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•

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de
marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso
em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Com referência às ideias do texto, julgue os itens a seguir.

Texto para os itens de 1 a 8
Admirável mundo novo

1
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19
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28

31

34

37

40

Quando apregoou aos quatro cantos que a tecnologia
seria uma aliada importante na redução do tempo de trabalho e
na ampliação dos períodos de lazer, Domenico de Masi
conquistou corações e mentes. Argumentou que chegara o
momento do ócio criativo, o tempo em que, na sociedade, se
imporiam novos sujeitos, em que a indústria e o trabalho
perderiam a centralidade. O tempo destinado à formação, aos
cuidados consigo e à folga prevaleceria claramente sobre o
tempo destinado ao trabalho. Então, poderíamos trabalhar
apenas de 3 a 4 horas por dia com a mesma produtividade das
8 horas habituais e reservar um período maior para o lazer.
Apesar das boas intenções, o conhecido sociólogo não
logrou comprovar suas ideias. Pelo contrário.
Logo descobrimos que a tecnologia, na verdade, nos
trazia uma carga maior de atribuições e, em lugar das 8 horas,
passamos a trabalhar muito mais. Mas não foi só.
A distinção entre os tempos de trabalho e os tempos da
vida privada, entre os tempos de atividade e os tempos de
descanso, deixou de existir. Tudo ficou misturado e muito mais
controlado.
O empregado passou a ser parte do sistema, passível
de ser acessado a qualquer hora, independentemente do período
estipulado em seu contrato de trabalho. Além disso,
diferentemente do apregoado por Domenico de Masi, o
trabalhador voltou a ser considerado, de maneira muito mais
perversa e abrangente, apenas peça de uma engrenagem. Com
efeito, enquanto nos primórdios do século passado essa
engrenagem estava fixada em determinado espaço físico, e o
trabalhador dela se libertava quando encerrava o expediente e
as portas se fechavam, hoje, ela tem existência virtual e, como
tal, não para nunca, não fecha as portas, embora mantenha o
velho esquema de limitar a atuação do trabalhador a espaços
compartimentalizados, para que não tenha a noção do conjunto,
e, assim, não haja a menor possibilidade de ocorrer perda de
controle. Charlie Chaplin, certamente, ficaria surpreso ao
descobrir que, apesar dos grandes avanços tecnológicos, os
apertadores de parafuso e a velha bancada estão de volta, com
a agravante de que agora não são os movimentos, mas a própria
linha de produção que passa a acompanhá-lo para todo lugar,
virtualmente, ampliando os espaços de sujeição.
Teresa Aparecida Asta Gemignani e Daniel Gemignani. In: Revista CEJ,
Brasília, ano XIV, n.º 49, abr./jun. 2010, p. 60 (com adaptações).

Infere-se da leitura do texto que a existência virtual e a
existência física assemelham-se no que se refere à
determinação dos limites de tempo e espaço de atuação
profissional.

2

De acordo com o texto, a tecnologia imprimiu novo sentido
aos denominados “espaços de sujeição” (R.40), que, agora,
independem da presença física do sujeito no ambiente de
trabalho.

3

Da leitura do texto depreende-se que a tecnologia elevou a
produtividade das horas de trabalho e promoveu a adequação
da qualidade de vida aos anseios da sociedade moderna.

Julgue os itens que se seguem, relativos a aspectos gramaticais e
semânticos do texto.
4

A expressão “em lugar” (R.15) poderia ser substituída por em
vez, sem prejuízo para o sentido e a clareza do texto.

5

Seriam mantidas a clareza e a correção gramatical do texto se
o termo “compartimentalizados” (R.33) fosse substituído por
organizados.

6

Em “O tempo destinado à formação” (R.7), o emprego do sinal
indicativo de crase em “à” deve-se à forma nominal
“destinado” que rege complemento com a preposição a e à
presença do artigo definido feminino.

7

A expressão “Apesar das” (R.12) introduz ideia de oposição em
relação à ideia expressa no período anterior.

