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Q1.
Texto II - Semana Nacional do Trânsito
Estamos no último dia da Semana Nacional do Trânsito e
vamos encerrar falando sobre o tema que foi bem escolhido pelo
Denatran: Seja Você a Mudança no Trânsito.
Vivemos numa sociedade que tem o hábito de
responsabilizar o Estado, autoridades e governos pelas mazelas
do país. Em muitos casos são críticas absolutamente
procedentes, mas, quando o tema é segurança no trânsito, não
nos podemos esquecer que quem faz o trânsito são seres
humanos, ou seja, somos nós.
Deveríamos aproveitar a importância desta semana para
refletir sobre nosso comportamento como pedestres,
passageiros, motoristas, motociclistas, ciclistas, pais, enfim, como
cidadãos cujas ações tem reflexo na nossa segurança, assim como
dos demais. O pedestre que não respeita a faixa coloca em risco
sua vida e também a do motorista e de terceiros. Muitas vezes
para desviar de um pedestre e evitar seu atropelamento, um
motorista perde o controle do veículo e provoca um acidente
grave com outras pessoas que nada têm a ver com o
comportamento do pedestre. Não precisamos nem aprofundar as
consequências dos motoristas que andam em excesso de
velocidade, sob efeito de álcool, ou que dirigem uma carreta
cansados. São todos fatores humanos que contribuem para o que
chamamos de acidente.
(....) Nesta semana nacional do trânsito pelo menos mil
pessoas vão ter morrido nas ruas e nas estradas. Não podemos
mais tolerar esses números e, para que isso mude realmente, é
preciso que você e cada um de nós sejamos de fato os agentes da
mudança na direção de um trânsito mais seguro. Com certeza
você pode contribuir para isso, aproveite esta semana para
refletir e conversar sobre o tema com seus entes queridos e
amigos, afinal, quem morre no trânsito é amigo ou parente de
alguém. Ninguém está livre disso.
Rodolfo Alberto Rizzotto (adaptado)
“Vivemos numa sociedade que tem o hábito de responsabilizar o
Estado, autoridades e governos pelas mazelas do país. Em muitos
casos são críticas absolutamente procedentes, mas, quando o
tema é segurança no trânsito, não nos podemos esquecer que
quem faz o trânsito são seres humanos, ou seja, somos nós”.

Em termos argumentativos, o autor do texto 2:
•

A) divide a responsabilidade da segurança no trânsito entre as
autoridades e a legislação;

•

B) atribui às autoridades uma maior responsabilidade por um
trânsito seguro;

•

C) retira das autoridades qualquer responsabilidade sobre a
segurança no trânsito;

•

D) isenta parcialmente as autoridades sobre as
responsabilidades em relação à segurança no trânsito;

•

E) indica a população como única responsável pela segurança no
trânsito.
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Q2.
Assinale a opção que indica a frase em que não ocorre
a possibilidade de duplo entendimento.
•

A) José e Raquel casaram-se.

•

B) No domingo, Vasco e Flamengo enfrentam-se.

•

C) O lobo e o cordeiro enganaram-se.

•

D) João e Maria se despediram.

•

E) Nas férias, marido e mulher irritaram-se.
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Q3.
Jovens em movimento
Jovens protestando nas ruas não são exatamente uma novidade: parece ser próprio da juventude um alto grau de inconformismo. Mas é possível localizar na década de 60 e em parte
da de 70 do século passado o marco mais incisivo de muitas
contestações. O problema apareceu como sendo o de toda uma
geração de jovens ameaçando a ordem social, nos planos político, cultural e moral, por uma atitude de crítica aos valores estabelecidos e pelo desencadear de atos em busca de transformação − movimentos estudantis de oposição aos regimes autoritários, contra a tecnocracia e todas as formas de dominação,
movimentos pacifistas, agrupamentos de hippies, etc.
Muitos jovens estabeleciam para si próprios que jamais
viriam a se integrar ao funcionamento normal da sociedade. Alguns entravam em organizações políticas clandestinas, outros
se recusavam a assumir um emprego formal, indo viver em comunidades e sobrevivendo por meio de atividades alternativas
(arte, artesanato, hortas comunitárias), tudo numa recusa permanente de se adaptar, de se enquadrar numa sociedade convencional.
No Brasil, é particularmente nesse momento que a questão da juventude ganha maior visibilidade, devido ao engajamento de jovens da classe média, do ensino secundário e universitário, na luta contra o regime autoritário por meio de mobilizações estudantis e atuação nos partidos de esquerda. No
campo do comportamento, questionavam os padrões sexuais,
morais e o consumismo. De lá para cá, alternaram-se momentos de alguma acomodação e outros de expressão inconformista. As manifestações de meados de 2013 atualizaram o caráter contestador da juventude.
(Adaptado de: ABRAMO, Helena Wendel. “Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil”. Revista
Brasileira de Educação, n. 5/6, p. 30 e 31)
Deve-se deduzir da leitura do texto, essencialmente, que
os jovens,
•

A) em qualquer época, levantam-se contra a ordem estabelecida para rejeitar os direitos constitucionais da
cidadania.

•

B) em variados contextos históricos, fazem ouvir seus
protestos contra a ordem social e assumem novos
padrões de valor.

•

C) nos momentos políticos mais agudos, organizam-se
em novas associações de classe para combater a
velha estrutura dos partidos.

•

D) nos momentos de imobilismo social, revoltam-se
contra as velhas práticas econômicas e reorganizam

o sistema financeiro.
•

E) em ocasiões propícias, recusam as práticas sociais
vigentes e propõem a regulamentação delas por
meio de instituições mais sólidas.
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Q4.

Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republicana, o velho e bretão football foi apropriado por toda a
sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou
uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado
pelo povo.
Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha
de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um
nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no
entanto, canibalizamos e digerimos o “football”, roubando-o dos
ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse
esporte. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e
do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o
futebol acabou servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro
instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e
inatingíveis.
Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o
futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário,
ele nos fez colonizadores.
A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e
produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que
o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o
samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente,
conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que
indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade
individual e coletiva entre nós.
Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um
esporte dotado de uma vocação complexa que permite entendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista.
Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um
espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da
indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu
maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com
todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é
instável como uma bola. Perder e vencer, ensina o futebol,
fazem parte de uma mesma moeda.
(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O
futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em
estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)
O segmento em que se apresenta uma das razões pelas quais o futebol já foi alvo de ataques por parte da sociedade é:
•

A) ... instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e inatingíveis. (2º parágrafo).

•

B) ... ele nos fez colonizadores. (3º parágrafo).

•

C) ... um espetáculo pago... (5º parágrafo).

•

D) Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha de fora... (2º parágrafo).

•

E) ... um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. (2º parágrafo).
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Q5.
Blogs e Colunistas
Sérgio Rodrigues
Sobre palavras
Nossa língua escrita e falada numa abordagem
irreverente
02/02/2012
Consultório
‘No aguardo’, isso está certo?
“Parece que virou praga: de dez e-mails de trabalho que
me chegam, sete ou oito terminam dizendo ‘no aguardo
de um retorno’! Ou outra frase parecida com esta, mas
sempre incluindo a palavra ‘aguardo’. Isso está certo?
Que diabo de palavra é esse ‘aguardo’ que não é verbo?
Gostaria de conhecer suas considerações a respeito.”
(Virgílio Mendes Neto)
Virgílio tem razão: uma praga de “no aguardo” anda
infestando nossa língua. Convém tomar cuidado, nem que seja
por educação: antes de entrarmos nos aspectos propriamente
linguísticos da questão, vale refletir por um minuto sobre o que
há de rude numa fórmula de comunicação que poderia ser
traduzida mais ou menos assim: “Estou aqui esperando, vê se
responde logo!”.
(Onde terá ido parar um clichê consagrado da polidez
como “Agradeço antecipadamente sua resposta”? Resposta
possível: foi aposentado compulsoriamente ao lado de outros
bordados verbais do tempo das cartas manuscritas, porque o
meio digital privilegia as mensagens diretas e não tem tempo a
perder com hipocrisias. O que equivale a dizer que, sendo o
meio a mensagem, como ensinou o teórico da comunicação
Marshall McLuhan, a internet é casca-grossa por natureza. Será
mesmo?)
Quanto à questão da existência, bem, o substantivo
“aguardo” existe acima de qualquer dúvida. O dicionário da
Academia das Ciências de Lisboa não o reconhece, mas isso se
explica: estamos diante de um regionalismo brasileiro, um termo
que tem vigência restrita ao território nacional. Desde que foi
dicionarizado pela primeira vez, por Cândido de Figueiredo, em
1899, não faltam lexicógrafos para lhe conferir “foros de cidade”,
como diria Machado de Assis. Trata-se de um vocábulo formado
por derivação regressiva a partir do verbo aguardar. Tal
processo, que já era comum no latim, é o mesmo por meio do
qual, por exemplo, do verbo fabricar se extraiu o substantivo
fábrica.
O autor
•

A) afirma fazer uso de expressões como “Agradeço antecipadamente sua resposta” porque elas ao menos permitem denotar polidez.

•

B) ironiza o privilégio concedido às pretensas mensagens diretas do meio digital, já que com elas se perde em estilo (bordados verbais) e em cortesia.

•

C) afirma, com bom humor, mas com base em trabalhos qualificados, que, desde sua dicionarização, “aguardo” é palavra característica de um vocabulário
rural.

•

D) vale-se de informações sociolinguísticas, de história da língua e de morfologia para comprovar a existência de “aguardo”.

•

E) recorre ao latim para propor que “aguardo” pode ter aparecido na língua bastante antes de 1899, data de sua dicionarização.
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Q6.
São abundantes na natureza os exemplos de comportamento altruísta. As células se coordenam para manter sua divisão sob controle, formigas operárias de muitas espécies sacrificam sua fecundidade para servir à rainha e à colônia, leoas de
um grupo amamentam os filhotes umas das outras. E os humanos ajudam outros humanos a fazer tudo, desde obter alimentos
até encontrar pares e defender território. Mesmo que os
auxiliadores não coloquem sua vida em risco, eles podem estar
reduzindo seu sucesso reprodutivo em favor de outro indivíduo.
Ao longo de décadas biólogos discutiram a cooperação,
esforçando-se para compreendê-la à luz da visão dominante da
evolução. Charles Darwin, ao expor sua teoria sobre a evolução
pela seleção natural – segundo a qual indivíduos com caracteres desejáveis se reproduzem com mais frequência do que seus
pares e assim contribuem mais para a próxima geração –
chamou essa competição de “a mais severa luta pela vida”.
Alçado a sua lógica extrema, o argumento rapidamente leva à
conclusão de que não se deve nunca ajudar a um rival e que
um indivíduo pode, de fato, fazer bem ao mentir e enganar para
vencer uma disputa. Vencer o jogo da vida – por bem ou por
mal – é tudo o que importa.
Por que, então, o comportamento altruísta é um fenômeno tão persistente? Nas duas últimas décadas venho usando
as ferramentas da teoria dos jogos para estudar esse aparente
paradoxo. Meu trabalho indica que, em vez de se opor à
competição, a cooperação operou juntamente com ela desde o
início para dar forma à evolução da vida na Terra, desde as
primeiras células até o homo sapiens. A vida é, portanto, não
apenas uma luta pela sobrevivência - é também, pode-se dizer,
uma união pela sobrevivência. Em nenhum outro caso a
influência evolutiva do altruísmo foi mais sentida do que entre
os humanos. Minhas descobertas sugerem por que isso
acontece e salientam que, assim como ajudar o outro foi fundamental para nosso sucesso no passado, deverá ser vital
também para nosso futuro.
Simulações evolucionistas indicam que a cooperação é
intrinsecamente instável; períodos de prosperidade cooperativa
inevitavelmente dão lugar à deserção destrutiva. Mesmo assim
o espírito altruísta parece sempre se reconstituir; nossa bússola
moral de alguma forma se reorienta.
(Adaptado de: Martin A. Nowak. Scientific American Brasil.
Antropologia 2, junho/julho de 2013. p. 30-33)
– segundo a qual indivíduos com caracteres desejáveis se reproduzem com mais frequência do que seus pares e assim contribuem mais para a próxima
geração –
O longo segmento contido entre os travessões no 2° parágrafo deve ser entendido como
•

A) resumo explicativo da teoria evolucionista do cientista citado.

•

B) acréscimo do autor do texto em relação às suas próprias pesquisas.

•

C) comentário pessoal do autor do texto, que contraria as observações anteriores.

•

D) defesa das teses evolucionistas, que foram a base da luta da humanidade pela sobrevivência.

•

E) análise atual, com observações mais antigas, referentes à sobrevivência do homem.
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Q7.
Sucesso renovado

A previsão inicial de movimentar um público de 45 mil
espectadores foi superada pelo FEMUSC − 8º Festival de
Música de Santa Catarina. Na avaliação final realizada pela
organização, chegou-se ao total de 50 mil e 100 pessoas
durante os 13 dias de realização do evento (20 de janeiro a
2 de fevereiro) nos palcos fixos da programação, no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul, e nos espaços alternativos.
Para o diretor executivo do Instituto FEMUSC, o resultado não chega a surpreender. “Estamos satisfeitos com a resposta do público, que este ano lotou todas as noites dos concertos, nos teatros da Sociedade Cultura Artística, mas também
marcou presença em outros ambientes do Centro Cultural”, assinala.
Para o próximo, a organização já prevê mudanças no
sentido de oferecer maior comodidade ao público, seguindo
uma evolução natural do Festival. Estas inovações serão discutidas ao longo do desenvolvimento da nona edição, cuja data
de realização já foi definida para o período de 19 de janeiro a
1º de fevereiro de 2014 − as inscrições para as turmas de alunos serão abertas no dia 15 de agosto deste ano.
(Adaptado de: Ronaldo Corrêa, 07/02/2013, disponível em
www.femusc.com.br/2013/02/07/sucesso-renovado/)
A afirmação que está de acordo com o que informa o texto é:
•

A) O 8º Festival de Música de Santa Catarina teve um público muito maior do que aquele inicialmente esperado pelos organizadores do evento, que foram
pegos de surpresa.

