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CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I
Desemprego cai para 12,8% em julho e
atinge 13,3 milhões, diz IBGE
Segundo o IBGE, foi o trabalho informal que
fez o desemprego cair.
O desemprego ficou em 12,8% no trimestre
encerrado em julho, segundo dados da Pnad
Contínua, divulgados nesta quinta-feira
(30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). No período, o Brasil tinha
13,3 milhões de desempregados.
Em relação ao trimestre terminado em
junho, o recuo da taxa foi de 0,2 ponto
percentual. Já em relação ao trimestre
móvel terminado em abril, o recuo foi ainda
maior, de 0,8 ponto percentual. No
entanto, frente ao mesmo trimestre de
2016, a taxa continua 1,2 ponto percentual
maior, quando o desemprego estava em
11,6%.
A taxa de desemprego é medida pelo IBGE
por meio de uma média móvel trimestral,
ou seja, de três meses, portanto, o dado de
julho se refere ao período de maio a julho.
O instituto divulga a taxa mensalmente.
Segundo o IBGE, na comparação com o
trimestre terminado em abril, mais de 1,4
milhão de brasileiros saíram da fila do
desemprego, fazendo o número de
empregados atingir 90,7 milhões de

pessoas. Mas os postos de trabalho foram
gerados, em sua maioria, na informalidade.
O aumento aconteceu, principalmente,
entre os empregados sem carteira assinada
(mais 468 mil pessoas) e os trabalhadores
por conta própria (mais 351 mil pessoas). Já
a população com carteira assinada
manteve-se estável (33,3 milhões).
“Sem dúvida há uma recuperação [no
mercado de trabalho], mas ela se dá sobre
uma plataforma informal”, disse o
coordenador de Trabalho e Rendimento do
IBGE, Cimar Azeredo.
Segundo ele, do total de 1,4 milhão de
postos gerados, 2/3 se dividiram entre
trabalhadores por conta própria e
trabalhadores sem carteira assinada e 1/3
foi ocupado no setor público.
“A gente tem hoje no Brasil um processo de
recuperação em termos quantitativos, mas
a qualidade deste trabalho é questionável,
já que ela se dá no mercado informal”,
analisou.
“Se não houver um processo de
recuperação de entrada de trabalhadores
formalizados no mercado isso pode gerar
um problema futuro. Isso porque estas
pessoas não estarão seguradas no futuro.
Isso poderá impactar negativamente o
comércio, uma vez que o acesso ao crédito,
por exemplo, poderá ser dificultado. Um
país não se desenvolve em cima de uma
plataforma informal”, afirmou Azeredo.
A contratação no setor público, segundo o
pesquisador, se deu no âmbito das
prefeituras, principalmente nas áreas de
educação, saúde e seguridade. Ele destacou
que esse acréscimo não se deu por meio de
concursos públicos. “Temos que lembrar
que no ano passado teve eleições. O pessoal
que saiu [com o fim da gestão anterior]
voltou agora”, apontou.
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É esperado um avanço nas políticas públicas
em relação à taxa de desemprego,
projetando, para o ano de 2018, uma
melhoria sobre esse quadro lastimável.
(Fonte: Globo.com – Adaptado)

QUESTÕES
1. De acordo como texto, assinale a
alternativa correta:
a) A taxa de desemprego sofreu um
acréscimo no trimestre terminado em
julho em relação ao trimestre
anterior.
b) Em relação ao trimestre terminado
em julho de 2016, a taxa de
desemprego, um ano depois, está
maior.
c) O IBGE utiliza de variáveis fixas
mensalmente
para
determinar,
através da média ponderada, a taxa
de desemprego trimestral.
d) A pesquisa revela que no Brasil há
mais empregados informais do que
formais.
2. De acordo com o texto, o autor opina
que:
a) Desemprego caiu para 12,8% em julho
e atingiu 13,3 milhões de pessoas.
b) Sem dúvidas o desemprego diminuiu,
mas a maioria dos postos de trabalho
se encontram na informalidade.
c) Do total de 1,4 milhão de postos
gerados, 2/3 se dividiram entre
trabalhadores por conta própria e
trabalhadores sem carteira assinada e
1/3 foi ocupado no setor público.
d) Espera-se um avanço nas políticas
públicas em relação à taxa de
desemprego.

TEXTO II
Reforma trabalhista pode melhorar suas férias e
permitir trabalhar em casa.