8

O emprego do acento gráfico em “primórdios” e “existência”
atende à mesma regra de acentuação gráfica.
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Estado brasileiro, um gigante gastador

Carga tributária penaliza a todos,
sobretudo os mais pobres
1
1

4

7
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13

16

Brasileiros de todas as classes sociais e regiões do país
sabem que pagam impostos quando consomem. A conclusão
está exposta no livro O Dedo na Ferida: Menos Imposto,
Mais Consumo, do cientista social e sócio-diretor do Instituto
Análise, Carlos Alberto Almeida. Tal como em seu best-seller
A Cabeça do Brasileiro, o autor expõe no livro as conclusões
de pesquisa realizada em todo o país. A que deu origem a O
Dedo na Ferida foi realizada no ano passado e revela que,
apesar de a população estar ciente de que é tributada ao adquirir
bens e serviços, a maioria desconhece a proporção dos
impostos embutidos nos preços finais. Os que se arriscam a
adivinhar tendem a ser generosos com o governo e respondem
que o volume de impostos é bem menor do que realmente o é.
Nesse sentido, o livro propõe-se a jogar luz sobre grave
deficiência do complexo sistema tributário nacional: o fato de
muitos impostos que pesam sobre a economia serem invisíveis
ao contribuinte.
Beatriz Ferrari. Internet: <www.veja.abril.com.br> (com adaptações).

Com relação ao sentido e às estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens subsequentes.

4

7
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13

16

A cada ano, aproximadamente 92% dos gastos do
governo federal — excluindo-se pagamento de dívidas e
transferências — são engolidos pelas engrenagens do Estado
brasileiro. De cada 100 reais, 25 são destinados ao pagamento
de pessoal, e outros 67, ao custeio da máquina — despesas que
vão do cafezinho servido nas repartições públicas à gasolina
que move os veículos de autoridades. Para investimentos em
infraestrutura, saúde, ciência etc., sobram apenas 8%. Outra
demonstração de como a máquina drena os recursos do país
está nas estatísticas levantadas pelo professor de finanças
públicas Ricardo Bergamini. De janeiro de 2003 até abril de
2010, o gabinete da Presidência da República desembolsou
23,4 bilhões de reais. A quantia superou os gastos individuais
de sete ministérios: Orçamento e Gestão, Relações Exteriores,
Indústria e Comércio, Meio Ambiente, Comunicações,
Esportes, Cultura e Turismo. Esse é o retrato das contas
públicas brasileiras.
Pedro Rubens. Internet: <http://veja.abril.com.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens seguintes.
19

O texto, que é predominantemente narrativo, apresenta
detalhes sobre o serviço público no Brasil.

20

Na linha 6, o emprego do acento grave em “à gasolina”
justifica-se pela regência de “repartições públicas” e pela
presença de artigo definido feminino.

21

Os travessões nas linhas 2 e 3 poderiam ser substituídos por
vírgulas, sem prejuízo para a correção gramatical e sem alterar
o sentido original do texto.

9

Depreende-se do texto que brasileiros de diferentes regiões do
país podem beneficiar-se da leitura de um livro sobre o
funcionamento do sistema tributário nacional.

10

O texto, predominantemente descritivo, apresenta detalhes do
funcionamento do sistema de tributação atualmente adotado em
todo o Brasil.

Com relação a sistemas operacionais, aplicativos de edição de
textos, planilhas e apresentações nos ambientes Windows e Linux,
julgue os itens de 22 a 30.

11

A oração “que pagam impostos quando consomem” (R.2)
mantém relação de coordenação com a anterior.

22

12

O trecho “apesar de a população estar ciente” (R.9) poderia ser
substituído por ainda que a população esteja ciente sem
prejuízo do sentido do texto.

No MS Word, a opção de inclusão de uma quebra de seção
contínua possibilita, na seção selecionada, atribuir alguns
recursos de formatação, exclusivos à seção desejada, sem que
os mesmos recursos sejam efetivos nas demais seções do
documento, como formatação de colunas, margens e
parágrafos.

13

No trecho “A que deu origem a O Dedo na Ferida foi
realizada no ano passado” (R.7-8), o elemento a recebe a mesma
classificação na primeira e na segunda ocorrências.