•

B) O 8º Festival de Música de Santa Catarina transcorreu sem surpresas, pois o público foi exatamente aquele que era esperado pelos organizadores do
evento.

•

C) As mudanças previstas para o próximo Festival de Música de Santa Catarina, que já estão em discussão, incluem grande aumento do público presente
nos concertos.

•

D) O 8º Festival de Música de Santa Catarina teve um público maior do que aquele esperado pelos organizadores, fato que, entretanto, não foi capaz de
surpreendê-los.

•

E) A 8º edição do Festival de Música de Santa Catarina foi marcada por reclamações relacionadas à comodidade do público presente nos concertos.
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Q8.
Não é preciso uma viagem muito longa no tempo. O leitor com 50 anos talvez resgate na memória uma época em que
o aparelho de tevê era um móvel exclusivo da sala de estar, as
horas de transmissão eram reduzidas e a programação, escassa. Aos mais jovens eram reservados horários e conteúdos
específicos, que não roubavam muito tempo dos estudos e das
brincadeiras com amigos. Em pouco mais de quatro décadas,
no entanto, a tevê ganhou tempo de programação, variedade de
canais e cores, muitas cores. Vieram o videocassete, o DVD e
os canais a cabo. Depois chegaram os videogames e a internet,
abrindo um novo mundo de possibilidades.
A Kaiser Family Foundation, uma organização sem fins
lucrativos com sede na Califórnia, divulgou recentemente um
estudo sobre o tempo que crianças e adolescentes passam
diante de meios eletrônicos nos Estados Unidos. O estudo,
realizado em parceria com pesquisadores da Universidade de
Stanford, analisou mais de 3 mil estudantes com idade entre 8 e
18 anos, e concluiu que a oferta de entretenimento 24 horas por
dia, sete dias por semana, fez com que aumentasse a exposição aos meios eletrônicos. Crianças e adolescentes norte-americanos passam hoje nada menos que 7 horas e 38 minutos
diárias, em média, diante de meios eletrônicos. Os resultados
representam um sensível aumento em relação à pesquisa de
2004, quando foi registrada a média de 6 horas e 21 minutos.

O estudo detectou outras tendências importantes. Primeiro, o aumento do tempo diante dos meios eletrônicos de
2004 para 2009 foi causado em grande parte pelo crescente
acesso a mídias móveis, tais como telefones celulares, iPods e
aparelhos de MP3. Segundo, apenas três de cada dez crianças
e adolescentes mencionaram regras relacionadas ao tempo
diante da tevê, dos videogames e dos computadores.
Se a tendência se mantiver, teremos cada vez mais adultos que passaram a maior parte de sua infância e adolescência
diante de meios eletrônicos. Como serão esses adultos? Um
exército de gênios criativos ou uma horda de zumbis? Uma
legião de desinibidos manipuladores dos mais complexos meios
eletrônicos ou um bando de escravos iletrados desses mesmos
meios? Uma geração de espírito aberto e crítico ou um punhado
de conformistas, a consumir estilos de vida e grifes de
identidade?
(Adaptado de Thomaz Wood Jr. “Juventude Virtual”. Carta Capital,
http://www.cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&i=6131)
Atente para as afirmações abaixo.

I. O texto apresenta uma estrutura em que o tempo desempenha um papel fundamental, sendo a divisão em parágrafos organizada de acordo com uma
sequência temporal.

II. As menções aos resultados da pesquisa de 2004 constituem um importante contraponto aos dados coletados na pesquisa mais recente.

III. As três últimas frases interrogativas do último parágrafo são todas constituídas de dois elementos cuja oposição assinala os cenários mais extremos para o
futuro da relação com os meios eletrônicos.

Está correto o que se afirma em:
•

A) I, apenas.

•

B) I e II, apenas.

•

C) II e III, apenas.

•

D) III, apenas.

•

E) I, II e III.
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Q9.
Um velho amor
Quando meus pais morreram, eu morava longe, e meu
irmão se ocupou de esvaziar o apartamento de nossa infância.
Acedi a seu desejo de guardar consigo nossos antigos
brinquedos. Nestes dias (depois de tantos e tantos anos), passando duas semanas em sua casa, na Itália, explorei, pela primeira vez, um armário de três portas, onde encontrei nossos
velhos jogos, um quebra-cabeças, um porta-aviões sem aviões,
um “Pequeno químico”, caminhões etc. Atrás desse amontoado
esbarrei num helicóptero, bem guardado em sua caixa original.
Eu o ganhei no Natal dos meus sete ou oito anos. Ameio à primeira vista: levantara-me secretamente na madrugada e
fora vasculhar os presentes, dando com ele. Não era teleguiado
(era o começo dos anos 50), mas voava; era ligado por um cabo

a um comando (não elétrico): ao girar (freneticamente) uma manivela, o movimento era multiplicado e transmitido até às pás do
rotor, de forma que, efetivamente, o helicóptero se levantava até
o braço da gente cansar.
Amei o helicóptero. Amei a sensação de que ele voava
não por alguma mágica, mas pelo meu esforço. Brinquei com
ele mais ou menos uma hora, até que, inexplicavelmente, ele se
quebrou: eu acionava a manivela, ouvia um ruído de engrenagens infelizes, e as pás permaneciam paradas. Eu não aguentava a ideia de que meus pais tivessem notícia da morte
precoce de seu presente, que tinham escolhido com carinho.
Em suma, eu precisava proteger meus pais.
Não disse nada: coloquei o helicóptero de volta na caixa
e o levei para a cama comigo. De manhã, consegui convencer a
todos de que aquele era meu presente preferido, por isso não
queria que ninguém mais o tocasse. Mantive essa ficção
durante os dias seguintes. De fato, ninguém nunca mais brincou
com ele.
E agora o helicóptero está aqui, na sua caixa de origem
– símbolo da minha vontade sofrida e um pouco louca de fazer
e proteger a felicidade de meus pais. Tem cara de novo, mas é
um pouco tarde para invocar a garantia.
(Adaptado de Contardo Calligaris, Folha de S.Paulo, 01/07/2010)
Ao reencontrar, já adulto, o helicóptero de que tanto gostara, o autor também se lembra da
•

A) sensação possessiva que lhe despertou o brinquedo predileto.

•

B) decepção profunda que sentiu pelo desgaste tão precoce.

•

C) preocupação que teve em não frustrar a expectativa dos pais.

•

D) gratidão confusa que o levara a disfarçar sua frustração com o presente.

•

E) providência prática que tomou para explorar a ingenuidade dos pais.
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Q10.
Nos anos setenta, no auge dos grandes projetos de
infraestrutura implantados pelos governos militares, a Amazônia
era conhecida como o inferno verde. Uma mata fechada e
insalubre, empesteada de mosquitos e animais peçonhentos,
que deveria ser derrubada a todo custo – sempre com incentivo
público – pelos colonos, operários e garimpeiros que se aventuravam pela região. Essa visão mudou bastante nas últimas duas
décadas, à medida que os brasileiros perceberam que a região
é um patrimônio nacional que não pode ser dilacerado sem
comprometer o futuro do próprio país.
Com seus 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia representa mais da metade do território brasileiro, 3,6%
da superfície seca do planeta, área equivalente a nove vezes o
território da França. O rio Amazonas, o maior do mundo em
extensão e volume, despeja no mar em um único dia a mesma
quantidade de água que o Tâmisa, que atravessa Londres, leva
um ano para lançar. O vapor de água que a Amazônia produz
por meio da evaporação responde por 60% das chuvas que
caem nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Mesmo agora, com o reconhecimento de sua grandeza,
a Floresta Amazônica permanece um domínio da natureza no
qual o homem não é bem-vindo. No entanto, vivem lá 25 milhões de brasileiros, pessoas que enfrentaram o desafio do ambiente hostil e fincaram raízes na porção norte do país. Assusta
observar que, no intenso debate que se trava sobre a melhor
forma de preservar (ou, na maior parte das vezes, ocupar) a

floresta, esteja praticamente ausente o maior protagonista da
saga amazônica: o homem.
É uma forma atravessada de ver a situação, pois o destino da região depende muito mais de seus habitantes do que
de medidas adotadas por autoridades do governo ou por organizações não-governamentais. A prioridade de todas as iniciativas deveria ser melhorar a qualidade de vida e criar condições econômicas para que seus habitantes tenham alternativas à exploração predatória. Só assim eles vão preservar a
floresta em vez de destruí-la, porque terão orgulho de sua
riqueza natural, única no mundo.
(O fator humano. Veja especial, São Paulo, Ano 42, Setembro
2009, pp. 22-24, com adaptações)
No texto, é possível identificar:
•

A) adesão à percepção negativa sobre a Amazônia.

•

B) visão pessoal sobre a importância da região amazônica.

•

C) defesa das medidas governamentais com foco na ocupação da Amazônia.

•

D) pessimismo quanto aos resultados da ocupação humana na região amazônica.

•

E) ausência de medidas de caráter oficial com vistas à preservação da Amazônia.
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Q11.
Liberdade minha, liberdade tua
Uma professora do meu tempo de ensino médio, a
propósito de qualquer ato de indisciplina ocorrido em suas
aulas, invocava a sabedoria da frase “A liberdade de um termina
onde começa a do outro”. Servia-se dessa velha máxima para
nos lembrar limites de comportamento. Com o passar do tempo,
esqueci-me de muita coisa da História que ela nos ensinava,
mas jamais dessa frase, que naquela época me soava, ao
mesmo tempo, justa e antipática. Adolescentes não costumam
prezar limites, e a ideia de que a nossa (isto é, a minha...)
liberdade termina em algum lugar me parecia inaceitável. Mas
eu também me dava conta de que poderia invocar a mesma
frase para defender aguerridamente o meu espaço, quando
ameaçado pelo outro, e isso a tornava bastante justa... Por
vezes invocamos a universalidade de um princípio por razões
inteiramente egoístas.
Confesso que continuo achando a frase algo
perturbadora, provavelmente pelo pressuposto que ela encerra:
o de que os espaços da liberdade individual estejam distribuídos
e demarcados de forma inteiramente justa. Para dizer sem
meias palavras: desconfio do postulado de que todos sejamos
igualmente livres, ou de que todos dispomos dos mesmos
meios para defender nossa liberdade. Ele parece traduzir muito
mais a aspiração de um ideal do que as efetivas práticas
sociais. O egoísmo do adolescente é um mal dessa idade ou,
no fundo, subsiste como um atributo de todas?
Acredito que uma das lutas mais ingentes da civilização humana é a que se desenvolve, permanentemente,
contra os impulsos do egoísmo humano. A lei da sobrevivência
na selva – lei do instinto mais primitivo – tem voz forte e procura
resistir aos dispositivos sociais que buscam controlá-la.
Naquelas aulas de História, nossa professora, para controlar a
energia desbordante dos jovens alunos, demarcava seu espaço
de educadora e combatia a expansão do nosso território
anárquico. Estava ministrando-nos na prática, ao lembrar os
limites da liberdade, uma aula sobre o mais crucial desafio da
civilização.

(Valdeci Aguirra, inédito)
Considerando-se o sentido geral e conclusivo do texto, o título Liberdade minha, liberdade tua tem significação equivalente à da seguinte formulação:
•

A) Minha liberdade nada tem a ver com a tua.

•

B) A tua e a minha liberdade são essencialmente a mesma.

•

C) Tua liberdade acaba por eliminar a minha.

•

D) A minha e a tua liberdade devem conciliar-se.

•

E) Nossas liberdades exercem-se paralelamente.
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Q12.
Um antigo documentário
Num desses canais de TV a cabo – ou no de TV Educativa, não me lembro ao certo – pude assistir, não faz muitos
dias, a um documentário sobre a atuação dos irmãos Vilas-Boas
junto a tribos indígenas do Xingu. A reportagem, apesar de
tecnicamente algo tosca, resultou muito expressiva; deve datar
do início dos anos 60. No centro dela, repontava o delicado
tema da “aproximação” que os brancos promovem em relação
aos índios ainda isolados. Cláudio Vilas-Boas, que chefiava a
expedição, mostrou plena consciência da tensão que envolve
esses primeiros contatos, que acabarão provocando a desfigurações da cultura indígena.
Há quem defenda, com razão, que o melhor para os
índios seria que os deixássemos em paz, às voltas com seus
valores, hábitos e ritos. Mas acabaria não sendo possível evitar
que, mais dia, menos dia, algum contato se estabelecesse – e
com o risco de que brancos ambiciosos e despreparados
mostrassem, eles sim, a “selvageria” de que somos capazes.
A delicadeza da missão dos irmãos Vilas-Boas está em
que eles procuram respeitar ao máximo a cultura indígena, enquanto a põem em contato com a nossa. Melhor que ninguém,
os irmãos sabem que não aproveitaremos nada de tanto o que
têm os índios a nos ensinar (na dedicação aos filhos, por exemplo) e que, ao mesmo tempo, os exporemos aos nossos piores
vícios. Era visível a preocupação de Cláudio, pelos riscos desse
contato: uma gripe trazida pelo branco pode dizimar toda uma
aldeia.
Hoje, décadas depois, o documentário parece assumir o
valor de um testamento: são impressionantes as cenas em que
um chefe indígena recusa, com veemência, presentes dos “civilizados”; ele parece adivinhar o custo de tais ofertas, e busca
se defender do perigo mortal que vê nelas. O país desenvolveuse muito nesse tempo, modernizou-se, povoou regiões
recônditas do interior, abriu espaço para as “reservas”. Mas
sabemos que a cultura do colonizador não é, necessariamente,
melhor do que a do colonizado. Apenas se revelou a mais bem
armada, a mais forte das duas. Melhor seria se fosse, também,
a mais justa.
(Roberto Melchior da Ponte, inédito)
Infere-se do texto que Cláudio Vilas-Boas, assim como seus irmãos, tem consciência de que sua missão é:
•

A) justa, mas desnecessária.