É comum ouvir que a reforma trabalhista irá
retirar os direitos dos trabalhadores. Isso é
conversa fiada. A proposta que está na
mesa visa atualizar a Consolidação da Lei
Trabalhista que data de 1943 e virou peça
de museu.
Nos anos quarenta, o Brasil era um país
diferente, predominantemente rural, com
menos tecnologia. Internet nem em filme
de ficção científica. O tempo passou, mas a
legislação não acompanhou. O resultado é
uma brutal insegurança jurídica e um
número recorde de ações trabalhista que
chegaram à espantosa cifra de cerca de três
milhões no ano passado. A mudança deveria
ter ocorrido anteontem. Está na hora de
correr atrás do prejuízo para construir um
Brasil do amanhã mais competitivo.
A reforma abre a possibilidade para que
negociações
entre
trabalhadores
e
empresas se sobreponham à legislação
trabalhista. Nesse novo modelo, o
combinado tem mais força que o legislado,
protegidos
obviamente
os
direitos
indisponíveis dos trabalhadores previstos
na Constituição. A nova legislação seria um
avanço para os dois lados: empresas e
trabalhadores.
(Fonte: Uol.com.br, adaptado)
3. A proposta que está na mesa visa
atualizar a Consolidação da Lei
Trabalhista que data de 1943 e virou
peça de museu.
O trecho em
destaque tem sentido:
a) Denotativo.
b) Conotativo.
c) Hiperbólico.
d) Cômico.
4. O
resultado
é
uma
brutal
insegurança jurídica e um número
recorde de ações trabalhista que
chegaram à espantosa cifra de cerca
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a)
b)
c)
d)

de três milhões no ano passado. O
uso dos termos em destaque tem
intuito principal de:
Para
atenuar
os
conceitos
apresentados.
Para
quantificar
os
conceitos
apresentados.
Para
retificar
os
conceitos
apesentados.
Para
realçar
os
conceitos
apresentados.

5. A reforma da qual abre-se a
possibilidade de negociações entre
trabalhadores
e
empresas
se
sobreponham
à
legislação
trabalhista. Este trecho pode ser
reescrito, sem prejuízo da correção
gramatical e sentido como:
a) A reforma, abre a possibilidade, para
que negociações entre empresas e
trabalhadores se sobreponham à
legislação trabalhista.
b) A reforma se abre para a possibilidade
de negociações entre trabalhadores e
empresas se sobreponham à legislação
trabalhista.
c) As negociações entre empresas e
trabalhadores serão sobrepostas à lei,
se a possibilidade de reforma for
concretiza.
d) Abre-se, com a reforma, a hipótese
para
que
negociações
entre
trabalhadores
e
empresas
se
sobreponham à legislação trabalhista.
6. Nunca deixou de estudar, de sorte
que acabou por ser nomeado, o
trecho em destaque é:
a) É oração subordinada adverbial
consecutiva.
b) É oração subordinada adverbial
conclusiva.
c) É oração subordinada adverbial
causal.

d) É oração
concessiva.

subordinada

adverbial

7. Já outros especialistas no tema
defendem a liberdade de criação da
dramaturgia, como a de qualquer
tipo de arte, e veem a novela como
uma faísca que pode acender o
interesse por um tema. Ao comparar
o termo em destaque com a palavra
“Ascender”, temos um caso de:
a) Homônimos
b) Parônimos
c) Catacrese
d) Metonímia.
8. De acordo com manual de redação
da presidência da república, assinale
a alternativa correta.
a) Há três tipos de expedientes que se
diferenciam antes pela finalidade do
que pela forma: o ofício, o aviso e o
mensagem.
b) Inclusive as comunicações assinadas
pelo Presidente da República, todas
as demais comunicações oficiais
devem trazer o nome e o cargo da
autoridade que as expede, abaixo do
local de sua assinatura.
c) Há quinze fechos que são utilizados
atualmente e estão presentes no
anexo III do manual.
d) O fecho atenciosamente é usado para
autoridades de mesma hierarquia.

NORMAS APLICÁVEIS AOS
SERVIDORES FEDERAIS
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9. Em relação ao direito de petição,
com base na lei 8.112, assinale a
alternativa incorreta.
a) É assegurado ao servidor o direito de
requerer aos Poderes Públicos, em
defesa de algum direito, mas veda-se
o requerimento em relação à
interesse ilegítimo.
b) Ao realizar-se um requerimento da
petição, este será dirigido à
autoridade competente para decidi-lo
e será encaminhado por intermédio
daquela a que estiver imediatamente
subordinado o requerente.
c) Cabe pedido de reconsideração à
autoridade que houver expedido o ato
ou proferido a primeira decisão,
podendo ser renovado uma vez,
respeitando o prazo legal.
d) Caberá recurso do indeferimento do
pedido de reconsideração.
10. Assinale
o
item
que,
necessariamente, é causa de
demissão, de acordo com a lei
8.112.
a) Acumulação de cargos, empregos ou
funções públicas.
b) Incontinência pública e conduta
escandalosa, na repartição.
c) Insubordinação em serviço.
d) Ofensa física a outro servidor ou
particular.
11. É considerado ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao
erário aquele que:
a) Facilitar a locação de bem por preço
superior ao de mercado.
b) Adquirir, para outrem, no exercício de
emprego público, bens de qualquer
natureza
cujo
valor
seja
desproporcional à evolução do
patrimônio do agente.

c) Perceber vantagem econômica para
intermediar a liberação de verba
pública de qualquer natureza.
d) Praticar ato visando fim proibido em
lei, ainda que dentro da competência
do servidor.
12. De acordo com a lei do processo
administrativo, alguns preceitos
devem ser observados para o devido
andamento processual, assinale a
alternativa incorreta.
a) O critério de atendimento a fins de
interesse geral deverá ser atendido
com atuação conforme a lei e o
direito, vedada a renúncia total ou
parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei.
b) No processo deve ser observado a
objetividade no atendimento do
interesse público, vedada a promoção
pessoal de agentes ou autoridades.
c) Prescinde, nos processos, a atuação
segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé.
d) No processo, é proibida a cobrança de
despesas processuais, ressalvadas as
previstas em lei.