23

As unidades de armazenamento que representam memórias
permanentes do computador são identificadas, no Windows,
por uma letra seguida do sinal de dois-pontos, como C:, A:, D:
etc.

14

Segundo o texto, o consumidor brasileiro, estando ciente da
tributação de bens e serviços no Brasil, conhece a proporção
dos impostos embutidos nos preços finais.

24

15

A supressão das vírgulas no trecho “revela que, apesar de a
população estar ciente de que é tributada ao adquirir bens e
serviços, a maioria” (R.8-10) não acarretaria prejuízo à correção
gramatical do período.

Um arquivo com extensão PPS representa um conjunto de
slides de apresentação que pode ser editado pelo programa
Microsoft PowerPoint, ou seja, o arquivo pode ser aberto no
modo normal e alterado livremente pelo usuário.

25

Ao se iniciar uma fórmula no MS Excel com o sinal de =,
indica-se que o conteúdo de determinada célula será um
cálculo, cujas operações, se houver vários operadores
aritméticos, serão resolvidas na seguinte sequência:
potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração,
respectivamente. O uso de parênteses pode alterar a sequência
de resolução de uma operação.

26

O uso da alça de preenchimento facilita, no MS Excel, o
preenchimento de uma planilha, a qual poderá ser arrastada
para qualquer direção (acima, abaixo, direita, esquerda ou
diagonal), fazendo que o valor contido na célula de origem
seja copiado para as demais células.

16

Na linha 13, em “realmente o é”, o pronome átono “o” refere-se
ao substantivo “volume”.

17

O trecho “jogar luz sobre” (R.14) poderia ser substituído por
esclarecer, sem prejuízo de sentido para o texto.

18

Infere-se do texto que, também em classes sociais de maior
poder aquisitivo, há desconhecimento sobre o sistema de
tributação de bens e serviços no Brasil.
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27

28

29

30

No Linux, gerenciadores de arquivos como o Konqueror
permitem acesso à estrutura de pastas e diretórios de arquivos
gravados na máquina do usuário, por meio de uma interface em
duas colunas em que, à direta, são listadas pastas e, à esquerda,
os arquivos nelas contidos.
Para adicionar ou remover programas do Windows, é
fundamental que tal opção seja executada por meio do item
Adicionar ou Remover Programas, presente no Painel de Controle.
Portanto, não é recomendado simplesmente apagar a pasta ou
diretório onde está localizado o programa no HD da máquina
do usuário, mesmo que, com isso, o programa pare de
funcionar.
No Windows, caso o usuário utilize o Internet Explorer para
acessar a Internet, no menu Ferramentas – Opções da Internet, é
possível, por exemplo, excluir cookies e arquivos temporários,
que são geralmente baixados quando páginas da Internet são
acessadas, e que ficam guardados no computador do usuário.
Na edição de slides, o Impress, do BrOffice, permite que os
slides sejam visualizados em estrutura de tópicos contendo
apenas os textos dentro dos slides, para facilitar a edição ou
revisão de conteúdo.

Acerca de conceitos e modos de utilização da Internet e de
intranets, conceitos básicos de tecnologia da informação e
segurança da informação, julgue os itens subsequentes.
31

32

33

34

35

36

37

Considere o texto abaixo, a respeito de dez alunos, em que cada um
recebeu uma camiseta, e cada camiseta tinha uma única cor.
Cinco meninos; três cores.
Cinco meninas; quatro cores.
Equipes formadas,
Expectativas geradas,
De glória ou dores.
Com base nas informações acima, julgue os itens que se seguem.
38

Considerando que as camisetas sejam de apenas cinco cores
diferentes, então, a probabilidade de três alunos terem
camisetas da mesma cor será igual a 1.

39

Considere que três alunos tenham camisetas azuis, três tenham
camisetas brancas, dois tenham camisetas vermelhas, um tenha
camiseta verde e um tenha camiseta preta. Nessas condições,
existem 72 × 5! maneiras diferentes de se colocarem os dez
alunos em fila, de tal forma que alunos com camisetas de
mesma cor fiquem sempre juntos.