•

B) necessária, mas inexequível.

•

C) injusta, além de desnecessária.

•

D) difícil, além de justa.

•

E) necessária, apesar de injusta.
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Q13.
Considerada a norma-padrão escrita, é clara, concisa e correta a seguinte frase:
•

A) Tributos em homenagem a esportistas são cada vez mais frequentes, e mais comum também está ficando o hábito de o
anfitrião tomar emprestado a eles as frases mais representativas de seu estilo.

•

B) Ele que não receie, pois grandes distâncias podem ser enfrentadas sem medo, em vias desconhecidas, se houverem
pontos de referência bem determinados que orientem o motorista.

•

C) Na mão inversa da maioria dos representantes sindicais, é ele, o líder veterano, que se atêm a detalhes insignificantes
para o desejado pacto, de cuja realização tantos dependem.

•

D) Considerou inócua qualquer tentativa de mediarmos os conflitos que crescem em progressão geométrica e justificou sua
opinião pela forma que ambos se tratam, excessivamente agressiva.

•

E) Acordos tácitos podem ser imunes a críticas de quem observa, de fora, os que celebram a convenção, mas nunca
prescindem da constante validação daqueles que estabelecem os pactos mudos.
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Q14.
Duzentas gramas
Tenho um amigo que fica indignado quando peço na
padaria “duzentas” gramas de presunto – já que a forma correta,
insiste ele, é duzentos gramas. Sempre discutimos sobre
os diferentes modos de falar. Ele argumenta que as regras de
pronúncia e de ortografia, já que existem, devem ser obedecidas,
e que os mais cultos (como eu, um cara que traduz livros)
devem insistir na forma correta, a fim de esclarecer e
encaminhar gente menos iluminada.
Eu sempre argumento que, quando ele diz que só existe
uma forma correta de falar, está usurpando um termo de outro
ramo, que está tentando aplicar a ética à gramática, como se
falar corretamente implicasse algum grau de correção moral,
como se dizer “duzentas” significasse incorrer numa falha de
caráter, e dizer duzentos gramas fosse prova de virtude e
integridade.
Ele vem então com aquela de que se pode desculpar a
moça da padaria quando fala “duzentas”, pois ela desconhece a
norma culta, mas quanto a mim, que a domino, demonstro uma
falha de caráter ao ignorá-la em benefício dos outros – só para
evitar o constrangimento de falar diferente. “Quem sabe fazer o
bem e não o faz comete pecado” – parece concluir.
Eu reconheço, sim, que falo de forma diferente
dependendo de quem seja meu interlocutor. Às vezes uso
deliberadamente formas como “tentêmo” ou “vou ir”. Pelo
mesmo motivo, todas as gírias e dialetos locais me interessam.
Não que – por exemplo – a decisão de dizer “duzentas” gramas
seja consciente, uma premeditação em favor da inclusão social.
É que, algumas vezes, a coisa certa a se fazer – sobretudo na
linguagem falada – é ignorar a norma, ou pervertê-la. Quando
peço “duzentas gramas de presunto, por favor”, a moça da
padaria invariavelmente repete, como que para extorquir minha
profissão de fé à norma inculta:
− DUZENTAS?
− Duzentas, confirmo eu, já meio arrependido, mas
caindo, ainda assim, em tentação.
(Adaptado de Paulo Brabo, site A bacia das almas)

Estão corretos o emprego e a grafia de todas as palavras da frase:
•

A) Para muitos, as regras da norma culta não são fortuítas, pois elas reinteram as raízes mesmas da língua.

•

B) A extorção a que se refere o autor no final do texto corresponde a uma espécie de recaida em um pecado.

•

C) Quem fala e escreve na estrita observância da norma culta não recai nos deslises que acometem a linguagem espontânea.

•

D) O que mais obstrue a comunicação de muitos são a impropriedade lexical e a sintaxe mal cozida, desarticulada.

•

E) Concisa é a linguagem de quem não se mostra subserviente às falácias de um estilo artificioso.
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Q15.
Não é preciso uma viagem muito longa no tempo. O leitor com 50 anos talvez resgate na memória uma época em que
o aparelho de tevê era um móvel exclusivo da sala de estar, as
horas de transmissão eram reduzidas e a programação, escassa. Aos mais jovens eram reservados horários e conteúdos
específicos, que não roubavam muito tempo dos estudos e das
brincadeiras com amigos. Em pouco mais de quatro décadas,
no entanto, a tevê ganhou tempo de programação, variedade de
canais e cores, muitas cores. Vieram o videocassete, o DVD e
os canais a cabo. Depois chegaram os videogames e a internet,
abrindo um novo mundo de possibilidades.
A Kaiser Family Foundation, uma organização sem fins
lucrativos com sede na Califórnia, divulgou recentemente um
estudo sobre o tempo que crianças e adolescentes passam
diante de meios eletrônicos nos Estados Unidos. O estudo,
realizado em parceria com pesquisadores da Universidade de
Stanford, analisou mais de 3 mil estudantes com idade entre 8 e
18 anos, e concluiu que a oferta de entretenimento 24 horas por
dia, sete dias por semana, fez com que aumentasse a exposição aos meios eletrônicos. Crianças e adolescentes norte-americanos passam hoje nada menos que 7 horas e 38 minutos
diárias, em média, diante de meios eletrônicos. Os resultados
representam um sensível aumento em relação à pesquisa de
2004, quando foi registrada a média de 6 horas e 21 minutos.
O estudo detectou outras tendências importantes. Primeiro, o aumento do tempo diante dos meios eletrônicos de
2004 para 2009 foi causado em grande parte pelo crescente
acesso a mídias móveis, tais como telefones celulares, iPods e
aparelhos de MP3. Segundo, apenas três de cada dez crianças
e adolescentes mencionaram regras relacionadas ao tempo
diante da tevê, dos videogames e dos computadores.
Se a tendência se mantiver, teremos cada vez mais adultos que passaram a maior parte de sua infância e adolescência
diante de meios eletrônicos. Como serão esses adultos? Um
exército de gênios criativos ou uma horda de zumbis? Uma
legião de desinibidos manipuladores dos mais complexos meios
eletrônicos ou um bando de escravos iletrados desses mesmos
meios? Uma geração de espírito aberto e crítico ou um punhado
de conformistas, a consumir estilos de vida e grifes de
identidade?
(Adaptado de Thomaz Wood Jr. “Juventude Virtual”. Carta Capital,
http://www.cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&i=6131)
o aparelho de tevê era um móvel exclusivo da sala de estar ...

A frase cujo verbo está flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima é:
•

A) ... que não roubavam muito tempo dos estudos e das brincadeiras com amigos.

•

B) ... a tevê ganhou tempo de programação, variedade de canais e cores...

•

C) O leitor com 50 anos talvez resgate na memória uma época...

•

D) ... adultos que passaram a maior parte de sua infância e adolescência ...

•

E) ... com que aumentasse a exposição aos meios eletrônicos.
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Q16.
Em manchete de janeiro de 2015, um jornal esportivo dizia o
seguinte: “Vasco e Flamengo talvez joguem em São Paulo!”.

A manchete traz ambiguidade por causa de um problema de
construção, identificado como:
•

A) emprego de palavras de duplo sentido;

•

B) mau uso da coordenação;

•

C) indistinção entre agente e paciente;

•

D) duplicidade de referências possíveis;

•

E) omissão indevida de termos.
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Q17.
A GRATIDÃO
Desta vez, trago-vos algumas histórias e fico grato pelo
tempo que possa ser dispensado à sua leitura. Falam-nos de
gratidão e poderão fazer-nos pensar no quanto a gratidão fará,
ou não, parte das nossas vidas. Estou certo de que sabereis
extrair a moral da história.
Uma brasileira, sobrevivente de um campo de extermínio
nazista, contou que, por duas vezes, esteve numa fila que a
encaminhava para a câmara de gás. E que, nas duas vezes, o
mesmo soldado alemão a retirou da fila.
Aristides de Sousa Mendes foi cônsul de Portugal na França.
Quando as tropas de Hitler invadiram o país, Salazar ordenou que
não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo.
Contrariando o ditador, Aristides salvou dez mil judeus de uma
morte certa. Pagou bem caro pela sua atitude humanitária.
Salazar destituiu-o do cargo e o fez viver na miséria até o fim da
vida. Diz um provérbio judeu que “quem salva uma vida salva a
humanidade”. Em sinal de gratidão, há vinte árvores plantadas
em sua memória no Memorial do Holocausto, em Jerusalém. E
Aristides recebeu dos israelenses o título de “Justo entre as
Nações”, o que equivale a uma canonização católica.
Quando um empregado de um frigorífico foi inspecionar a
câmara frigorífica, a porta se fechou e ele ficou preso dentro
dela. Bateu na porta, gritou por socorro, mas todos haviam ido
para suas casas. Já estava muito debilitado pela baixa
temperatura, quando a porta se abriu e o vigia o resgatou com
vida. Perguntaram ao vigia-salvador: Por que foi abrir a porta da
câmara, se isso não fazia parte de sua rotina de trabalho? Ele
explicou: Trabalho nesta empresa há 35 anos, vejo centenas de
empregados que entram e saem, todos os dias, e esse é o único
funcionário que me cumprimenta ao chegar e se despede ao sair.
Hoje ele me disse “bom dia” ao chegar. E não percebi que se

despedisse de mim. Imaginei que poderia lhe ter acontecido algo.
Por isso o procurei e o encontrei.
Talvez a gratidão devesse ser uma rotina nas nossas vidas,
algo indissociável da relação humana, mas talvez ande arredada
dos nossos cotidianos, dos nossos gestos. E se começássemos
cada dia dando gracias a la vida, como faria a Violeta?
(José Pacheco, Dicionário de valores)
Em todos os segmentos abaixo, a conjunção “E” une ações
ocorridas em tempos sucessivos; assinale o caso em que as ações
ligadas por essa conjunção indicam momentos simultâneos:
•

A) “Desta vez, trago-vos algumas histórias e fico grato pelo
tempo que possa ser dispensado à sua leitura”;

•

B) “Falam-nos de gratidão e poderão fazer-nos pensar no
quanto a gratidão fará, ou não, parte das nossas vidas”;

•

C) “Salazar destituiu-o do cargo e o fez viver na miséria até ao
fim da vida”;

•

D) “...a porta se fechou e ele ficou preso dentro dela”;

•

E) “...a porta se abriu e o vigia o resgatou com vida”.
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Q18.
...... do preconceito ...... é objeto a música caipira, ....... sua linguagem, vez ou outra, afastar-se da norma culta, ela é hoje reconhecida como uma das mais
respeitadas manifestações musicais do país.
Mantendo-se a lógica e a correção, preenche as lacunas da frase acima, na ordem dada, o que está em:
•

A) Em razão − a que − por.

•

B) Em virtude – a que – em razão de.

•

C) A despeito − em que − embora.

•

D) Não obstante − de que − embora.

•

E) Apesar – de que – por.
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Q19.
Um sistema integrado de transporte sobre trilhos é
essencial em cidades de grande porte como São Paulo porque
atende a demandas maiores, com velocidades mais altas e com
regularidade, permitindo que os usuários planejem seus
deslocamentos.
(Adaptado de: VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. Mobilidade urbana: o que você precisa saber. São Paulo, Cia das
Letras, 2013, formato ebook)
... permitindo que os usuários planejem seus deslocamentos. (final do texto)
Mantendo-se a correção e, em linhas gerais, o sentido original, o elemento grifado acima pode ser substituído por:
•

A) de modo.

•

B) desde.

•

C) ainda.

•

D) mesmo.

•

E) contanto.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática da oração e do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre
termos da oração
Fonte: ESPECIALISTA LEGISLATIVO - QUALQUER NíVEL SUPERIOR / Assembleia Legislativa/RJ / 2017 / FGV

Q20.
Observe o seguinte período, retirado do livro O Crime do Padre
Amaro, do escritor português Eça de Queiroz:

“A tarde caía quando d. Maria e Amélia voltaram para a cidade.
Amélia adiante, calada, chibatava a sua burrinha, enquanto d.
Maria vinha palrando com o moço da quinta, que segurava a
arreata”.