ÉTICA

13. São direitos de todos aqueles
abrangidos
pela
Resolução
Nº948/2016, exceto:
a) Ter acesso aos meios e condições de
trabalho dignos, eficazes, seguros e
compatíveis com o desempenho das
atribuições do cargo.
b) Estabelecer interlocução livre com
colegas e superiores, podendo expor

6
www.acasadosimulado.com.br

A Casa do Simulado – Simulado de Véspera – 01 – Cargo: Técnico Judiciário – Área Administrativa – Concurso: TRE-RJ

ideias, pensamentos e opiniões,
inclusive sobre aspecto controverso
em instrução processual.
c) Ser comunicado, previamente, sobre
indicação para integrar comissão ou
grupos de trabalho ou designações
para atividades extraordinárias fora
de sua unidade de origem.
d) Disseminar no ambiente de trabalho
informações e conhecimentos obtidos
em razão de treinamentos, custeados
pelo Tribunal ou por ele autorizado
quando dentro da jornada de
trabalho, ou de exercício profissional
e que possam contribuir para a
eficiência dos trabalhos realizados
pelos demais servidores.

REGIMENTO INTERNO DO
TRE-RJ

14. Considerando o Regimento Interno
TRE/RJ, em relação à Organização
do Tribunal, assinale a afirmativa
incorreta.
a) É obrigatória a aceitação do cargo,
salvo recusa manifestada e aceita
antes da eleição.
b) A eleição do Presidente realizar-se-á
em sessão especial convocada por
edital publicado no Diário da Justiça
Eleitoral, com antecedência mínima
de 7 (sete) dias.
c) Havendo
empate
na
votação,
considerar-se-á eleito o magistrado
mais antigo no Tribunal Regional
Eleitoral e, se igual a antiguidade, o
mais idoso.

d) Até 20 (vinte) dias antes do término
do biênio de membro da classe de
magistrado, ou imediatamente depois
da vacância do cargo por motivo
diverso, o Presidente do Tribunal
oficiará ao Tribunal de Justiça ou ao
Tribunal Regional Federal, conforme o
caso, para a escolha do novo membro.
15. Considerando o Regimento Interno
TRE/RJ, em relação às disposições
gerais e transitórias, julgue os itens
e a seguir assinale a alternativa
correta.
I. Será de 10 (dez) dias o prazo para
que os juízes eleitorais prestem as
informações, cumpram requisições
ou
procedam
às
diligências
determinadas pelo Tribunal ou seu
Presidente, se outro prazo não for
previsto em lei.
II. Qualquer membro titular do
Tribunal
poderá
apresentar
emendas ou sugerir alterações a
este regimento, mediante proposta
por escrito, que será distribuída,
discutida e votada em sessão, com a
presença do Procurador Regional
Eleitoral.
III. No ano em que se realizar
eleição, o Tribunal solicitará ao
Tribunal de Justiça a suspensão de
licença-prêmio e férias dos juízes de
direito
que
exerçam
função
eleitoral, bem como o afastamento
das funções judicantes de juízes
membros
ou
auxiliares
da
Presidência e da Corregedoria, a
partir do início dos processos de
registro de candidaturas.
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) Apenas II e III estão corretas.
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16. Considerando o Regimento Interno
TRE/RJ, em relação aos Juízes
eleitorais julgue os itens e a seguir
assinale a alternativa correta.
I. O Juiz que acumula funções
eleitorais em mais de uma zona terá
direito à percepção de gratificação
por no máximo duas delas.
II.
O
magistrado
afastado
temporariamente de suas funções na
Justiça
Estadual
será
automaticamente substituído na
zona eleitoral de que é titular pelo
período de seu afastamento.
III. O membro substituto atual da
Corte, classe juiz de direito, pode
assumir
titularidade
de
zona
eleitoral, apenas se eventualmente
convocado para tomar assento na
Corte.
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) Apenas II e III estão corretas.

NOÇÕES DE GESTÃO
ESTRATÉGICA, DE PROJETOS
E DE PROCESSOS

17. Em se tratando de análise de
ambiente, as oportunidades são
situações:
a) Internas, as quais podem influenciar
positivamente, principalmente com
auxílio da gestão de pessoas.
b) Internas, as quais podem influenciar
positivamente ou negativamente,

uma vez que oportunidades são breves
e caóticas, com baixo teor de certeza.
c) Externas,
sempre
influem
positivamente uma empresa, as
oportunidades são difíceis de serem
enxergadas, por isso a necessidade de
pessoas bem treinadas para as
detectar.
d) Externas, as quais podem influenciar
positiva ou negativamente, uma vez
que se houver um erro na hora de
qualificar uma situação como real
oportunidade, pode trazer malefícios
à empresa ou instituição.
18. A gestão que representa a
integração de todas as funções que
são desempenhadas por uma
empresa ou instituição, em seus
departamentos, a qual, em certos
pontos, contraria a tradicional
gestão por setores, é conhecida por:
a) Gestão de pessoas
b) Gestão de processos
c) Gestão de competências.
d) Gestão de projetos.