40

Se três meninos trocarem de camisetas com três meninas,
então, após a troca, as chances de dois meninos terem
camisetas de cores iguais será de 100%.

RASCUNHO

A disponibilidade é um conceito muito importante na segurança
da informação, e refere-se à garantia de que a informação em
um ambiente eletrônico ou físico deve estar ao dispor de seus
usuários autorizados, no momento em que eles precisem fazer
uso dela.
A biometria é um recurso bastante útil para garantir o acesso
aos dados de usuários, pois é utilizada para substituir o uso de
senhas, tokens ou códigos de acesso, os quais demandam
memorização, transporte dos tokens ou outras formas de se
burlar a segurança. Assim, com a biometria, o próprio usuário
deve estar presente diante do sistema de autenticação para
garantir o seu acesso ao ambiente eletrônico.
Um endereço IP é um identificador que uma rede pode ter
para que ela seja encontrada por um usuário. Todos
os computadores de uma rede possuem, assim, um mesmo
endereço IP, o que garante o envio e recebimento de mensagens
para os computadores contidos nessa rede. O que muda na rede
são os endereços dos usuários, e não, o endereço dos
computadores.
HTTP é o nome de um protocolo de comunicação de
transferência de dados entre computadores da Web, ou WWW
(World Wide Web), que confere a ela a possibilidade de se
intercambiar dados de texto, imagens e sons entre seus
usuários.
O Google é um sistema de informação que possui grande
capacidade de armazenamento de arquivos, pois, por meio de
uma palavra-chave, pode-se ter acesso a sua base de dados e
recuperar rapidamente um documento nele armazenado.
O backbone, ou espinha dorsal, da Internet no Brasil é
administrado por empresas privadas que detêm o poder de
exploração do acesso à Internet. Essas empresas, também
conhecidas como provedores de acesso, cobram uma taxa a
pessoas físicas ou jurídicas, as quais podem, também,
armazenar seus dados na rede.
Intranet é um novo conceito de Internet, em que, por meio de
acesso restrito e seguro, as pessoas podem trocar informações
entre si, de qualquer lugar do mundo, sem que façam uso da
Internet ou de seus protocolos de comunicação.
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Texto para os itens de 41 a 46
Proposições são sentenças que podem ser julgadas como
verdadeiras — V — ou falsas — F —, de forma que um julgamento
exclui o outro, e são simbolizadas por letras maiúsculas, como
P, Q, R etc. Novas proposições podem ser construídas usando-se
símbolos especiais e parênteses. Uma expressão da forma P ÷ Q é
uma proposição cuja leitura é “se P então Q” e tem valor lógico F
quando P é V e Q é F; caso contrário, é V. Uma expressão da forma
PwQ é uma proposição que se lê: “P ou Q”, e é F quando P e Q
são F; caso contrário, é V. Uma expressão da forma PvQ, que se lê
“P e Q”, é V quando P e Q são V; caso contrário, é F. A forma ¬P
simboliza a negação da proposição P e tem valores lógicos
contrários a P. Um argumento lógico válido é uma sequência de
proposições em que algumas são chamadas premissas e são
verdadeiras por hipótese, e as demais são chamadas conclusões e
são verdadeiras por consequência das premissas.

Considere que todos os 80 alunos de uma classe foram levados para
um piquenique em que foram servidos salada, cachorro-quente e
frutas. Entre esses alunos, 42 comeram salada e 50 comeram frutas.
Além disso, 27 alunos comeram cachorro-quente e salada,
22 comeram salada e frutas, 38 comeram cachorro-quente e frutas
e 15 comeram os três alimentos. Sabendo que cada um dos
80 alunos comeu pelo menos um dos três alimentos, julgue os
próximos itens.
47

Dez alunos comeram somente salada.

48

Cinco alunos comeram somente frutas.

49

Sessenta alunos comeram cachorro-quente.

50

Quinze alunos comeram somente cachorro-quente.