Sobre a estrutura sintática desse segmento, a única afirmação
correta é:
•

A) o primeiro período é composto por uma só oração;

•

B) o segundo período é constituído por coordenação e
subordinação;

•

C) o segundo período é formado por quatro orações;

•

D) no segundo período, o sujeito é o mesmo em todas as
orações;

•

E) nos dois períodos há orações subordinadas de valor
temporal.
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Q21.
Em 1973, um livro afirmou que as plantas são seres
sencientes que têm emoções, preferem música clássica a
rock’n’roll e podem reagir a pensamentos não expressos verbalmente de seres humanos a centenas de quilômetros de
distância. Entrou para a lista de best-sellers do New York
Times, na categoria não ficção.
A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins e
Christopher Bird, apresentou uma fascinante miscelânea de
ciência botânica autêntica, experimentos fajutos e culto místico
da natureza, que arrebatou a imaginação do público numa
época em que o ideário new age começava a ser assimilado
pela cultura dominante. As passagens mais memoráveis descreviam os experimentos de Cleve Backster, um ex-agente da
CIA especialista em detectores de mentiras. Em 1966, porque
lhe deu na veneta, Bakster ligou um galvanômetro − medidor de
correntes elétricas − à folha de uma dracena plantada num vaso
do seu escritório. Ficou pasmo ao constatar que, quando ele
imaginava a dracena pegando fogo, a agulha do polígrafo se
mexia, registrando um surto de atividade elétrica indicador de
que a planta sentia estresse. “A planta leu a mente dele?”,
indagam os autores. Backster teve vontade de sair pelas ruas
gritando: “As plantas pensam!”
Nos anos seguintes, vários botânicos sérios tentaram em
vão reproduzir o “efeito Backster”. Boa parte da ciência em A
Vida Secreta das Plantas caiu em descrédito. Mas o livro deixou
sua marca na cultura. Norte-americanos começaram a conver-

sar com plantas e a tocar Mozart para elas, e sem dúvida
muitos ainda o fazem. Isso pode parecer inofensivo − provavelmente sempre haverá uma veia sentimentalista a influenciar
nosso modo de ver as plantas −, mas, na opinião de muitos
botânicos, esse livro causou danos duradouros a sua área de
estudo. Segundo o biólogo Daniel Chamovitz, Tompkins e Bird
foram responsáveis por emperrar “importantes pesquisas sobre
o comportamento das plantas, pois os cientistas passaram a
desconfiar de qualquer estudo que sugerisse paralelos entre
sentidos dos animais e sentidos dos vegetais”.
(POLLAN, Michael. “A Planta Inteligente”, In: Piauí, maio de
2014. p. 63-64)
Possui a mesma função sintática que ... um ex-agente da
CIA especialista em detectores de mentiras... (2º parágrafo) o segmento sublinhado em:
•

A) ... ligou um galvanômetro − medidor de correntes
elétricas − à folha de uma dracena... (2º parágrafo)

•

B) Segundo o biólogo Daniel Chamovitz, Tompkins e
Bird foram responsáveis por emperrar... (3º parágrafo)

•

C) Em 1966, porque lhe deu na veneta, Bakster... (2º parágrafo)

•

D) ... a lista de best-sellers do New York Times, na categoria não ficção. (1º parágrafo)

•

E) ... tentaram em vão reproduzir o “efeito Backster”. (3º parágrafo)
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Q22.
Da ação dos justos
Em recente entrevista na TV, uma conhecida e combativa juíza brasileira citou esta frase de Disraeli*: “É preciso que
os homens de bem tenham a audácia dos canalhas”. Para a
juíza, o sentido da frase é atualíssimo: diz respeito à freqüente
omissão das pessoas justas e honestas diante das manifestações de violência e de corrupção que se multiplicam em
nossos dias e que, felizmente, têm chegado ao conhecimento
público e vêm sendo investigadas e punidas. A frase propõe
uma ética atuante, cujos valores se materializem em reação
efetiva, em gestos de repúdio e medidas de combate à barbárie
moral. Em outras palavras: que a desesperança e o silêncio não
tomem conta daqueles que pautam sua vida por princípios de
dignidade.
Como não concordar com a oportunidade da frase?
Normalmente, a indignação se reduz a conversas privadas, a
comentários pessoais, não indo além de um mero discurso
ético. Se não transpõe o limite da queixa, a indignação é
impotente, e seu efeito é nenhum; mas se ela se converte em
gesto público, objetivamente dirigido contra a arrogância
acanalhada, alcança a dimensão da prática social e política, e
gera conseqüências.
A frase lembra-nos que não costuma haver qualquer
hesitação entre aqueles que se decidem pela desonestidade e
pelo egoísmo. Seus atos revelam iniciativa e astúcia, facilitadas
pela total ausência de compromisso com o interesse público.
Realmente, a falta de escrúpulo aplaina o caminho de quem não
confronta o justo e o injusto; por outro lado, muitas vezes faltam
coragem e iniciativa aos homens que conhecem e mantêm viva
a diferença entre um e outro. Pois que estes a deixem clara, e
não abram mão de reagir contra quem a ignore.
A inação dos justos é tudo o que os contraventores e
criminosos precisam para continuar operando. A cada vez que
se propagam frases como “Os políticos são todos iguais”,

“Brasileiro é assim mesmo” ou “Este país não tem jeito”,
promove-se a resignação diante dos descalabros. Quem vê a
barbárie como uma fatalidade torna-se, ainda que não o queira,
seu cúmplice silencioso.
* Benjamin Disraeli, escritor e político britânico do século XIX.
(Aristides Villamar)
Os segmentos destacados constituem, respectivamente, uma causa e sua conseqüência em:
•

A) Para a juíza, / o sentido da frase é atualíssimo.

•

B) Pois que estes a deixem clara / e não abram mão de reagir contra quem a ignore.

•

C) Normalmente, a indignação se reduz / a conversas privadas (...).

•

D) A frase lembra-nos / que não costuma haver qualquer hesitação (...).

•

E) Quem vê a barbárie como uma fatalidade / torna-se(...) seu cúmplice silencioso.
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Q23.
Embora o meu vocabulário seja voluntariamente pobre –
uma espécie de Brasileiro Básico – a única leitura que jamais
me cansa é a dos dicionários. Variados, sugestivos, atraentes,
não são como os outros livros, que contam sempre a mesma
estopada* do começo ao fim. Meu trato com eles é puramente
desinteressado, um modo disperso de estar atento... E esse
meu vício é, antes de tudo, inócuo para o leitor.
Na minha adolescência, todo e qualquer escritor se
presumia de estilista, e isso, na época, significava riqueza vocabular... Imagine-se o mal que deve ter causado a autores
novos e inocentes o grande estilista Coelho Neto: grande infanticida, isto é o que ele foi.
Orgulhávamo-nos, como das nossas riquezas naturais,
da opulência verbal de Rui Barbosa. O seu fraco, ou o seu forte,
eram os sinônimos. (...)

*aquilo que é maçante, enfadonho, aborrecedor.
(Adaptado de: QUINTANA, Mário. Dicionários. Caderno H. 7. ed.
São Paulo: Globo, 1998, p.176)
Atente para as seguintes afirmações sobre o emprego dos
sinais de pontuação:

I. Em não são como os outros livros, que contam
sempre a mesma estopada do começo ao fim, a
retirada da vírgula implicaria prejuízo ao sentido
original.
II. A substituição por parênteses dos travessões que
isolam o segmento uma espécie de Brasileiro
Básico implicaria prejuízo para a correção da frase.
III. Em e isso, na época, significava riqueza vocabular..., a retirada da primeira vírgula acarretaria prejuízo para a correção da frase.

Está correto APENAS o que se afirma em
•

A) II e III.

•

B) I.

•

C) I e III.

•

D) II.

•

E) I e II.
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Q24.
Há uma explicação para a escultura de Picasso não ter sido reunida com frequência. Picasso, o filho de pintor, treinado como
pintor, não se levava a sério como escultor. Não considerava as esculturas vendáveis ou tema de exposição. Ele as guardava em
casa e no estúdio, misturadas aos objetos da decoração. Depois de sua morte, em 1973, a organização do espólio permitiu que obras
fossem adquiridas por outras coleções. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que visitavam
Picasso.
O diálogo do pintor com o escultor é constante. A escultura, diz a curadora Ann Temke, adaptava-se ao temperamento
irrequieto de Picasso, que se permitia improvisação no meio. Na década em que predomina o metal, ela se diverte com a ideia do
artista mais rico da história frequentando ferros-velhos em busca de objetos.
A influência da arte africana sobre a pintura de Pablo Picasso é conhecida. É só admirar as sublimes Demoiselles D’Avignon,
que moram no quinto andar do MoMA. Mas só quando apreciamos a obra em escultura a conexão fica mais evidente e compreensiva.
Ann Temke lembra que a visita de Picasso ao Museu Etnográfico de Paris, em 1907, por sugestão do amigo e pintor André Derain, foi
um divisor de águas. “A noção de fazer um espírito habitar uma figura vem daí”, diz ela. “Você não olha para a escultura europeia
daquele tempo e pensa neste poder mágico.”
A curadora vê na representação erótica das formas femininas uma âncora do diálogo entre o pintor e o escultor. “Ele estava
mapeando a renovação de sua linguagem em duas e três dimensões ao mesmo tempo.”
(Adaptado de: GUIMARÃES, Lúcia. O Estado de S. Paulo. 26 Setembro 2015)
Consideradas as normas de concordância verbal, a frase em que estão plenamente respeitadas é:
•

A) Não chegou a preocupar Picasso, evidentemente, as condições de venda de suas esculturas ou mesmo se poderiam ser
tema de exposição.

•

B) Ao se deterem nas obras de Picasso, muitos dos que apreciam a escultura percebem nela uma evidente conexão com a
arte africana.

•

C) Ao permitirem improvisações, segundo a curadora Ann Temke, a escultura se adaptava ao temperamento irrequieto de
Picasso.

•

D) À época, quando se olha as esculturas europeias não se pensa em um poder mágico delas derivado.

•

E) Devem haver explicações para a escultura de Picasso, embora de reconhecido valor artístico, não ter sido reunida com
frequência.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática da oração e do período / Concordância verbal e nominal
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 15ª / 2009 / FCC

Q25.
Tempo sem passado
Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do nosso
tempo, acredita que nunca o conhecimento da História se fez
tão necessário como nestes dias em que, justamente, muitos a
julgam quase irrelevante. O fato de o século XX ter sido
marcado, ao mesmo tempo, por massacres e guerras, de um
lado, e por um notável avanço das ciências e da tecnologia, de
outro, talvez ajude a entender por que o homem contemporâneo
parece ter fechado os olhos para o passado longínquo ou
recente, e viva o presente com a sensação de já estar instalado
no futuro. Nesse vão do tempo, em que a velocidade do que é
novo se traduz a cada dia numa espécie de arrebatadora
vertigem, não há pausa para qualquer reflexão que implique
dúvida, desconfiança ou hesitação. Nunca se viu tanta gente
afirmar, a propósito de qualquer coisa: “Com certeza!”
A História nos ensina que não há fatos estanques, ou
rupturas absolutas: há alguma continuidade na transformação,
algum encadeamento na progressão. Os processos da
civilização não constituem saltos caprichosos e inexplicáveis,

por isso é um erro imaginar que o que se vive hoje é uma
inauguração absoluta. Mesmo os avanços no campo da
informática ou da neurociência, erroneamente vistos como
verdadeiros “milagres”, compõem uma sequência histórica
esclarecedora.
O problema maior está em que o homem
contemporâneo, cético em relação ao passado, não conserva
deste lições que podem ser preciosas no futuro. O primeiro
grande cientista político, Maquiavel, preocupado com a
unificação de uma Itália dividida em principados, foi buscar em
grandes líderes políticos do passado inspiração para as ações
necessárias no presente. Sua intuição lhe dizia (e há quem
aproveite suas lições até hoje) que o jogo do poder não muda
em sua essência, apenas variam as circunstâncias.
Considere-se, ainda, o aspecto afetivo da nossa
memória. Nossa sensibilidade acusa momentos marcantes,
experiências inesquecíveis, que continuam a produzir efeito em
nossa personalidade, em nosso modo de ver o mundo. Se os
valores da nossa biografia ajudam a esclarecer o sentido de
nossa trajetória pessoal, por que imaginar que a História não
tenha o que dizer quanto ao sentido da caminhada que
estamos todos empreendendo?
(Aristeu de Valença, inédito)
As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:
•

A) Ocorrem em nossos dias, por razões várias, um processo de apagamento das lições históricas da humanidade.

•

B) O que os bons historiadores nunca deixaram de nos lembrar consistem, resumidamente, nas lições a se tirar das experiências.

•

C) Proveio das lições da História clássica a convicção maquiavélica de que as manobras do poder seguem sempre as mesmas regras básicas.

•

D) Não deve se furtar à malícia do jogo político, segundo Maquiavel, aqueles que desejam se assenhorear do poder do Estado e conservá-lo.

•

E) Reside no fundo de nossa memória afetiva, segundo o autor do texto, marcas dos momentos intensos que moldaram nossa personalidade.
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Q26.
O Brasil está começando a colher a maior safra de canade-açúcar da sua história. Os preços do etanol e do açúcar se
encontram em níveis bastante baixos − 85% do etanol brasileiro
é consumido no mercado interno, principalmente pelos veículos
flex, que já respondem por 90% das vendas de carros novos.
Os benefícios do crescimento do setor são inquestionáveis:
geração de 1 milhão de empregos, investimentos de 30 bilhões
de dólares até 2012, perspectivas de co-gerar o equivalente a
uma Itaipu e meia em bioeletricidade a partir do bagaço e da
palha disponíveis e movimentação de uma pujante indústria
nacional de máquinas e equipamentos.
Comparado com a gasolina, o etanol reduz em mais de
80% a emissão de gases do efeito estufa. Trata-se da mais
bem-sucedida experiência comercial em combustíveis para
mitigar o problema do aquecimento global. Com apenas um por
cento da área agricultável do País, o etanol substituiu metade
das necessidades brasileiras de combustíveis para veículos
leves, superando o consumo de gasolina!
Só que de um ano para cá o etanol vive sob intenso
ataque, por conta da decisão dos países ricos de substituir uma
pequena parte de seu petróleo por biocombustíveis. Estados
Unidos e União Européia pretendem fazer isso com milho
(EUA), trigo e beterraba (União Européia) e celulose (ambos).
Poderosos interesses vêm sendo afetados por essa decisão,
principalmente nas indústrias alimentícias e do petróleo e se
multiplicam acusações levianas e trabalhos sem base científica.
Acusam-se os biocombustíveis de aumentar o preço dos ali-

mentos, esquecendo os impactos do rápido crescimento da renda per capita nos países emergentes e do aumento do petróleo
nos custos agrícolas. Renascem previsões que antevêem a falta
de alimentos, a inflação e a fome. O exemplo brasileiro, porém,
prova que, com as tecnologias hoje disponíveis, mais de uma
centena de países tropicais poderiam produzir biocombustíveis
de forma eficiente e sustentável, sem afetar a produção de
alimentos, bebidas, rações e fibras.
(Marcos Sawaya Jank. O Estado de S. Paulo, A2, 18 de abril
de 2008, com adaptações)
A concordância verbo-nominal está inteiramente correta na frase:
•

A) No século XIX foi feito previsões catastróficas sobre a falta de alimentos no mundo, mas não se levou em conta os progressos da tecnologia.

•

B) Novos usos para o etanol têm sido pesquisados, como seu emprego até mesmo em aviões, além do aproveitamento da biomassa da cana-de-açúcar.

•

C) Produtos agrícolas, por sua natureza, é renovável, ao contrário do petróleo, cada vez mais escasso e, portanto, com preços cada vez mais elevados.

•

D) Existe muitas críticas, sempre dirigida às condições de trabalho na colheita da cana-de-açúcar, e também preocupação com o meio ambiente.