NOÇÕES DE
SUSTENTABILIDADE

19. O ato de desenvolver a satisfação
das necessidades da geração atual,
todavia
sem
comprometer
a
capacidade de as gerações futuras
satisfazerem
as
próprias
necessidades, é o conceito de:
a) Desenvolvimento sustentável.
b) Gestão produtiva.
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c) Desenvolvimento organizacional.
d) Equilíbrio natural.
20. De acordo com a agenda A3P, há
inúmeros
benefícios
no
reaproveitamento e reuso da água, a
exceção da alternativa:
a) Ajuda a conter as enchentes,
represando parte da água que teria de
ser drenada para galerias e rios.
b) Encoraja a conservação de água, a
autossuficiência e uma postura ativa
perante os problemas ambientais da
cidade.
c) A instalação do sistema, que é
modular, pode ser realizada tanto em
obras em andamento como em
construções finalizadas.
d) Os investimentos na construção dos
reservatórios têm retorno, em média,
em um ano.

NOÇÕES DE DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

21. Com base na lei 13.146, a pessoa
com deficiência terá atendimento
prioritário quando:
I – Precisar de atendimento em todas
as instituições e serviços de
atendimento ao público.

Estão corretos apenas os itens:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

22. Não é um princípio da Política
Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, em
consonância com o Programa
Nacional de Direitos Humanos:
a) Desenvolver ação conjunta do Estado
e da sociedade civil, de modo a
assegurar a plena integração da
pessoa portadora de deficiência no
contexto socioeconômico e cultural.
b) Estabelecer
mecanismos
que
acelerem e favoreçam a inclusão
social da pessoa portadora de
deficiência.
c) Estabelecer
mecanismos
e
instrumentos legais e operacionais
que assegurem às pessoas portadoras
de deficiência o pleno exercício de
seus direitos básicos que, decorrentes
da Constituição e das leis, propiciam
o seu bem-estar pessoal, social e
econômico.
d) Pregar o respeito às pessoas
portadoras de deficiência, que devem
receber igualdade de oportunidades
na sociedade por reconhecimento dos
direitos que lhes são assegurados, sem
privilégios ou paternalismos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

II – Precisar de acesso a informações
e disponibilização de recursos de
comunicação acessíveis.
III – Tiver que receber de restituição
de imposto de renda.
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23. Qual dos conjuntos de atalhos abaixo
podem ser utilizados no Microsoft
Word 2016, para utilizar o pincel de
formatação?
a) Alt+C e Alt+V.
b) Ctrl+Alt+P e Ctrl+Alt+F.
c) Ctrl+Shift+C e Ctrl+Shift+V.
d) Ctrl+Shift+P e Ctrl+Shift+F.
24. Qual o navegador
Windows 10?
a) Internet Explorer.
b) Google Chrome.
c) Mozilla Firefox.
d) Microsoft Edge.

padrão

do

25. Observe a figura a seguir retirada de
uma planilha no Microsoft Excel
2016.

Ao
escrever
na
célula
A5
=(CONCATENAR(A3.B3)+A2+C2+C3)/
A1, o resultado obtido pela fórmula
é:
a)
b)
c)
d)

5.
6.
10.
15.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Tício e seus companheiros de
trabalho decidiram criar uma
associação
voltada
ao
aprimoramento profissional, na
forma da lei, é certo que:
a) Ao contrário das cooperativas, as
associações não necessitam de
autorização estatal.
b) As
associações
podem
sofrer
interferência
estatal,
mediante
critérios
de
oportunidade
e
conveniência
por
parte
da
administração pública.
c) Se a associação de Tício vir a ser
dissolvida então, necessariamente,
haverá trânsito em julgado da decisão
judicial.
d) A
suspensão
das
associações
independe de motivação.
27. Com base na Constituição Federal,
assinale a alternativa incorreta:
a) não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia
cominação legal.
b) a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu.
c) a prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito
à pena de reclusão, nos termos da lei.
d) a lei considerará crimes inafiançáveis
e imprescritíveis a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitálos, se omitirem.
28. Cyrus Stones nasceu na Inglaterra,
mas se naturalizou brasileiro, é
certo que ele não poderá exercer
cargo de:
a) Presidente de partido político.
b) Ministro da fazenda.
c) Membro das forças armadas.
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d) Diplomata nomeado
relações exteriores.

ministro

das

29. De acordo com a Constituição
Federal, assinale a alternativa
correta:
a) São inelegíveis os alienados e os
analfabetos.
b) O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito
Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído no
curso dos mandatos não poderão ser
reeleitos.
c) Para concorrerem a outros cargos, o
Presidente
da
República,
os
Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem
renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.
d) São inelegíveis, no território de
jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consanguíneos ou afins, até
o terceiro grau ou por adoção, do
Presidente
da
República,
de
Governador de Estado ou Território,
do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos
seis meses anteriores ao pleito.
30. É vedado aos juízes, exceto.
a) exercer a advocacia no juízo ou
tribunal do qual se afastou, antes de
decorridos cinco anos do afastamento
do cargo por aposentadoria ou
exoneração.
b) exercer,
ainda
que
em
disponibilidade, outro cargo ou
função, salvo uma de magistério.
c) receber, a qualquer título ou
pretexto, custas ou participação em
processo.
d) dedicar-se à atividade políticopartidária.