RASCUNHO

Considerando que cada proposição lógica simples seja representada
por uma letra maiúscula e utilizando os símbolos usuais para os
conectivos lógicos, julgue os itens seguintes.
41

A sentença “Homens e mulheres, ou melhor, todos da raça
humana são imprevisíveis” é representada corretamente pela
expressão simbólica (P ¸ Q) ÷ R.

42

A sentença “Trabalhar no TRT é o sonho de muitas pessoas e,
quanto mais elas estudam, mais chances elas têm de alcançar
esse objetivo” é representada corretamente pela expressão
simbólica S ¸ T.

43

A sentença “Maria é mais bonita que Sílvia, pois Maria é Miss
Universo e Sílvia é Miss Brasil” é representada corretamente
pela expressão simbólica (P ¸ Q) ÷ R.

44

A sentença “Mais seis meses e logo virá o verão” é
representada corretamente pela expressão simbólica P ÷ Q.

Considerando que R e T são proposições lógicas simples, julgue os
itens a seguir, acerca da construção de tabelas-verdade.
45

Se a expressão lógica envolvendo R e T for (R ÷ T) ø R, a
tabela-verdade correspondente será a seguinte.
R
V
V
F
F

46

T
V
F
V
F

(R ÷ T) ø R
V
F
V
F

Se a expressão lógica envolvendo R e T for (R ¸ T) º (¬ R),
a tabela-verdade correspondente será a seguinte.
R

T

V

V

(R ¸ T) º (¬ R)
V

V
F
F

F
V
F

F
V
V
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, acerca de noções de direito constitucional.
Nesse sentido, considere que a sigla CF se refere à Constituição

Acerca do direito administrativo, julgue os itens seguintes.
60

A avocação deriva do poder disciplinar e é utilizada de forma
excepcional quando o servidor público subalterno comete uma
falta funcional e é punido com a perda temporária da função,
desde que devidamente justificado pelo chefe do setor.

61

O princípio da continuidade dos serviços públicos pode ser
relativizado na hipótese de falta de pagamento do serviço de
água pelo particular, uma vez que o STF possui jurisprudência
afirmando que a sua remuneração caracteriza-se como preço
público ou tarifa, sem natureza tributária, razão pela qual o
serviço seria suscetível de suspensão por falta de pagamento.

62

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, na
hipótese de ato discricionário, no qual não se faz necessária
expressa motivação do agente, pode o interessado comprovar
o vício de legalidade incidente neste, quando demonstre a
inexistência da situação fática mencionada no ato como
determinante da vontade.

63

O princípio da autotutela não é absoluto, devendo ser
ponderado pelo princípio da segurança jurídica ou da proteção
da confiança, de forma que alguns atos administrativos
poderão ser convalidados ainda que inquinados de vício de
legalidade, desde que sejam julgados à luz do tempo e da
boa-fé.

Federal de 1988.
51

Segundo estipula a CF, na parte em que trata dos direitos de
nacionalidade, é privativo de brasileiro nato o exercício do
cargo de ministro de Estado.

52

Entre as inelegibilidades relativas estipuladas na CF, está
previsto o impedimento relativo à capacidade eleitoral passiva
previsto exclusivamente em lei complementar com o objetivo,
entre outros, de proteger a probidade administrativa e a
moralidade para exercício de mandato.

53

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende
que as normas constitucionais programáticas obrigam os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a atuar no sentido
de concretizar as finalidades nelas contidas.

Com relação à organização político-administrativa e à administração
pública no arcabouço constitucional, julgue os itens que se seguem.
54

Segundo jurisprudência do STF, não é possível a acumulação
de proventos de aposentadoria e vencimentos de um cargo da
ativa, ainda que se trate de cargos, funções ou empregos
acumuláveis na atividade na forma prevista na CF.

55

No que se refere ao regime de previdência de caráter
contributivo e solidário assegurado aos servidores públicos, o

Com relação aos contratos administrativos e à Lei de Licitações,
julgue os próximos itens.
64

Em qualquer caso, a administração poderá utilizar, para
aquisição de bens e serviços e obras de engenharia, a
modalidade concorrência; contudo, poderá utilizar a tomada
de preços, em substituição, na hipótese de cabimento do
convite.