•

E) Pesquisas realizadas pela comunidade científica tenta desenvolver projetos sustentáveis de energia inteiramente limpa e renovável.
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Q27.
A velhice na sociedade industrial
A sociedade rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra, às coisas que ele realizou e que fizeram o
sentido de sua vida. Perdendo a força de trabalho, ele já não é
produtor nem reprodutor. Se a posse e a propriedade constituem, segundo Sartre, uma defesa contra o outro, o velho de
uma classe favorecida defende-se pela acumulação de bens.
Suas propriedades o defendem da desvalorização de sua pessoa.
Nos cuidados com a criança, o adulto “investe” para o
futuro, mas em relação ao velho age com duplicidade e má fé. A
moral oficial prega o respeito ao velho, mas quer convencê-lo a
ceder seu lugar aos jovens, afastá-lo delicada mas firmemente
dos postos de direção. Que ele nos poupe de seus conselhos e
se resigne a um papel passivo. Veja-se no interior das famílias a
cumplicidade dos adultos em manejar os velhos, em imobilizálos com cuidados “para o seu próprio bem”. Em privá-los da
liberdade de escolha, em torná-los cada vez mais dependentes,
“administrando” sua aposentadoria, obrigando-os a sair do seu
canto, a mudar de casa (experiência terrível para o velho) e, por
fim, submetendo-os à internação hospitalar. Se o idoso não
cede à persuasão, à mentira, não se hesitará em usar a força.
Quantos anciãos não pensam estar provisoriamente no asilo em
que foram abandonados pelos seus?
Quando se vive o primado da mercadoria sobre o
homem, a idade engendra desvalorização. A racionalização do
trabalho, que exige cadências cada vez mais rápidas, elimina da
indústria os velhos operários. Nas épocas de desemprego, os
velhos são especialmente discriminados e obrigados a rebaixar
sua exigência de salário e aceitar empreitas pesadas e nocivas
à saúde. Como no interior de certas famílias, aproveita-se deles
o braço servil, mas não o conselho.
(Adaptado de Ecléa Bosi, Memória e sociedade)
A concordância verbal está plenamente respeitada na frase:
•

A) Quando ocorre aos preconceituosos explicar por que discriminam os velhos, costumam valer-se de argumentos hipócritas.

•

B) Os cuidados que se toma com a formação de uma criança não se estendem às atenções que se presta a um velho.

•

C) O primado das mercadorias sobre os homens acabam por engendrar a impiedosa desvalorização da velhice.

•

D) Quando se os privam da liberdade de escolha, os velhos são reduzidos ao estatuto da passividade e da dependência.

•

E) Por que é que a tão poucos costumam sensibilizar, no trato com os velhos, a preciosidade que é a sabedoria acumulada numa vida?.
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Q28.
Anedotas
Um dos mistérios da vida é: de onde vêm as anedotas? O enigma da criação da anedota se compara ao enigma da criação da
matéria. Em todas as teorias conhecidas sobre a evolução do universo sempre se chega a um ponto em que a única explicação
possível é a da geração espontânea. Do nada surge alguma coisa. As anedotas também nasceriam assim, já prontas, aparentemente
autogeradas. Você não conhece ninguém que tenha inventado uma anedota. Os que contam uma anedota sempre a ouviram de
outro, que ouviu de outro, que não se lembra de quem ouviu. Se anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima.
Os humoristas profissionais não fazem anedotas. Inventam piadas, frases, cenas, histórias, mas as anedotas que correm o
país não são deles. São de autores desconhecidos mas nem por isso menos competentes. Uma anedota geralmente tem o rigor
formal de um teorema. Exposição, desenvolvimento, desenlace. Grande parte do sucesso de uma anedota depende do estilo de
quem conta. A anedota é uma continuação da tradição homérica, de narrativa oral, que transmitia histórias antes do livro. Anedota
impressa deixa de ser anedota. Existem contadores eméritos. E casos pungentes de grandes contadores que, com o tempo, vão
perdendo a habilidade, até chegarem ao supremo vexame de, um dia, esquecerem o fim da anedota.
Dizem que, eventualmente, um computador bem programado poderá escrever teses e romances. Mas duvido que algum
computador, algum dia, possa fazer uma anedota.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 107-108)
Está plenamente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
•

A) Embora hajam humoristas profissionais, não são os mesmos quem produzem as anedotas.

•

B) Ainda que sejam profissionais, alguns humoristas, não vêm deles a criação das anedotas.

•

C) Atribue-se a autores desconhecidos a criação de anedotas que circulam ao longo do país.

•

D) É pungente onde se vê alguém perder o dom gracioso de contarem piadas com a mesma habilidade.

•

E) Constata-se que há, em parte considerável das anedotas, uma estrutura formal que é própria dos teoremas.
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Q29.
I − Errata
• (ed, dc) 1. Lista de retificação de erros que saíram
impressos em uma publicação. A errata é geralmente
impressa em página separada (colada no início ou no fim
do exemplar, ou simplesmente encartada solta) e em
papel diferente do que foi usado na publicação. Traz a
indicação de erros, o número das páginas onde se encontram e as formas corrigidas. Alguns profissionais
distinguem errata de corrigenda: este último termo, no
caso, é aplicado para erros redacionais ou de conteúdo,
ao passo que errata diz respeito principalmente a erros de
composição ou de montagem, que escaparam aos
revisores e saíram impressos na publicação. 2. Cada um
dos erros relacionados nessa lista.
(Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa.
Dicionário de comunicação. 2. ed. rev. e atualizada.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 276)

II − O dicionário de onde foi extraído o verbete acima contém

uma página com o título CONVENÇÕES UTILIZADAS
NESTA OBRA, e nela se lê:

1. Áreas e acepções
Este dicionário inclui definições em 23 áreas, indicadas da
seguinte forma:
• (av) recursos audiovisuais
• (cn) cinema
• (co) teoria da comunicação
• (dc) documentação
• (ed) editoração, artes gráficas
etc.
Considerado I, é correto afirmar:
•

A) Os parênteses em ( colada no início [...] solta) podem ser substituídos por travessões sem prejuízo do sentido e da correção originais.

•

B) A substituição de ao passo que por “conforme” mantém o sentido e a correção originais.

•

C) Tanto em ( colada no início ou no fim do exemplar, ou simplesmente encartada solta), quanto em errata diz respeito principalmente a erros de
composição ou de montagem, ou estabelece relação de exclusão entre os elementos associados.

•

D) A expressão diz respeito está também empregada em conformidade com o padrão culto escrito em “As manchetes desse jornal de hoje diz respeito
sobretudo às enchentes que ocorrem no país”.

•

E) Se o que consta no segmento 2 fosse empregado na frase “Cada um dos erros relacionados nessa lista receberam a devida correção”, a concordância
com o padrão culto escrito estaria assegurada.
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Q30.
Política e sociedade na obra de
Sérgio Buarque de Holanda
Para Sérgio Buarque de Holanda a principal tarefa do
historiador consistia em estudar possibilidades de mudança
social. Entretanto, conceitos herdados e intelectualismos
abstratos impediam a sensibilidade para com o processo do
devir. Raramente o que se afigurava como predominante na
historiografia brasileira apontava um caminho profícuo para o
historiador preocupado em estudar mudanças. Os caminhos
institucionalizados escondiam os figurantes mudos e sua fala.
Tanto as fontes quanto a própria historiografia falavam a
linguagem do poder, e sempre imbuídas da ideologia dos
interesses estabelecidos. Desvendar ideologias implica para o
historiador um cuidadoso percurso interpretativo voltado para
indícios tênues e nuanças sutis. Pormenores significativos
apontavam caminhos imperceptíveis, o fragmentário, o nãodeterminante, o secundário. Destes proviriam as pistas que
indicariam o caminho da interpretação da mudança, do
processo do vir a ser dos figurantes mudos em processo de
forjar estratégias de sobrevivência.
Era engajado o seu modo de escrever história. Como
historiador quis elaborar formas de apreensão do mutável, do
transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser da
sociedade brasileira. Enfatizava o provisório, a diversidade, a
fim de documentar novos sujeitos eventualmente participantes
da história.
Para chegar a escrever uma história verdadeiramente
engajada deveria o historiador partir do estudo da urdidura dos
pormenores para chegar a uma visão de conjunto de sociabilidades, experiências de vida, que por sua vez traduzissem
necessidades sociais. Aderir à pluralidade se lhe afigurava
como uma condição essencial para este sondar das possibili-

dades de emergência de novos fatores de mudança social.
Tratava-se, na historiografia, de aceitar o provisório como necessário. Caberia ao historiador o desafio de discernir e de
apreender, juntamente com valores ideológicos preexistentes,
as possibilidades de coexistência de valores e necessidades
sociais diversas que conviviam entre si no processo de
formação da sociedade brasileira sem uma necessária
coerência.
(Fragmento adaptado de Maria Odila Leite da Silva Dias, Sérgio
Buarque de Holanda e o Brasil. São Paulo, Perseu Abramo,
1998, pp.15-17)
Como historiador quis elaborar formas de apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser da sociedade brasileira.

A frase acima está corretamente reescrita, preservando-se em linhas gerais o sentido original, em:
•

A) Às formas de apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser da sociedade brasileira voltou-se o historiador Sérgio
Buarque, com o intento de elaborá-las.

•

B) Sérgio Buarque, como historiador, dedicou-se à elaborar formas de apreensão do mutável, do transitório e dos processos ainda incipientes no vir a ser da
sociedade brasileira.

•

C) As formas de apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser da sociedade brasileira o historiador Sérgio Buarque
pretendeu dar elaboração.

•

D) Em seu trabalho como historiador, Sérgio Buarque tinha como meta chegar à certas formas de apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda
incipientes no vir a ser da sociedade brasileira.

•

E) O historiador Sérgio Buarque dedicou-se a elaboração de formas de apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser da
sociedade brasileira.
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Q31.
Do homicídio*
Cabe a vós, senhores, examinar em que caso é justo privar da vida o vosso semelhante, vida que lhe foi dada por Deus.
Há quem diga que a guerra sempre tornou esses
homicídios não só legítimos como também gloriosos. Todavia,
como explicar que a guerra sempre tenha sido vista com horror
pelos brâmanes, tanto quanto o porco era execrado pelos árabes e pelos egípcios? Os primitivos aos quais foi dado o nome
ridículo de quakers** fugiram da guerra e a detestaram por
mais de um século, até o dia em que foram forçados por seus
irmãos cristãos de Londres a renunciar a essa prerrogativa, que
os distinguia de quase todo o restante do mundo. Portanto,
apesar de tudo, é possível abster-se de matar homens.
Mas há cidadãos que vos bradam: um malvado furou-me
um olho; um bárbaro matou meu irmão; queremos vingança;
quero um olho do agressor que me cegou; quero todo o sangue
do assassino que apunhalou meu irmão; queremos que seja
cumprida a antiga e universal lei de talião.
Não podereis acaso responder-lhes: “Quando aquele
que vos cegou tiver um olho a menos, vós tereis um olho a
mais? Quando eu mandar supliciar aquele que matou vosso
irmão, esse irmão será ressuscitado? Esperai alguns dias;
então vossa justa dor terá perdido intensidade; não vos
aborrecerá ver com o olho que vos resta a vultosa soma de
dinheiro que obrigarei o mutilador a vos dar; com ela vivereis
vida agradável, e além disso ele será vosso escravo durante
alguns anos, desde que lhe seja permitido conservar seus dois
olhos para melhor vos servir durante esse tempo. Quanto ao

assassino do seu irmão, será vosso escravo enquanto viver. Eu
o tornarei útil para sempre a vós, ao público e a si mesmo”.
É assim que se faz na Rússia há quarenta anos. Os
criminosos que ultrajaram a pátria são forçados a servir à pátria
para sempre; seu suplício é uma lição contínua, e foi a partir de
então que aquela vasta região do mundo deixou de ser bárbara.
* Excerto de texto escrito em 1777, pelo filósofo iluminista
francês Voltaire (1694-1778).
** Quaker = associação religiosa inglesa do séc. XVI, defensora do pacifismo.
(Voltaire − O preço da justiça. São Paulo: Martins Fontes,
2001, pp. 15/16. Trad. de Ivone Castilho Benedetti)
Deve-se CORRIGIR, por deficiência estrutural, a redação deste livre comentário sobre o texto:
•

A) O tratamento de vós, que hoje nos soa tão cerimonioso, ecoa uma época em que se aliavam boa argumentação e boa retórica.

•

B) Voltaire não hesita em lembrar as vantagens reais da aplicação de penas que poupam a vida do criminoso para que pague pelo que fez.

•

C) Como sempre há quem defenda os castigos capitais, razão pela qual Voltaire buscou refutá-los, através de alternativas mais confiáveis.

•

D) Note-se a preocupação que tem esse iluminista francês em escalonar as penas de modo a que nelas se preserve adequada relação com o crime
cometido.

•

E) Na refutação aos que defendem a pena de talião, Voltaire argumenta que o mal já causado não se sana com um ato idêntico ao do criminoso.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)
Fonte: ADMINISTRAçãO / Senado Federal / 2012 / FGV

Q32.
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, o tratamento impessoal que deve ser dado aos
assuntos que constam das comunicações oficiais decorre:

I da ausência de impressões individuais de quem comunica;

II. da impessoalidade de quem recebe a comunicação, tanto
o cidadão quanto um órgão público;

III. do caráter impessoal do próprio assunto tratado.

Completa(m) o enunciado corretamente
•

A) somente os itens II e III.

•

B) somente os itens I e III.

•

C) somente os itens I e II.

•

D) todos os itens.

•

E) nenhum dos itens.
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Q33.