31. Em relação ao poder executivo,
assinale a alternativa incorreta:
a) A eleição do Presidente da República
importará a do Vice-Presidente com
ele registrado.
b) Será considerado eleito Presidente o
candidato que, registrado por partido
político, obtiver a maioria absoluta de
votos, não computados os em branco
e os nulos.
c) Se nenhum candidato alcançar
maioria absoluta na primeira votação,
far-se-á nova eleição em até trinta
dias após a proclamação do resultado,
concorrendo os dois candidatos mais
votados e considerando-se eleito
aquele que obtiver a maioria dos votos
válidos.
d) A eleição do Presidente e do VicePresidente da República realizar-se-á,
simultaneamente,
no
primeiro
domingo de outubro, em primeiro
turno.
32. Compete privativamente à Câmara
dos Deputados, exceto.
a) autorizar, por dois terços de seus
membros, a instauração de processo
contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros
de Estado.
b) proceder à tomada de contas do
Presidente da República, quando não
apresentadas ao Congresso Nacional
dentro de sessenta dias após a
abertura da sessão legislativa.
c) autorizar referendo e convocar
plebiscito.
d) elaborar seu regimento interno.
33. De acordo com a Constituição
Federal, analise a alternativa
correta em relação a preceitos da
seguridade social.
a) Nenhum benefício ou serviço da
seguridade social poderá ser criado,
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majorado ou estendido sem ao menos
apresentar a correspondente fonte de
custeio parcial.
b) A pessoa jurídica em débito com o
sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá
contratar com o Poder Público nem
dele receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios.
c) As receitas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios destinadas à
seguridade social constarão dos
respectivos orçamentos, integrando o
orçamento da União
d) A proposta de orçamento da
seguridade social será elaborada de
forma
integrada
pelos
órgãos
responsáveis pela saúde, previdência
social e assistência social, tendo em
vista as metas e prioridades
estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada
área recursos, os quais serão geridos
de
forma
integrada
e
interdependente.

DIREITO ADMINISTRATIVO

34. O princípio que trata da imposição à
administração pública tanto direta
quanto indireta a finalidade do bem
comum, mediante a execução de
suas
competências
de
forma
ponderada prezando pelo não
desperdício dos recursos e buscando
um meio termo entre agilidade e
realizar de forma satisfatória as
atribuições prescritas em lei tratase:
a) Princípio da Moralidade

b) Princípio da Legalidade
c) Princípio da Eficiência
d) Princípio da Impessoalidade
35. Quando a administração pública,
valendo de suas prerrogativas,
fiscaliza e autua condutores,
desempenha
serviços
públicos
rodoviários estará exercendo o
poder:
a) Hierárquico
b) Disciplinar
c) De autotutela
d) De polícia
36. O poder que é exercido no âmbito da
administração pública e tem a
faculdade de punir internamente as
infrações funcionais dos servidores é
conhecido como:
a) Hierárquico
b) Disciplinar
c) Punitivo
d) Polícia
37. Anselmo tem dois empregos, na
primeira atividade, ele pega dois
ônibus, da mesma concessionária de
serviço púbico, na linha AJ
percorre-se 8 km e ele paga R$ 3,75,
na linha P4 ele percorre-se 12 km e
ele paga R$ 8,60. Na segunda
atividade ele pega uma Van, de
empresa privada e única a percorrer
o trecho de 7km até seu segundo
emprego, ele paga R$ 4 por viagem.
O dono da Van todo dia o trata com
desmazelo, além disso, informou
que suspenderá, a partir do mês
seguinte, a viagem por este trajeto.
Diante
do
apresentado,
há
discordância com os princípios dos
serviços públicos:
a) Da continuidade e cortesia.
b) Da modicidade.
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c) Da modicidade,
cortesia.
d) Da continuidade.

continuidade

e

38. Um ato administrativo apresenta
vício de finalidade, desta forma,
necessariamente.
a) Deve ser revogado.
b) Deve ser anulado.
c) Deve ser revogado ou convalidado
após sanar-se o vício.
d) Deve ser anulado ou convalidado após
sanar-se o vício.
39. O
ato
administrativo
deve
corresponder
a
produção
de
resultados ao que foi previamente
definido por lei, sendo assim fiel à
sua finalidade, isto é garantido pelo
atributo da:
a) Autoexecutoriedade.
b) Exigibilidade.
c) Presunção de legitimidade.
d) Tipicidade.
40. Não haverá dispensa de licitação:
a) na contratação de remanescente de
obra, serviço ou fornecimento, em
consequência de rescisão contratual,
dispensada a ordem de classificação
da licitação anterior e aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo
licitante vencedor, exceto quanto ao
preço, que deverá ser corrigido.
b) quando houver possibilidade de
comprometimento
da
segurança
nacional, nos casos estabelecidos em
decreto do Presidente da República,
ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
c) nos casos de emergência ou de
calamidade
pública,
quando
caracterizada
urgência
de
atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos

ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da
situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos
e
ininterruptos,
contados
da
ocorrência
da
emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação
dos
respectivos
contratos.
d) quando a União tiver que intervir no
domínio econômico para regular
preços
ou
normalizar
o
abastecimento.
41. São cláusulas necessárias em todo
contrato as que estabeleçam, os
itens:
I - o crédito pelo qual correrá a
despesa, com a indicação da
classificação funcional programática
e da categoria econômica.
II - os direitos e as responsabilidades
das partes, as penalidades cabíveis e
os valores das multas.
III - os casos de rescisão.
IV - a vinculação ao edital de
licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e
à proposta do licitante vencedor.
V - a legislação aplicável à execução
do contrato e especialmente aos
casos omissos.
a)
b)
c)
d)

I, II, III, IV e V
I, II e IV, apenas
II, III e IV, apenas
I, IV, V apenas

42. De acordo com o decreto 7.892, o
Sistema de Registro de Preços não
poderá ser adotado quando:
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a) pelas características do bem ou
serviço, houver necessidade de
contratações frequentes.
b) pela finalidade o objeto não for
previamente decidido.
c) for conveniente a aquisição de bens
ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou
entidade, ou a programas de governo.
d) pela natureza do objeto, não for
possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela
Administração.
43. Nos termos da lei, a necessidade
prévia de aprovação em concurso
público é condição obrigatória para
qualquer:
a) cargo público.
b) função pública.
c) emprego público.
d) emprego público ou função pública.

DIREITO ELEITORAL

a)
b)
c)
d)

presidente, além do juiz, farão
parte das juntas:
2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade.
5 cidadãos de notória idoneidade.
6 cidadãos de notória idoneidade.
8 cidadãos de notória idoneidade.

46. Não é um requisito fundamental
para todas as pessoas que desejam
realizar o alistamento eleitoral.
a) Apresentar documento do qual se
infira a nacionalidade brasileira,
originária
ou
adquirida,
do
requerente.
b) Apresentar certidão de idade extraída
do Registro Civil.
c) Apresentar certificado de quitação do
serviço militar.
d) Apresentar carteira de identidade
expedida pelo órgão competente do
Distrito Federal ou dos Estados.
47. É de competência do Procurador
Geral, como Chefe do Ministério
Público Eleitoral:
I - assistir às sessões do Tribunal
Superior e tomar parte nas
discussões;
II - oficiar em todos os recursos
encaminhados ao Tribunal;

44. “Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos
da Constituição de 1988”, este
trecho, conforme versa a doutrina,
se refere ao princípio da (o):
a) Democracia partidária.
b) Moralidade Eleitoral.
c) Impessoalidade Estatal.
d) Pluripartidarismo.
45. As juntas eleitorais serão compostas
por um juiz de direito, o qual será

III - responder, sobre matéria
eleitoral, às consultas que lhe forem
feitas em tese por autoridade com
jurisdição, federal ou órgão nacional
de partido político.
Estão corretos apenas os itens:
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e III
I, II e III.
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48. Marcos, brasileiro nato, possui 21
anos de idade em 2017, sabendo que
ele deseja se alistar para o certame
do ano de 2018, é possível pleitear
os cargos de:
a) Vereador,
deputado
federal
e
Senador.
b) Deputado distrital e vice-governador.
c) Juiz de paz e vereador.
d) Deputado estadual, vereador e
governador.

por comitê, candidato, ou com a sua
autorização,
de
camisetas,
chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros
bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor
II - É proibida a realização de
showmício e de evento assemelhado
para promoção de candidatos, bem
como a apresentação, remunerada
ou não, de artistas com a finalidade
de animar comício e reunião
eleitoral.

49. É necessariamente uma causa para
perda ou suspensão dos direitos
políticos:
a) Cancelamento da naturalização.
b) Incapacidade civil.
c) Condenação criminal.
d) A recusa de cumprir obrigação a todos
imposta ou prestação alternativa.
50. Em se tratando de propaganda
eleitoral, os candidatos a cargo
majoritário deverão constar os
nomes em conjunto com os
candidatos a vice ou até mesmo
suplentes de senador, de forma que
o nome seja claro e visível, supondo
que a fonte de usada para o cargo de
Senador do Rio de Janeiro seja
tamanho 70, então a fonte do
suplente deste candidato deverá
ser, no mínimo, de:
a) 14
b) 21
c) 28
d) 35

III - É vedada a propaganda eleitoral
mediante
outdoors,
inclusive
eletrônicos,
sujeitando-se
a
empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa.
Estão corretos os itens:
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e III
I, II e III

51. Sabe-se que há inúmeras vedações
nas propagandas políticas, a fim de
não desmoralizar o processo, com
base nos preceitos legais, analise os
itens abaixo:

52. Dentre os crimes eleitorais, analise
as alternativas, desconsiderando os
agravantes e atuantes de cada ato e
assinale a conduta mais grave.
a) Induzir alguém a se inscrever eleitor
com infração de qualquer dispositivo
do código eleitoral.
b) Inscrever-se
fraudulentamente
eleitor.
c) Negar ou retardar a autoridade
judiciária, sem fundamento legal, a
inscrição requerida.
d) Perturbar ou impedir de qualquer
forma o alistamento.