65

É nulo e não produz efeito o contrato verbal com a
administração em qualquer hipótese, haja vista a necessidade
do rígido formalismo exigido pela Lei n.o 8.666/1993.

tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será
contado para efeito de aposentadoria, e o tempo de serviço
correspondente, para efeito de disponibilidade.
56

Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal
e dos ex-territórios do Amapá e de Roraima.

No que concerne aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
julgue os itens subsequentes.
57

No que diz respeito aos servidores públicos, à Lei n.o 8.112/1990
e à Lei n.o 11.416/2006, julgue os seguintes itens.
66

O servidor de carreira dos quadros de pessoal do Poder
Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, a
gratificação de atividade judiciária, exceto na hipótese de
haver sido cedido para órgãos da União e ter optado pela
remuneração do cargo efetivo.

67

Entre os cargos vitalícios estipulados na CF, encontra-se o de
defensor público, inserido na reforma trazida pela EC n.o
45/2004.

68

Entre as licenças estipuladas em favor dos servidores públicos
federais, está a que pode ser concedida para acompanhamento
do cônjuge que foi deslocado para outro ponto do território
nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, cujo prazo será
de até quatro anos, com uma única prorrogação.

A matéria constante de proposta de emenda constitucional (EC)
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de
nova proposta na mesma legislatura.

58

Para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, exige-se o voto da maioria relativa dos membros
do respectivo órgão especial, como forma de reforçar o
controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico.

59

Admitida a acusação contra o presidente da República, por dois
terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a
julgamento perante o STF, nas infrações penais comuns, ou
perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
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Acerca do direito do trabalho, julgue os itens a seguir.
69

70

71

Entende-se por comissionista puro o empregado contratado
para receber salário-base estipulado unicamente em função de
sua produção. Logo, esse tipo de empregado sempre fará jus à
concessão de horas extraordinárias, uma vez que ganha mais na
medida em que despende mais tempo em favor da atividade de
produção.
Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, os
fatos ordinários são presumidos, em detrimento dos fatos
extraordinários, que precisam ser provados. Assim, o ônus de
provar o vínculo empregatício e o despedimento é do
empregado, porque se trata de fatos constitutivos do seu direito.
Contrato de experiência é o negócio jurídico por meio do
qual empregado e empregador, no âmbito privado, aferem
reciprocamente suas condutas visando a uma futura, porém
incerta, efetivação do ajuste precário em contrato por tempo
indeterminado. O referido contrato pode ser celebrado por
prazo não superior a três meses, sob pena de passar a vigorar
sem determinação de prazo.

72

Na modalidade de resilição do contrato de trabalho por prazo
indeterminado por culpa recíproca, além da liberação das guias
para saque do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS),
o empregado terá direito a uma multa no importe de 20% sobre
o saldo do FGTS resultante do contrato.

73

O empregado contratado para prestação de trabalho em regime
de tempo parcial pode converter um terço do período de férias
a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da
remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

Com relação ao processo do trabalho, julgue os itens que se seguem.
74

75

A execução provisória, que será feita por meio de carta de
sentença, é cabível toda vez que a decisão exarada ainda pender
de recurso desprovido de efeito suspensivo.
O objetivo da execução por quantia certa é expropriar bens do
devedor a fim de satisfazer o direito do credor, respondendo o
executado com seu patrimônio, presente ou futuro, para
cumprimento das obrigações. Nesse contexto, achando-se a
dívida já com seu valor líquido e certo, será expedido o
mandado executivo, denominado mandado de citação, penhora
e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça.

76

O jus postulandi aplica-se de forma pacífica no primeiro grau
de jurisdição, tanto nas ações trabalhistas quanto nos mandados
de segurança, habeas corpus e habeas data.

77

A compensação pode ser reconhecida de ofício pelo juiz por
ser, em verdade, uma forma indireta de extinção de obrigações,
destinada a possibilitar a solução de dívidas entre as partes
litigantes.

78

Considerando que o recurso ordinário não possui efeito
suspensivo, sendo apenas dotado de efeito devolutivo, há a
possibilidade excepcional de utilização de ação cautelar para
obtenção do mencionado efeito suspensivo, como na hipótese
de sentença que determina a imediata reintegração de
empregado.