Considere as seguintes proposições:
(1) Se Jonas implantar um sistema informatizado em sua empresa, então poderá fazer o monitoramento de seus projetos com mais facilidade.
(2) Se Jonas não implantar um sistema informatizado em sua empresa, então ele não poderá fazer o monitoramento de seus projetos com mais facilidade.
(3) É falso que, Jonas implantará um sistema informatizado em sua empresa e não fará o monitoramento de seus projetos com mais facilidade.
(4) Jonas faz o monitoramento de seus projetos com mais facilidade ou não implanta um sistema informatizado em sua empresa.
Relativamente a essas proposições, é correto afirmar que são logicamente equivalentes apenas as de números:
•

A) 2, 3, e 4.

•

B) 1, 3 e 4.

•

C) 1, 2 e 3.

•

D) 3 e 4.

•

E) 1 e 2.
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Q34.
Artur, Beatriz e Cristina vão jogar três rodadas de um jogo de cartas. O combinado é que o perdedor da rodada deve dar a cada
um dos demais jogadores exatamente a quantia de dinheiro que cada um tem naquela rodada. Sabe-se que Artur perdeu a
primeira rodada, Beatriz perdeu a segunda e Cristina perdeu a terceira. Sabendo-se ainda que ao final das três rodadas cada
jogador ficou com R$ 40,00, é correto afirmar que Cristina começou a primeira rodada do jogo tendo
•

A) R$ 35,00.

•

B) R$ 30,00.

•

C) R$ 25,00.

•

D) R$ 40,00.

•

E) R$ 20,00.
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Q35.
Participaram de um congresso 45 engenheiros da cidade A, 72 engenheiros da cidade B e 81 engenheiros da cidade C. O
comitê organizador havia programado como atividade final do congresso um debate em grupos. Todos os grupos deveriam ter o
mesmo número de participantes e esse número de participantes por grupo deveria ser o maior possível. Cada grupo deverá ter o
mesmo número de engenheiros da cidade A, o mesmo número de engenheiros da cidade B e o mesmo número de engenheiros
da cidade C. Nessa situação, em qualquer um desses grupos, o número de engenheiros da cidade A somado com o número de
engenheiros da cidade B, supera o número de engenheiros da cidade C em
•

A) 3.

•

B) 5.

•

C) 4.

•

D) 2.

•

E) 6.
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Q36.
Considere as seguintes afirmações como verdadeiras:

− Carlos só jantaria com Júlia se tomasse o ônibus das 19 horas.

− Júlia só jantaria com Carlos se ele a convidasse.

− Carlos só conseguiria tomar o ônibus das 19 horas se o seu chefe o liberasse mais cedo do serviço.

− Carlos tomou o ônibus das 19 horas.

A partir dessas informações é possível concluir que
•

A) Carlos jantou com Júlia.

•

B) O chefe de Carlos o liberou mais cedo do serviço.

•

C) Júlia aceitou o convite de Carlos.

•

D) Carlos não jantou com Júlia.

•

E) Carlos não convidou Júlia para o jantar.
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Q37.
Entre os trabalhadores de uma empresa, há os que são filiados ao
Sindicato A e os que são filiados ao Sindicato B. Alguns são
filiados aos dois Sindicatos e outros a nenhum dos dois. Dos que
são filiados ao Sindicato A, 2/3 também são filiados ao Sindicato B
e dos que são filiados ao Sindicato B, 5/2 também são filiados ao
Sindicato A. Além disso, o número de trabalhadores da empresa
que são filiados a somente um desses dois Sindicatos é igual ao
número daqueles que não são filiados a nenhum dos dois.
A razão entre o número de trabalhadores que são filiados aos
dois Sindicatos e o número total de trabalhadores da empresa é
•

A) 1/4.

•

B) 1/5.

•

C) 2/5.

•

D) 3/5.

•

E) 3/10.
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Q38.
O salário de Pedro é 1/3 maior do que o salário de Paulo.

O salário de Paulo é x% menor do que o salário de Pedro.

O valor de x é
•

A) 25.

•

B) 27,5.

•

C) 30.

•

D) 33,3.

•

E) 50.
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Q39.
Um vendedor recebe comissão de 6% sobre o preço de venda de cada televisor adquirido por seus clientes. Em média ele
vende diariamente x televisores do tipo 1, por y reais cada um. Em um dia de promoção, a loja deu desconto de 10% sobre o
preço dos televisores do tipo 1 e, com isso, a quantidade média vendida desses televisores pelo vendedor aumentou em 10%.
Comparando a comissão recebida por esse vendedor pela venda média de televisores do tipo 1 no dia anterior à promoção com
a do dia da promoção houve,
•

A) aumento de 0,02 ponto percentual.

•

B) queda de 0,06 ponto percentual.

•

C) queda de 0,04 ponto percentual.

•

D) queda 0,02 ponto percentual.

•

E) aumento de 0,06 ponto percentual.
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Q40.
Considere as expressões numéricas, abaixo.

O valor, aproximado, da soma entre A e B é
•

A) 1.

•

B) 2,5.

•

C) 1,5.

•

D) 2.

•

E) 3.
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Q41.

Uma engrenagem circular P, de 20 dentes, está acoplada a uma engrenagem circular Q, de 18 dentes, formando um sistema de transmissão de movimento. Se
a engrenagem P gira 1/5 de volta em sentido anti-horário, então a engrenagem Q irá girar
•

A) 2/9 de volta em sentido horário.

•

B) 9/50 de volta em sentido horário.

•

C) 6/25 de volta em sentido horário.

•

D) 1/4 de volta em sentido anti-horário.

•

E) 6/25 de volta em sentido anti-horário.
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Q42.
Uma compra de R$ 164,00 será paga em duas parcelas, sendo a primeira à vista e a segunda um mês após a compra. A loja cobra um acréscimo de 5% por
mês sobre o saldo devedor. Nessas condições, para que as duas parcelas sejam iguais, o valor de cada uma deverá ser
•

A) R$ 82,00.

•

B) R$ 84,00.

•

C) R$ 84,05.

•

D) R$ 85,05.

•

E) R$ 86,10.
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Q43.
Os funcionários A, B e C, igualmente eficientes, digitaram um total de 260 páginas de alguns processos, trabalhando o mesmo número de horas por dia.
Entretanto, devido a problemas de saúde, B faltou alguns dias ao serviço, tendo trabalhado o correspondente à metade dos dias trabalhados por A; C não faltou
ao serviço, mas seu rendimento diminuiu e o número de páginas digitadas por ele correspondeu a 1/3 das digitadas por B. O número de páginas digitadas por
•

A) A foi 122.

•

B) A foi 118.

•

C) B foi 54.

•

D) B foi 42.

•

E) C foi 26.
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Q44.
Um funcionário de uma empresa foi incumbido de tirar uma única cópia de cada uma das 50 páginas de um texto. Ele cumpriu essa tarefa em duas etapas:
primeiramente, usou uma impressora para tirar 15 cópias e depois, para tirar as cópias restantes, usou outra impressora cuja capacidade operacional era 40%
maior que a da primeira. Se a primeira impressora gastou t minutos para tirar as 15 cópias, o tempo total gasto pelas duas impressoras para tirar as 50 cópias é
equivalente a
•

A) 2t.

•

B) 5t/3.

•

C) 8t/3.

•

D) 10t/3.

•

E) 8t.
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Q45.
Certo dia, o preço de 1 grama de ouro era 24 dólares. Se a partir de então houve um aumento de 15% no preço do dólar e de 20% no preço do grama de ouro, a
razão entre as cotações do ouro e do dólar, nessa ordem, passou a ser de 1 para:
•

A) 20.

•

B) 21.

•

C) 23.

•

D) 25.

•

E) 27.
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Q46.
Às 8 horas e 45 minutos de certo dia foi aberta uma torneira, com a finalidade de encher de água um tanque vazio. Sabe-se que:
– o volume interno do tanque é 2,5 m3;
– a torneira despejou água no tanque a uma vazão constante de 2L/min e só foi fechada quando o tanque estava completamente cheio.
Nessas condições, a torneira foi fechada às
•

A) 5 horas e 35 minutos do dia seguinte.

•

B) 4 horas e 50 minutos do dia seguinte.

•

C) 2 horas e 45 minutos do dia seguinte.

•

D) 21 horas e 35 minutos do mesmo dia.

•

E) 19 horas e 50 minutos do mesmo dia.
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Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Da responsabilidade solidária
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q47.
A solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações
trabalhistas exige
•

A) a existência de empresas com a mesma personalidade
jurídica.

•

B) a existência de direção, controle ou administração de
uma empresa em relação a outras, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer atividade econômica, embora cada uma com personalidade jurídica
própria.

•

C) a existência de empresas com personalidade jurídica e
direção diferentes, mas com unidade de objeto social.

•

D) a existência de previsão nos contratos sociais das
empresas, pois a lei civil dispõe que a solidariedade
decorre da lei ou do contrato.

•

E) acordo entre empregado e o empregador, não bastando a simples configuração de grupo de empregadores.
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Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização, distinção e hipóteses
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q48.
O afastamento do empregado do serviço por quinze dias, em consequência de doença, configura
•

A) suspensão do contrato de trabalho.

•

B) interrupção do contrato de trabalho.

•

C) ausência injustificada.

•

D) rescisão do contrato de trabalho.

•

E) alteração do contrato de trabalho.
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Direito do Trabalho / Do aviso prévio
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA/EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q49.
Marius foi contratado por prazo indeterminado pela empresa Alfa Contabilidade Empresarial. Após onze meses de trabalho, recebeu um comunicado escrito da
sua dispensa sem justa causa, com a determinação para trabalhar durante o período de aviso prévio. Na presente situação, conforme legislação aplicável ao
aviso prévio, é correto afirmar:
•

A) O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, será reduzido de 1 (uma) hora diária, sem prejuízo do salário integral.

•

B) É facultado ao empregado faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 7 (sete) dias corridos.

•

C) Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo,
à outra parte é obrigada a aceitar a reconsideração.

•

D) Mesmo que o empregado, durante o prazo do aviso prévio, cometa qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, ele não perde o
direito ao restante do respectivo prazo.

•

E) O reajuste salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, salvo na hipótese de ter recebido
antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso.
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Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2007 / FCC

Q50.
A habitação e alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder
•

A) 50% do salário contratual.

•

B) 50% e 30% do salário contratual, respectivamente.

•

C) 30% e 50% do salário contratual, respectivamente.

•

D) 25% e 20% do salário contratual, respectivamente.

•

E) 20% e 25% do salário contratual, respectivamente.
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Direito do Trabalho / Do FGTS
Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q51.
Conforme legislação específica que regulamenta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço − FGTS,
•

A) os empregadores são obrigados a depositar mensalmente na conta do FGTS do empregado a importância correspondente a 10% sobre a remuneração
do mesmo.

•

B) o recolhimento do FGTS não incide sobre o valor da gratificação natalina dos empregados.

•

C) o depósito do FGTS mensal é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

•

D) o percentual da multa rescisória será de 40% sobre o montante de todos os depósitos de FGTS realizados durante a vigência do contrato de trabalho,
quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho.

•

E) a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando o trabalhador permanecer dois anos ininterruptos, fora do regime do FGTS.
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Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / MPU / 2007 / FCC

Q52.
Um empregado trabalhou de 15 de janeiro de 1996 a 28 de outubro de 2005. Considerando a prescrição, poderá ajuizar reclamação trabalhista até 28 de
outubro de:
•

A) 2010, reclamando verbas do biênio anterior à data da propositura da ação.

•

B) 2010, reclamando verbas do qüinqüênio anterior à data da propositura da ação.

•

C) 2010, reclamando verbas de todo o contrato de trabalho.

•

D) 2007, reclamando verbas do biênio anterior à data da propositura da ação.

•

E) 2007, reclamando verbas do qüinqüênio anterior à data da propositura da ação.
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Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Atos, termos e prazos processuais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q53.
Conforme dispositivos legais aplicáveis à matéria, quanto ao processo trabalhista em geral, é INCORRETO afirmar:
•

A) Os prazos são contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e são considerados apenas os
dias úteis, suspendendo-se os dias de sábado, domingo ou feriado.

•

B) Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo se solicitados por
advogado regularmente constituído por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes,
em caso de recurso ou requisição.

•

C) Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de cinco dias,
ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida em lei.

•

D) Nos dissídios individuais e coletivos do trabalho, nas ações de competência da Justiça do Trabalho, as custas relativas ao
processo de conhecimento incidirão à base de dois por cento, observado o mínimo de R$ 10,64.

•

E) Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais
aos litigantes.
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Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Atos, termos e prazos processuais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 14ª / 2011 / FCC

Q54.
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e
realizar-se-ão nos dias úteis, das seis às vinte horas. Porém, poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou
presidente, a
•

A) penhora.

•

B) notificação da reclamada pessoa jurídica estrangeira.

•

C) intimação para comparecer pessoalmente para depoimento pessoal.

•

D) intimação da praça.

•

E) notificação da reclamada pessoa jurídica de direito público interno.
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Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Atos, termos e prazos processuais
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2010 / FCC

Q55.

Na reclamação trabalhista G, a empresa F saiu intimada da sentença de primeiro grau proferida em audiência realizada no dia 31 de Março. Considerando que o
dia 31 caiu em uma quinta-feira, bem como que sexta-feira e os dias da semana seguinte foram dias úteis, o prazo para interposição de Recurso Ordinário
termina no dia
•

A) 10 de Abril.

•

B) 7 de Abril.

•

C) 8 de Abril.

•

D) 9 de Abril.

•

E) 12 de Abril.
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Direito Processual do Trabalho / Procedimentos especiais / Ação rescisória
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JURIDICIáRIA / TRT 16ª / 2009 / FCC

Q56.
Com relação à ação rescisória trabalhista, é correto afirmar:
•

A) O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao pólo passivo da demanda e facultativo em relação ao pólo ativo da demanda.

•

B) O direito de propor ação rescisória extingue em três anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

•

C) É plenamente cabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação.

•

D) Na ação rescisória o que se ataca é a sentença, ato oficial do Estado, assim, a revelia produz confissão.