I - É vedada na campanha eleitoral a
confecção, utilização, distribuição

53. Aquele que cometer crime contra o
meio ambiente e a saúde pública,
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a)
b)
c)
d)

com trânsito em julgado, de acordo
com o a LC/64, será inavistável para
qualquer cargo, desde a condenação
até o transcurso do prazo de:
2 anos após o cumprimento da pena.
5 anos após o cumprimento da pena.
8 anos após o cumprimento da pena.
10 anos após o cumprimento da pena.

54. Bruno e Breno são militares, ambos
são alistáveis e elegíveis, sabendo
que este conta com 8 anos de
serviço militar e aquele conta com
12 anos de serviço militar, é possível
afirmar que, no caso de alistamento:
a) Breno e Bruno deverão se afastar da
atividade militar.
b) Apenas Bruno deverá se afastar da
atividade militar.
c) Apenas Breno deverá se afastar da
atividade militar.
d) Nem Bruno nem Breve deverão se
afastar da atividade militar.
55. João é analfabeto funcional, Maria é
idosa, o voto será facultativo,
necessariamente, para:
a) João apenas.
b) Maria apenas.
c) Maria e João.
d) Nenhum dos dois.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. As Organizações ALFA, do setor de
exportação de grãos, notaram que
em
uma
de
suas
unidades
necessitava
de
ajustes
para

a)
b)
c)
d)

comportar
a
nova
demanda
requisitada pela China. Jaime,
diretor da unidade, foi designado
para que adequasse o ambiente
físico,
visando
suprir
as
necessidades, assim Jaime exerceu
a função administrativa de:
Direção
Controle
Organização
Liderança

57. Maria é a encarregada de setor de
carga e descarga em um grande
supermercado, apesar de Maria ser
uma funcionária exemplar, alguns
companheiros de serviço não são
devido à excessiva procrastinação.
Frente a esta situação, o superior de
Maria indicou-a chefe de todo o
departamento para que Maria,
exercendo
liderança,
pudesse
trilhar seus companheiros de
trabalho
para
uma
maior
efetividade,
no
contexto
apresentado, Maria exerce função
administrativa de:
a) Direção.
b) Controle.
c) Organização.
d) Planejamento.
58. Ao encerrar o semestre em uma
Universidade
Estadual,
o
regulamento interno da instituição
indica que é necessário criar seu
Relatório Individual de Trabalho
(RIT). Ao fazê-lo, se exerce a função
administrativa de:
a) Direção.
b) Controle.
c) Organização.
d) Planejamento.
59. ________________ é composto por
um encadeamento de atividades
organizadas que transformam um
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a)
b)
c)
d)

objetivo em resultados, o termo que
melhor preenche a lacuna é:
O controle.
O processo.
O organograma.
O fluxograma.

60. Uma universidade estadual do
estado do Rio de Janeiro está com
problema de atraso na entrega dos
alimentos ofertadas no restaurante
universitário, dentre as diversas
causas, duas foram detectadas, a má
escolha da rota dos fornecedores e
as múltiplas etapas burocráticas do
processo, desta forma, o diretor
responsável da universidade deseja
uma análise analítica do problema
por meio da relação causa e efeito
do problema. Para tanto o diretor
deve usar a ferramenta:
a) Histograma.
b) gráfico de acompanhamento.
c) diagrama de dispersão.
d) diagrama espinha de peixe.
61. A avaliação seguida inspeção de um
sistema em voga, com intuito de
credenciar
a
empresa
com
fornecedores
de
qualidade
verificada trata-se da ___________
do Sistema de Qualidade. Complete
a lacuna.
a) Auditoria.
b) Manutenção.
c) Controle.
d) Reengenharia.
62. Órgãos que exercem função de
direção, controle e comando, mas
estão sob subordinação e controle
hierárquico, estes órgãos não são
contemplados
com
autonomia
administrativa e financeira a
exemplo de uma coordenadoria. O
texto se refere aos:

a)
b)
c)
d)

Órgão Independentes.
Órgãos Autônomos.
Órgãos Superiores.
Órgãos Subalternos.