Julgue os itens seguintes, que versam sobre a seguridade social e o
regime geral da previdência social (RGPS).
79

Para fazer jus a qualquer prestação do RGPS, o beneficiário
deve preencher o período de carência, assim entendido como
o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis.

80

A previdência social, por seu caráter necessariamente
contributivo, não está inserida no sistema constitucional da
seguridade social.

81

A despeito do princípio constitucional da universalidade da
cobertura e do atendimento, os menores de dezesseis anos não
podem ser segurados do RGPS.

82

A seguridade social é financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal (DF) e
dos municípios e de contribuições sociais.

83

A aposentadoria por tempo de serviço, os pecúlios e o abono
de permanência em serviço são exemplos de prestações
mantidas pelo RGPS.

Acerca da seguridade social do servidor público, da relação que a
União, os estados, o DF e os municípios, suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e outras entidades
públicas mantêm com suas respectivas entidades fechadas de
previdência complementar, e da previdência complementar, julgue
os itens a seguir.
84

A União, os estados, o DF e os municípios podem instituir
regime de previdência complementar para seus respectivos
servidores titulares de cargo efetivo, mediante a criação, por
lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, de entidades
fechadas de previdência complementar de natureza pública.

85

As entidades abertas e fechadas de previdência complementar
somente podem instituir e operar planos de benefícios para os
quais tenham autorização específica.

86

No regime de seguridade social do servidor público, o terço
constitucional de férias pode sofrer a incidência da
contribuição previdenciária.

87

A União, os estados, o DF e os municípios, suas autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista
e outras entidades públicas podem fazer aporte de recursos a
entidades de previdência privada de caráter complementar,
mesmo que não sejam seus patrocinadores.

Acerca de técnicas de arquivamento, julgue os itens subsecutivos.
88

Para uma adequada organização e administração arquivística
é obrigatório elaborar um planejamento que estabeleça
serviços de arquivo de forma centralizada em todas as fases de
arquivamento, que se classificam em corrente, intermediária
ou permanente.

89

Em um departamento de arquivo, o setor de protocolo é
encarregado pelo recebimento, pelo registro, pela distribuição
e pela movimentação de documentos em curso.

90

Uma das formas de classificação de arquivos refere-se aos
estágios da sua evolução. Esses estágios são: corrente,
intermediário, permanente, setorial, geral ou central.

91

Arquivo corrente é o conjunto de documentos em curso, ou de
uso frequente, também denominado arquivo de movimento.
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Com relação aos procedimentos administrativos, julgue os
próximos itens.
92

Caso sejam expressos em dias, os prazos dos processos
administrativos devem ser contados de modo contínuo.
No entanto, se forem fixados em meses ou anos, devem ser
contados de data a data.
93 Considere que, em um processo administrativo, haja um
interessado com domicílio indefinido e que uma intimação a
esse interessado devesse ser realizada por meio de publicação
oficial, trâmite não cumprido pela administração. Nesse caso,
se houver o comparecimento do administrado, a irregularidade
da administração será suprida.
94 Conforme sua conveniência e oportunidade, a administração
pública pode, motivadamente, adotar providências
acauteladoras em processos administrativos sem a prévia
manifestação do interessado.
95 Tratando-se de direitos e interesses coletivos, as organizações
e associações representativas possuem legitimidade para
interpor recurso administrativo.
Julgue os itens seguintes, no que concerne aos processos licitatórios.

Acerca do trabalho em equipe, julgue os itens subsequentes.
107

A existência de uma linguagem comum utilizada nas falas e
documentos que conformam os processos de discussão e
decisão nas organizações permite a coordenação de ações em
uma equipe de trabalho.

108

O trabalho em equipe gera despersonalização dos indivíduos.

109

As expectativas positivas sobre a efetividade de uma equipe
são elementos que influenciam negativamente seus resultados.

110

A existência das equipes de trabalho reflete a necessidade do
homem de somar esforços para alcançar objetivos que,
isoladamente, não seriam alcançados ou o seriam de forma
mais trabalhosa.