•

E) Em se tratando de rescisória de rescisória, admitese a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior.
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Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRT 20ª / 2011 / FCC

Q57.
Joana ajuizou reclamação trabalhista em face da sua exempregadora, a empresa ABCD. A reclamação trabalhista foi julgada procedente e a empresa interpôs
recurso ordinário. O referido recurso foi considerado intempestivo pelo juiz a quo que lhe negou seguimento. A empresa interpôs agravo de instrumento
demonstrando que o recurso era tempestivo em razão da ocorrência de um feriado local. No agravo de Instrumento, o juiz a quo, verificando a existência real do
feriado, reconsiderou a sua decisão e conheceu do recurso principal. Neste caso,
•

A) ocorreu o efeito regressivo do recurso de Agravo de Instrumento.

•

B) o juiz a quo não agiu corretamente porque só o Tribunal competente é que poderia reformar a decisão, não havendo juízo de retratação em Agravo de
Instrumento.

•

C) Joana deverá interpor agravo de instrumento no prazo de oito dias em face desta decisão que admitiu o recurso ordinário através de reconsideração.

•

D) ocorreu o efeito extensivo do recurso de Agravo de Instrumento.

•

E) Joana deverá interpor Agravo de Petição no prazo de oito dias em face desta decisão que admitiu o recurso ordinário através de reconsideração.
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Direito Civil / Lei / Eficácia da lei
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC

Q58.
A lei começa a vigorar, salvo disposição em contrário,
•

A) trinta dias depois de publicada, mas com eficácia
plena durante a vacatio legis.

•

B) quarenta e cinco dias depois de promulgada, não
produzindo efeitos enquanto não estiver efetivamente em vigor.

•

C) quarenta e cinco dias depois de publicada, não
produzindo efeitos enquanto não estiver efetivamente em vigor.

•

D) quarenta e cinco dias depois de publicada, mas com
eficácia plena durante a vacatio legis.

•

E) quarenta e cinco dias depois de promulgada, mas
com eficácia plena durante a vacatio legis.
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Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q59.
Em razão de grave doença, Paulo está prestes a perder os dois rins. Por esta razão, ele e seu pai, Carlos, são submetidos a exames clínicos cuja conclusão é a
de que pai e filho são compatíveis, e Paulo somente sobreviverá se Carlos lhe doar um rim. Carlos
•

A) deve doar um rim a seu filho, independentemente de sua vontade e mesmo que o ato implique risco de vida, por se tratar de imposição moral.

•

B) pode doar um rim a seu filho, se esta for sua vontade e desde que tenham sido atendidos os requisitos de lei especial.

•

C) não pode doar um rim a seu filho, nem que esta seja a sua vontade, por ser ato que implica ofensa à integridade física.

•

D) deve doar um rim a seu filho, independentemente de sua vontade e mesmo que o ato implique risco de vida, por se tratar de imposição decorrente do
poder familiar.

•

E) pode doar um rim a seu filho, mas apenas se não tiver outros filhos.
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Direito Civil / Das pessoas jurídicas
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RS / 2010 / FCC

Q60.
Segundo o artigo 45 do Código Civil brasileiro “começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no
respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que
passar o ato constitutivo”. O direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, está sujeito ao prazo
•

A) decadencial de cinco anos contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

•

B) decadencial de três anos contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

•

C) prescricional de dois anos contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

•

D) decadencial de cinco anos contado o prazo do ato de inscrição no respectivo registro.

•

E) prescricional de um ano contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
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Direito Civil / Domicílio Civil
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q61.
O servidor público e o marítimo
•

A) possuem domicílio necessário, sendo o domicílio do
servidor o lugar em que estabeleceu a sua residência com ânimo definitivo e do marítimo onde o navio
estiver matriculado.

•

B) não possuem domicílio necessário conforme expressamente previsto pelo Código Civil brasileiro.

•

C) possuem domicílio necessário, sendo o domicílio do
servidor o lugar em que exercer permanentemente
suas funções e do marítimo a sede do comando a
que se encontrar imediatamente subordinado.

•

D) possuem domicílio necessário, sendo o domicílio do
servidor o lugar em que exercer permanentemente
suas funções e do marítimo onde o navio estiver
matriculado.

•

E) possuem domicílio necessário, sendo o domicílio do
servidor o lugar em que estabeleceu a sua residência com ânimo definitivo e o do marítimo a sede do
comando a que se encontrar imediatamente subordinado.
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Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos
Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - DIREITO / MPE/SE / 2013 / FCC

Q62.
Em relação à nulidade e à anulabilidade dos negócios jurídicos:
•

A) A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, beneficiando
exclusivamente aos que a alegarem, salvo os casos de solidariedade ou indivisibilidade.

•

B) O negócio nulo pode ser confirmado ou ratificado pelas partes, salvo direito de terceiro.

•

C) É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação e simulação, além de outros casos previstos expressamente em lei.

•

D) Pode-se reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou-se a um incapaz, desde que se reclame diretamente a seu representante legal.

•

E) Para eximir-se de uma obrigação contraída irregularmente, basta ao menor entre dezesseis e dezoito anos invocar a sua idade, em qualquer situação ou
circunstância, o que o isentará de responsabilidade.
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Direito Civil / Dos Direitos das Obrigações / Das obrigações de dar; Das obrigações de dar coisa certa; Das obrigações de dar coisa incerta
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 22ª / 2010 / FCC

Q63.
Nas obrigações de dar coisa certa, deteriorada a coisa sem culpa do devedor, o credor poderá
•

A) exigir duas similares à que se deteriorou.

•

B) exigir o equivalente, mais perdas e danos.

•

C) resolver a obrigação e exigir perdas e danos.

•

D) aceitar a coisa, abatendo de seu preço o valor que perdeu.

•

E) aceitar a coisa e exigir perdas e danos.
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Direito Civil / Dos Direitos das Obrigações / Do adimplemento e extinção das obrigações / Do pagamento
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 4ª / 2007 / FCC

Q64.
De acordo com o Código Civil brasileiro, só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em
que ele consistiu. Se se der em pagamento coisa fungível,
•

A) poderá reclamar do credor que, mesmo de boa-fé, a tenha recebido e consumido, tendo ou não o solvente o direito de aliená-la.

•

B) poderá reclamar do credor que, mesmo de boa-fé, a tenha recebido e consumido, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la.

•

C) poderá reclamar do credor que, mesmo de boa-fé, a tenha recebido e consumido, exceto se o solvente não tivesse o direito de aliená-la.

•

D) não se poderá mais reclamar do credor que, de boafé, a recebeu e consumiu, exceto se o solvente não tivesse o direito de aliená-la.

•

E) não se poderá mais reclamar do credor que, de boafé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la.
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Direito Civil / Dos Direitos das Obrigações / Da Responsabilidade Civil
Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q65.
João recebeu a importância de R$ 20.000,00 de sua amiga Joana, a título de doação, valor este que era parte de
quantia maior que a mesma havia subtraído do cofre da
residência em que trabalhava como doméstica. Nesse
caso, João
•

A) está obrigado à reparação civil, até o limite do que
recebeu.

•

B) não está obrigado a devolver o que recebeu, porque
foi objeto de doação.

•

C) está obrigado à reparação civil da totalidade da
quantia subtraída por Joana.

•

D) está obrigado a reparar a metade do prejuízo causado por Joana.

•

E) só está obrigado à reparação civil se sabia da origem ilícita do valor que recebeu.
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Direito Civil / Dos Contratos / Das Disposições Gerais
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RN / 2011 / FCC

Q66.
No contrato aleatório, por ser objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, o alienante que não tiver
concorrido culposamente
•

A) não terá direito a qualquer valor porque o contrato será considerado inexistente, sendo as partes obrigadas a ressarcir perdas e danos.

•

B) terá direito ao preço proporcional à quantidade que a coisa venha a existir.

•

C) não terá direito a qualquer valor, estando o contrato desfeito em razão da divergência na quantidade.

•

D) terá direito ao preço proporcional à quantidade que a coisa venha a existir acrescido de 30% deste valor.

•

E) terá direito a todo o preço, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada.
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Direito Civil / Dos Contratos / Das Disposições Gerais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2007 / FCC

Q67.
No que concerne aos contratos em geral, a proposta de contrato, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do
caso, obriga o proponente se,
•

A) antes dela, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

•

B) simultaneamente a ela, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

•

C) feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita.

•

D) feita sem prazo por telefone, foi imediatamente aceita.

•

E) feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao seu conhecimento.
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Direito Processual Civil / Procedimentos especiais em legislação extravagante / Estatuto da Criança e do Adolescente
Fonte: CONSELHEIRO TUTELAR / CMDCA/DF / 2015 / FGV

Q68.
A implementação do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE tem como objetivo
•

A) o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada
nos princípios dos Direitos Humanos.

•

B) a adoção de estratégias socioeducativas com base nos
princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

•

C) a criação de medidas político-administrativas baseadas em
princípios do Plano Nacional de Educação – PNE.

•

D) a construção de planos de desenvolvimento social baseados
em princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

•

E) a detecção de problemas relacionados à violação de direitos e
deveres previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Aplicabilidade e interpretação, vigência e eficácia das normas constitucionais
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO - ADVOGADO / CODEBA / 2016 / FGV

Q69.
De acordo com o Art. 5º, inciso XL, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, “a lei penal não retroagirá, salvo
para beneficiar o réu”.

Considerando a classificação das normas constitucionais, é
correto afirmar que a interpretação desse texto conduz à
conclusão de que estamos perante uma norma constitucional
•

A) de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

•

B) programática.

•

C) de eficácia contida e aplicabilidade imediata.

•

D) de eficácia limitada e aplicabilidade mediata.

•

E) de eficácia restringível e aplicabilidade imediata.
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Q70.
Pedro e Ernesto, renomados advogados, travaram um intenso
debate a respeito das garantias constitucionais do direito
adquirido e do ato jurídico perfeito. Por fim, convergiram a
respeito da constitucionalidade de uma única tese, dentre as
inúmeras que haviam sido debatidas, qual seja:
•

A) no momento em que o servidor público toma posse no cargo,
surge o direito adquirido ao regime jurídico então vigente, de
modo que as alterações posteriores não podem alcançá-lo;

•

B) a ordem de vocação hereditária deve observar as normas
vigentes à época da abertura do inventário, não podendo ser
invocada a lei anterior, vigente à época do óbito;

•

C) a garantia do direito adquirido, enquanto projeção direta da
dignidade humana, é oponível ao próprio Constituinte
originário;

•

D) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria faz
surgir o direito adquirido, ainda que o requerimento seja
formulado após a vigência da lei que os modificou;

•

E) os efeitos futuros de contrato celebrado sob a égide da lei
anterior devem ser regidos pela lei vigente à época em que se
projetem na realidade.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q71.
Marinete ficou extremamente chateada ao chegar na sua empregadora, a empresa H, para mais um dia normal de trabalho e
encontrar seu computador com uma nova tela de descanso. Esta tela possuía diversos macacos segurando placas com dizeres
racistas. Inconformada com o fato, resolveu descobrir tudo a respeito do racismo do qual foi vítima. Assim, começando pela
Constituição Federal, Marinete descobriu que a prática do racismo
•

A) constitui crime inafiançável e imprescritível, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.

•

B) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de dez anos, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres
individuais e coletivos.

•

C) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de vinte anos, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres
individuais e coletivos.

•

D) não está prevista na Carga Magna.

•

E) constitui crime imprescritível, mas afiançável mediante condições prevista no capítulo inerente aos direitos e deveres
individuais e coletivos.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANALISTA DE SISTEMAS / TRE/PB / 2007 / FCC

Q72.
Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República do Brasil, é INCORRETO afirmar que
•

A) no caso de iminente perigo público, a autoridade poderá confiscar a propriedade particular, vedada ao proprietário indenização posterior, se houver dano.

•

B) é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral.

•

C) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

•

D) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

•

E) não haverá juízo ou tribunal de exceção.
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Q73.
A capacidade eleitoral passiva consistente na possibilidade de o cidadão pleitear determinados mandatos políticos, mediante eleição popular, desde que
preenchidos certos requisitos, conceitua-se em
•

A) alistamento eleitoral.

•

B) direito de voto.

•

C) direito de sufrágio.

•

D) elegibilidade.

•

E) dever sociopolítico.
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Q74.
O processo legislativo municipal compreende a elaboração de:

I. emendas à Lei Orgânica;
II. leis ordinárias e leis delegadas;
III. medidas provisórias e decretos legislativos.

Está correto o que se afirma em
•

A) I, apenas.

•

B) II, apenas.

•

C) III, apenas.

•

D) I e II, apenas.

•

E) I, II e III, apenas.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais
Fonte: FISCAL DE TRIBUTOS / SMF - Pref. Niterói/RJ / 2015 / FGV

Q75.
Ao prever as disposições gerais no capítulo sobre a Administração
Pública, a Constituição Federal estabeleceu, em matéria de
servidores da área de fazenda pública, que:
•

A) os servidores fiscais terão regime diferenciado de
aposentadoria, levando em conta a natureza e a
complexidade das funções desempenhadas, na forma da lei;

•

B) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão,
dentro de suas áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;

•

C) a acumulação de dois cargos públicos de fiscal de tributos é
permitida, desde que haja compatibilidade de horários e a
remuneração total não ultrapasse o teto constitucional;

•

D) aos servidores públicos da área fiscal da administração direta
em qualquer nível da federação é vedado o exercício, em
qualquer hipótese, de mandato eletivo;

•

E) a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração é permitida
para o pessoal da área fiscal do serviço público.
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Q76.
Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados,
por dois terços de seus integrantes, admitiu a acusação
contra o Presidente da República por prática de crime de
responsabilidade.

Ante tal situação, de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, o afastamento do Presidente
da República do exercício de seu mandato
•

A) será automático em virtude da decisão soberana da
Câmara dos Deputados, única com atribuição para
deflagrar o processo de impedimento contra o Presidente da República.

•

B) dependerá da instauração do processo pelo Senado.

•

C) dependerá da instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal.

•

D) dependerá do resultado do julgamento do processo
pelo Senado Federal, por conta do princípio constitucional da presunção de inocência.