63. Agentes
___________
são
convocados para prestarem serviço
transitórios,
sem
vínculo
empregatício, atuam em serviços
relevantes. Complete a lacuna.
a) Políticos
b) Delegados
c) Honoríficos
d) Transitórios
64. Assinale
a
alternativa
que
corresponde ao objetivo principal da
classificação dos materiais.
a) Separar todos os materiais a serem
comprados e assim enviá-los à linha de
produção rapidamente.
b) Realizar o agrupamento de todos os
materiais com características comuns,
para facilitar a identificação e a
localização
desses
materiais
posteriormente.
c) Realizar a administração direta de
todos os insumos que estão prontos
para serem transforados em bens ou
dispensar aqueles que se tornaram
indesejáveis.
d) Realizar identificação, cadastro e
catálogo dos materiais.
65. Quando uma autoridade pública,
mesmo atuando nas margens de sua
competência, pratica determinado
ato diverso daquele motivado
inicialmente o qual contraria o
interesse público. Tal ato decorre:
a) Do desvio de poder
b) Do excesso de poder.
c) Da centralização da finalidade.
d) Da inércia do poder.
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REDAÇÃO

Bullying é um termo da língua inglesa (bully =
“valentão”) que se refere a todas as formas
de atitudes agressivas, verbais ou físicas,
intencionais e repetitivas, que ocorrem sem
motivação evidente e são exercidas por um
ou mais indivíduos, causando dor e angústia,
com o objetivo de intimidar ou agredir outra
pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade
de se defender, sendo realizadas dentro de
uma relação desigual de forças ou poder.
O bullying se divide em duas categorias: a)
bullying direto, que é a forma mais comum
entre os agressores masculinos e b) bullying
indireto, sendo essa a forma mais comum
entre mulheres e crianças, tendo como
característica o isolamento social da vítima.
Em geral, a vítima teme o(a) agressor(a) em
razão das ameaças ou mesmo a concretização
da violência, física ou sexual, ou a perda dos
meios de subsistência.
O bullying é um problema mundial, podendo
ocorrer em praticamente qualquer contexto
no qual as pessoas interajam, tais como
escola, faculdade/universidade, família, mas
pode ocorrer também no local de trabalho e
entre vizinhos. Há uma tendência de as
escolas não admitirem a ocorrência do
bullying entre seus alunos; ou desconhecem o
problema ou se negam a enfrentá-lo. Esse
tipo de agressão geralmente ocorre em áreas
onde a presença ou supervisão de pessoas
adultas é mínima ou inexistente. Estão
inclusos no bullying os apelidos pejorativos
criados para humilhar os colegas.

As pessoas que testemunham o bullying, na
grande maioria, alunos, convivem com a
violência e se silenciam em razão de
temerem se tornar as “próximas vítimas” do
agressor. No espaço escolar, quando não
ocorre uma efetiva intervenção contra o
bullying, o ambiente fica contaminado e os
alunos, sem exceção, são afetados
negativamente, experimentando sentimentos
de medo e ansiedade.
As crianças ou adolescentes que sofrem
bullying podem se tornar adultos com
sentimentos negativos e baixa autoestima.
Tendem a adquirir sérios problemas de
relacionamento, podendo, inclusive, contrair
comportamento
agressivo.
Em
casos
extremos, a vítima poderá tentar ou cometer
suicídio.
O(s) autor(es) das agressões geralmente são
pessoas
que
têm
pouca
empatia,
pertencentes à famílias desestruturadas, em
que o relacionamento afetivo entre seus
membros tende a ser escasso ou precário. Por
outro lado, o alvo dos agressores geralmente
são pessoas pouco sociáveis, com baixa
capacidade de reação ou de fazer cessar os
atos prejudiciais contra si e possuem forte
sentimento de insegurança, o que os impede
de solicitar ajuda.
No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010
com alunos de escolas públicas e particulares
revelou que as humilhações típicas do
bullying são comuns em alunos da 5ª e 6ª
séries. As três cidades brasileiras com maior
incidência dessa prática são: Brasília, Belo
Horizonte e Curitiba.
Os atos de bullying ferem princípios
constitucionais – respeito à dignidade da
pessoa humana – e ferem o Código Civil, que
determina que todo ato ilícito que cause dano
a outrem gera o dever de indenizar. O
responsável pelo ato de bullying pode
também ser enquadrado no Código de Defesa
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do Consumidor, tendo em vista que as escolas
prestam serviço aos consumidores e são
responsáveis por atos de bullying que
ocorram dentro do estabelecimento de
ensino/trabalho.
Orson Camargo
Colaborador Brasil Escola

COMANDO DA REDAÇÃO
O bullying, que por muito tempo não foi
levado a sério por boa parte da sociedade,
acarreta inúmeros prejuízos às vítimas,
sobre este problema, redija um texto
dissertativo sobre o que o motiva o agressor
a
perseguir
a
vítima,
quais
as
consequências para quem sofre desse
problema e como coibir esta prática.
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RASCUNHO

Título: __________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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DEFINITIVA

Título: __________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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FOLHA DE RESPOSTAS
Questão

A

B

C

D

E

Questão

01

34

02

35

03

36

04

37

05

38

06

39

07

40

08

41

09

42

10

43

11

44

12

45

13

46

14

47

15

48

16

49

17

50

18

51

19

52

20

53

21

54

22

55

23

56

24

57

25

58

26

59

27

60

28

61

29

62

30

63

31

64

32

65

A

B

C

D

E

33
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