A respeito da organização e da direção do Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) da 21.ª Região, bem como das competências do
seu Tribunal Pleno, julgue os itens de subsecutivos.
111

Se um indivíduo for aprovado no concurso para juiz do
trabalho no Rio Grande do Norte e o TRT/21.ª Região estiver
em recesso, a posse ocorrerá apenas na primeira sessão que
vier a se realizar.

112

Considere que Pedro, desembargador do TRT/21.ª Região,
decorrido um ano e vinte dias da sua posse no cargo de
presidente, tenha falecido. Nessa situação, o cargo será
exercido pelo vice-presidente, que não ficará impedido de ser
eleito presidente no período subsequente imediato.

113

Compete ao Tribunal Pleno estabelecer o horário e o
funcionamento dos órgãos da justiça do trabalho do Rio
Grande do Norte.

114

Se não houver desembargador na turma, a presidência será
exercida pelo juiz titular mais antigo que a compuser.

96

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato são de responsabilidade do
contratado.
97 A administração sempre rejeitará no todo obra, serviço ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato.
98 Considere que, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários, tenha sido
constatada a necessidade de modificação do regime de
execução de uma obra. Com base nessa situação, é correto
afirmar que a administração, como interessada, pode alterar
unilateralmente o contrato.
99 Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus
representantes, a finalidade e o ato que autorizou a sua
lavratura. No entanto, é facultado inserir o número do processo
da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade.
Julgue os itens que se seguem, acerca de administração financeira,
de recursos humanos e de material.
100

Acerca da competência do presidente e da Ouvidoria Geral, julgue
os itens que se seguem.

A eficiente gestão de recursos materiais de uma organização
compreende etapas relativas à adequada identificação de
fornecedores, compras, transporte e armazenagem, bem como
a informações financeiras e gerenciais que confiram
confiabilidade ao processo.
101 A gestão das competências é um referencial que busca integrar
o conceito de competência individual ao conceito de
competência organizacional, apresentando-se como abordagem
alternativa às metodologias tradicionais de administração de
recursos humanos.
102 A busca da flexibilidade, a gestão dos conflitos e a gestão das
mudanças estão entre as preocupações fundamentais das
organizações que visam à vantagem competitiva.
Com relação a serviço público e qualidade do atendimento, julgue
os itens a seguir.

115

Caso alguém ligue para a Ouvidoria Geral e comunique a
ocorrência de um fato criminoso, a notícia do fato não deverá
ser admitida.

116

Caso seja verificada falta disciplinar por parte de um juiz do
trabalho, caberá ao presidente do TRT/21.ª Região a aplicação
da penalidade, se for o caso.

117

A Ouvidoria Geral, órgão do TRT/21.ª Região, com base nas
sugestões e reclamações recebidas, deve baixar ato contendo
medidas administrativas que visem ao aperfeiçoamento das
atividades desenvolvidas.

103

118

Caso as pautas de julgamento do TRT/21.ª Região sejam
afixadas no quadro de editais com antecedência de cinco dias,
ficará dispensada a respectiva publicação no órgão oficial.

119

Os processos recebidos no Serviço de Cadastramento
Processual devem ser registrados e autuados, após o que serão
conclusos ao presidente.

120

Considerando que, durante a realização de uma audiência de
instrução em uma ação rescisória, o advogado da parte ré
precise se retirar da sala, tal advogado prescindirá da
autorização do juiz que presida o ato.

Tratar o usuário do serviço público como cidadão que paga
pelos serviços a serem prestados é um dos princípios do
atendimento ao público nos órgãos públicos.
104 A procura contínua por padrões de excelência no atendimento
ao público está desvinculada dos mecanismos de avaliação.
105 A aproximação entre o Estado e o cidadão ocorre mediante a
prestação do atendimento e se materializa na resposta proativa
e eficiente do atendente.
106 O código de ética profissional prescreve comportamentos e
punições, o que facilita o controle sobre o comportamento do
indivíduo.

A respeito da ordem dos processos no TRT/21.ª Região, julgue os
próximos itens.
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