•

E) dependerá de decisão específica a esse respeito da
presidência da Câmara dos Deputados, ratificada pelo
Presidente do Senado Federal, vez que o afastamento não decorre do recebimento da acusação, nem
da instauração do processo contra o Presidente da
República.
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Q77.
Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, a acusação feita contra o Presidente da República deverá ocorrer por parte de
•

A) dois terços do Senado Federal, em ambos os casos.

•

B) metade da Câmara dos Deputados e metade do Senado Federal, respectivamente.

•

C) um terço do Supremo Tribunal Federal e um terço do Congresso Nacional, respectivamente.

•

D) dois terços da Câmara dos Deputados, em ambos os casos.

•

E) metade do Congresso Nacional e metade do Supremo Tribunal Federal, respectivamente.
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Q78.
É certo que o Supremo Tribunal Federal
•

A) compõe-se de Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria relativa do Senado Federal.

•

B) compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.

•

C) julga, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

•

D) julga, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais.

•

E) julga, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado.
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Q79.
Compete ao Conselho Nacional de Justiça
•

A) processar e julgar originariamente o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.

•

B) processar e julgar originariamente a extradição solicitada por estrangeiro.

•

C) rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano.

•

D) processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República e o Vice-Presidente.

•

E) processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional.
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Q80.
É certo que os Tribunais Regionais Federais são competentes para processar e julgar
•

A) as ações sobre representação sindical.

•

B) os crimes contra a organização do trabalho.

•

C) os processos disciplinares, de ofício ou por provocação, dos membros de Tribunais.

•

D) a arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição.

•

E) as causas falimentares em que a União for interessada como autora.
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Q81.
Considere o seguinte trecho destacado da obra de Regis Fernandes de Oliveira (Ato Administrativo, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 5º ed. 2007, p.50): O que distingue, in principio, o ato administrativo dos demais praticados pela Administração e dos
atos privados é a desnecessidade de ir a juízo para impor-se. O autor se refere ao atributo do ato administrativo denominado
•

A) autoexecutoriedade.

•

B) presunção de legitimidade.

•

C) exigibilidade.

•

D) executividade.

•

E) imperatividade.
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Q82.
Dentre outras, NÃO pode ser considerada característica dos atos administrativos gerais:
•

A) aplicabilidade de comandos concretos a destinatários determinados ou determináveis em quaisquer situações.

•

B) prevalência sobre o ato administrativo individual.

•

C) impossibilidade de impugnação por meio de recursos administrativos.

•

D) revogabilidade incondicionada.

•

E) impossibilidade de impugnação direta pela pessoa lesada, restando, somente, a via de arguição de inconstitucionalidade.
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Q83.
Nos termos da legislação federal aplicável à matéria dos atos administrativos,
•

A) a Administração deve revogar seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.

•

B) apenas ao Judiciário compete anular atos da Administração, quando eivados de vício de legalidade, cabendo à própria Administração revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

•

C) a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
posto que deles não decorrem direitos adquiridos.

•

D) a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.

•

E) a própria Administração ou o Judiciário devem revogar atos da Administração, por motivo de conveniência ou oportunidade, competindo apenas ao
Judiciário anulá-los por vício de legalidade, situação em que deles não decorrem direitos adquiridos.
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Q84.
Considere as seguintes assertivas:
I. A desconcentração está relacionada ao tema “hierarquia”.
II. Na desconcentração, há uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica.
III. Quando, por exemplo, o poder público (União, Estados e Municípios) cria uma pessoa jurídica de direito público, como a autarquia, e a ela atribui a

titularidade e a execução de determinado serviço público, ocorre a chamada desconcentração.
IV. Quando, por exemplo, a execução do serviço público é transferida para um particular, por meio de concessão ou permissão, ocorre a chamada
descentralização.
Está correto o que se afirma APENAS em
•

A) II.

•

B) II, III e IV.

•

C) I e III.

•

D) I, II e IV.

•

E) III e IV.
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Q85.
Sobre a Administração Pública Indireta, considere:
I. Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autodeterminação, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante
controle administrativo exercido nos limites da lei.
II. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta, instituída pelo Poder Público, mediante autorização de lei específica, sob a
forma de sociedade anônima.
III. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta, instituída pelo Poder Público, mediante autorização de lei específica, sob
qualquer forma jurídica.
Os conceitos em I, II, e III referem-se, respectivamente, a:
•

A) fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista.

•

B) fundação pública, autarquia e empresa pública.

•

C) autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública.

•

D) sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública.

•

E) empresa pública, sociedade de economia mista e autarquia.
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Q86.
Quanto à administração indireta, centralizada e descentralizada, é INCORRETO afirmar que a
•

A) empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo, criada por lei para a
exploração de atividade econômica.

•

B) sociedade de economia mista é a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com participação exclusiva de particulares no seu capital e pública na
sua administração.

•

C) entidade paraestatal desempenha, em regra, atividades de interesse público não privativas do Estado, em regime predominantemente de direito privado,
não possuindo fins lucrativos.

•

D) autarquia é criada por lei de iniciativa do Chefe do Executivo, atua em nome próprio e responde objetivamente pelos atos que seus agentes causarem a
terceiros, sendo assegurada a ação regressiva.

•

E) a fundação pode ser de direito privado instituída por particulares; de direito privado instituída pelo Poder Público e de direito público instituída pelo Poder
Público.
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Q87.
José, servidor público estadual estável ocupante de cargo efetivo,
foi demitido após processo administrativo disciplinar. Após sua
demissão, passou a ocupar sua vaga o igualmente servidor
estável Moacir. Inconformado, José manejou ação judicial em
face do Estado e comprovou que o processo administrativo que
culminou com sua demissão estava eivado de graves vícios de
legalidade. De acordo com o texto constitucional, invalidada por
sentença judicial a demissão de José, ele será:
•

A) readaptado, e Moacir será reintegrado ao cargo de origem,
com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de contribuição;

•

B) reconduzido a seu cargo de origem, e Moacir será
reintegrado ao cargo inicial, sem direito a indenização e, caso
o cargo inicial esteja ocupado, será posto em disponibilidade
com remuneração proporcional ao tempo de contribuição;

•

C) posto em disponibilidade com remuneração integral, até que
Moacir seja promovido e libere o cargo originariamente de
José, contado seu afastamento integralmente para todos os
efeitos legais;

•

D) reintegrado, e Moacir será reconduzido ao cargo de origem,
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de serviço;

•

E) aproveitado em outro cargo com funções e remuneração
compatíveis, e Moacir terá a opção de permanecer em seu
atual cargo ou voltar ao cargo de origem, mantidas as
vantagens mais benéficas de ambos os cargos.
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Q88.
O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região − TRT/BA teve concurso público para provimento de cargos efetivos questionado judicialmente pelos seguintes
motivos: previu validade de até dois anos; previu a possibilidade de prorrogação por uma vez, por igual período; publicou o edital somente no Diário Oficia da
União e em jornal de grande circulação; havia concurso anterior com lista remanescente de candidatos aprovados ainda dentro do prazo de validade; o concurso
previu provas e títulos. Quem processou poderá ter seu pleito atendido, uma vez que
•

A) o prazo máximo de validade do concurso deveria ser de um ano.

•

B) não é permitida a prorrogação da validade do concurso.

•

C) o edital não foi publicado em jornal de circulação local.

•

D) não é permitida a abertura de novo concurso se ainda houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

•

E) não é permitida a prova de títulos em razão do seu caráter subjetivo.
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Q89.
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, é
•

A) a reversão.

•

B) a readaptação.

•

C) a reintegração.

•

D) a recondução.

•

E) o aproveitamento.
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Q90.
Analise as seguintes assertivas sobre os afastamentos dos Servidores Públicos da União, nos termos da Lei no 8.112/1990:

I. O servidor público investido em mandato federal ou estadual ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração.

II. O servidor público investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.

III. O servidor investido em mandato eletivo não poderá ser removido de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

Está correto o que consta APENAS em
•

A) I e II.

•

B) III.

•

C) II.

•

D) I e III.

•

E) II e III.
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acumulação; das responsabilidades; das penalidades
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RN / 2011 / FCC

Q91.
A advertência será aplicada na hipótese de
•

A) inassiduidade habitual.

•

B) recusar fé a documentos públicos.

•

C) aceitar comissão de estado estrangeiro.

•

D) praticar usura sob qualquer de suas formas.

•

E) proceder de forma desidiosa.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 20ª / 2011 / FCC

Q92.
Nos termos da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é correto afirmar:
•

A) Considera-se entidade a unidade de atuação desprovida de personalidade jurídica.

•

B) É dever dos administrados formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.

•

C) Os preceitos desta lei se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, somente no desempenho de função administrativa.

•

D) Um dos critérios assegurados é a possibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação.

•

E) Os preceitos da lei constituem normas básicas sobre o processo administrativo, destinadas apenas à Administração Federal direta.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TJ/BA / 2015 / FGV

Q93.
Joana, enfermeira ocupante de cargo efetivo em um Hospital
Estadual, durante seu horário de expediente, segurava uma
seringa que tinha acabado de usar e, por descuido, acabou
ferindo com a agulha Maria, parente de um paciente. Maria
sofreu significativo rasgo em seu braço, tendo que receber
imediato atendimento médico, sendo necessários vários pontos
para suturar a lesão. No caso em tela, em tema de indenização
em favor de Maria, aplica-se a responsabilidade civil:
•

A) objetiva do Estado, segundo a qual é imprescindível a
comprovação do elemento subjetivo da conduta de Joana;

•

B) objetiva do Estado e não cabe ação regressiva do Estado
contra Joana, pela teoria do risco administrativo;

•

C) objetiva do Estado, segundo a qual não há necessidade de
análise do dolo ou culpa de Joana;

•

D) subjetiva do Estado, segundo a qual é imprescindível a
comprovação do dolo ou culpa de Joana;

•

E) subjetiva do Estado e cabe ação regressiva do Estado contra
Joana, pela teoria do risco administrativo.
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Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado
Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / DPE/MT / 2015 / FGV

Q94.
Sobre a responsabilidade civil do Estado, analise as afirmativas a
seguir.

I. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a
terceiros somente restará configurada diante de atos ilícitos.

II. A expressa previsão, em nosso ordenamento, da
responsabilidade objetiva do Estado impede a utilização do
caso fortuito ou da culpa da vítima como causas excludentes
da responsabilidade.

III. A responsabilidade objetiva do Estado não dispensa a
demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou
omissão estatal e o dano causado.

Assinale:
•

A) se somente a afirmativa I estiver correta.

•

B) se somente a afirmativa II estiver correta.

•

C) se somente a afirmativa III estiver correta.

•

D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

•

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa / Dos atos de improbidade administrativa
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q95.
Paulo, servidor público federal, deixou de praticar, deliberadamente, ato de ofício que era de sua competência. A referida conduta
•

A) poderá caracterizar ato de improbidade administrativa, desde que comprovado que o servidor auferiu vantagem indevida para a sua prática.

•

B) configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os Princípios da Administração pública, passível da aplicação da pena de perda da função
pública.

•

C) não configura ato de improbidade administrativa, sendo passível, contudo, punição disciplinar.

•

D) não configura ato de improbidade administrativa, salvo se comprovado, cumulativamente, enriquecimento ilícito e dano ao erário.

•

E) configura ato de improbidade administrativa, passível de aplicação de pena de multa, exclusivamente.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2012 / FCC

Q96.
Guilherme, servidor público federal, recebeu vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre avaliação em obra pública. Ricardo, também servidor
público federal, através de determinado ato, facilitou que terceiro enriquecesse ilicitamente. Segundo as disposições legais expressas contidas na Lei no
8.429/1992, as condutas de Guilherme e Ricardo constituem
•

A) ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito e ato ímprobo causador de prejuízo ao erário, respectivamente.

•

B) apenas ilícito penal, não caracterizando atos de improbidade administrativa, dada a atipicidade das condutas.

•

C) ato ímprobo causador de prejuízo ao erário e ato ímprobo que atenta contra os princípios da Administração Pública, respectivamente.

•

D) ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito e ato ímprobo que atenta contra os princípios da Administração Pública, respectivamente.

•

E) atos ímprobos que importam enriquecimento ilícito.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa / Dos atos de improbidade administrativa
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2010 / FCC

Q97.
De conformidade com a Lei no 8.429/1992, receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação
ou omissão decorrente das atribuições do agente público caracteriza
•

A) ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

•

B) infração administrativa, mas não ato de improbidade administrativa.

•

C) ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

•

D) crime de improbidade administrativa.

•

E) ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
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Fonte: ANALISTA SUPERIOR II - ADVOGADO / INFRAERO / 2011 / FCC

Q98.
A sociedade Alpha possui 9% do capital com direito de voto da sociedade Beta. Nesse caso, a sociedade Beta é considerada:
•

A) subsidiária.

•

B) filiada.

•

C) controlada.

•

D) de simples participação.

•

E) controladora.
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Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - CIêNCIAS ATUARIAIS / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q99.
Em relação aos regimes de financiamento aplicados ao Regime Próprio de Previdência Social − RPPS:

I. O método de financiamento pelo crédito unitário, como mínimo aplicável para o financiamento das aposentadorias
programadas.

II. O método de financiamento agregado, aplicável para o financiamento dos benefícios de aposentadoria por tempo de
contribuição.

III. Regime de Repartição Simples, como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de auxílio-doença, saláriomaternidade, auxílio-reclusão e
salário-família.

Está correto o que se afirma em
•

A) III, apenas.

•

B) II, apenas.

•

C) I, apenas.

•

D) I e III, apenas.

•

E) I, II e III.
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Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração da justiça
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TJ/SE / 2009 / FCC

Q100.
Ocorre o crime de denunciação caluniosa quando o sujeito ativo:
•

A) provoca a instauração de procedimento contravencional.

•

B) se acusa, perante a autoridade, de crime inexistente.

•

C) solicita à polícia que apure determinado delito.

•

D) comunica à polícia que foi vítima de crime.

•

E) dá causa à instauração de investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
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