz apreciará livremente a prova'', diz o art. 131 do Código de 

Processo Civil, ''atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos 
autos, ainda que não alegados pela partes; mas deverá indicar, na 
decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento''. A letra do 
dispositivo consagra o sistema de valoração da prova adotado na 
processualística brasileira. Dito sistema permite ao juiz: 
(A) integral liberdade de avaliação;  
(B) liberdade de formação do convencimento, dentro de critérios 

racionais a serem indicados;  
(C) liberdade restrita de avaliação, preso que está ao chamado ônus 

da prova legal;  
(D) integral liberdade de avaliação no processo penal e liberdade 

restrita no processo civil. 
 
27. Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) A prescrição atinge a pretensão que tem por objeto uma 
prestação e a decadência o direito dirigido a uma sujeição.  

(B) A decadência não guarda relação com os chamados direitos 
potestativos.  

(C) É decadencial o prazo para a ação reparatória-indenizatória de 
dano ambiental.  

(D) É prescricional o prazo para a ação de anulação de casamento.  
      
28. A idéia de personalidade exprime a aptidão genérica para adquirir 

direitos e contrair obrigações. Assim sendo, face ao direito positivo:   
(A) apenas o ser humano é dotado de personalidade.  
(B) todos os seres humanos e os entes morais (sociedades, 

associações e fundações) são dotados de personalidade.  
(C) apenas o ser humano com capacidade plena é dotado de 

personalidade.  
(D) os órgãos públicos, o espólio, a massa falida e a herança 

jacente também são dotados de personalidade jurídica. 
 
29. Se o dono das sementes e materiais de construção plantar ou 

construir em terreno alheio, é correto afirmar que: 
(A) adquirirá a propriedade da construção e da plantação, por haver 

presunção de que houve consenso tácito do dono da terra. 
(B) adquirirá a propriedade das sementes e dos materiais, mas fica 

obrigado a pagar o seu valor, além de responder por perdas e 
danos, se agiu de má-fé.  

(C) perderá em proveito do proprietário do imóvel a plantação e a 
construção; mas se estava de boa-fé terá direito a uma 
indenização.  

(D) ficará com a plantação e a construção, pagando uma 
indenização ao proprietário do imóvel.  

 
30. A prescrição em favor da Fazenda Pública está sujeita à seguinte 

regra:   
(A) somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, 

pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu.  
(B) interrompe-se durante a demora no estudo feito pelos 

funcionários do pedido que formular o particular.  
(C) interrompida, recomeça a correr, pelo prazo de cinco anos, a 

partir da data do ato que a interrompeu.  
(D) suspensa, recomeça a correr pela metade do prazo faltante na 

data do pedido administrativo formulado pelo particular. 
 
 
 
 

 

 
31. A posse pode ser adquirida: 

(A) pela própria pessoa que a pretende, por seu representante ou 
procurador, por terceiro sem mandato, dependendo de 
ratificação e pelo constituto possessório;  

(B) pela própria pessoa que a pretende e pelo constituto 
possessório;  

(C) pela própria pessoa que a pretende, por seu representante ou 
procurador e por terceiro sem mandato, dependendo de 
ratificação;  

(D) pela própria pessoa que a pretende, por seu representante ou 
procurador e pelo constituto possessório. 

 
32. A cláusula penal só pode ser reduzida equitativamente pelo juiz 

quando montante da penalidade for manifestamente excessivo e 
quando houver cumprimento parcial da obrigação, em razão de seu 
caráter específico de: 
(A) Condicionalidade  
(B) Compulsoriedade  
(C) Subsidiariedade  
(D) Imutabilidade relativa 

 

 

 

 

 

 

 







