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Agente Técnico de Formação Superior II
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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

(10 questões)
10 questões

Texto 1
“Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando” – costumava
dizer Ana Terra. Mas, entre todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe
ficara para sempre na memória, pois o que sucedera nele tivera força de mudar-lhe a sorte por completo. Mas em que dia da semana tinha aquilo acontecido? Em
que mês? Em que ano? Bom, devia ter sido em 1777: ela se lembrava bem porque
esse fora o ano da expulsão dos castelhanos do território do Continente. Mas na
estância onde Ana vivia com os pais e os dois irmãos, ninguém sabia ler, e mesmo
naquele fim de mundo não existia calendário nem relógio. Eles guardavam de
memória os dias da semana; viam as horas pela posição do sol; calculavam a passagem dos meses pelas fases da lua; e era o cheiro do ar, o aspecto das árvores e a
temperatura que lhes diziam das estações do ano. Ana Terra era capaz de jurar que
aquilo acontecera na primavera, porque o vento andava bem doido, empurrando
grandes nuvens brancas no céu, os pessegueiros estavam floridos e as árvores que
o inverno despira, se enchiam outra vez de brotos verdes.
[…]
De quando em quando grupos de índios coroados desciam das bandas da coxilha
de Botucaraí e se vinham da direção do rio, atacando as estâncias e os viajantes
que encontrassem no caminho. Havia também as “arriadas”, partidas de ladrões de
gado, homens malvados sem rei nem roque, que não respeitavam a propriedade
nem a vida dos estancieiros. Por vezes sem conta Ana e a mãe tinham sido obrigadas a fugir para o mato, enquanto o velho Terra e os filhos se entendiam com os
assaltantes – agressivos se estes vinham em pequeno número, mas conciliadores
quando o bando era forte. Mas havia épocas em que não aparecia ninguém. E Ana
só via a seu redor quatro pessoas: o pai, a mãe e os irmãos. Quanto ao resto, eram
sempre aqueles coxilhões a perder de vista, a solidão e o vento. Não havia outro
remédio – achava ela – senão trabalhar para esquecer o medo, a tristeza, a aflição…
Acordava e pulava da cama, mal raiava o dia. Ia aquentar a água para o chimarrão
dos homens, depois começava a faina diária: ajudar a mãe na cozinha, fazer pão,
cuidar dos bichos do quintal, lavar a roupa. Por ocasião das colheitas ia com o resto
da família para a lavoura e lá ficava mourejando de sol a sol.
VERISSIMO, Erico. O tempo e o vento – O continente 1. São Paulo: Companhia das Letras, 2005 [1949], p.
102-103.
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1. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto 1.

a. ( ) O texto é de natureza descritiva e historiográfica, em que a intenção do autor é resgatar e
pormenorizar um episódio ocorrido em 1777.
b. ( X ) Trata-se de um texto de natureza narrativa e
ficcional, que mescla diferentes vozes, embora
esteja centrado na terceira pessoa.
c. ( ) Trata-se de um texto que transmite informações objetivas, utilizando uma linguagem
denotativa e impessoal, marcada pela ausência de adjetivos.
d. ( ) O texto é persuasivo e eloquente, visando
sensibilizar o leitor em relação à solidão e à
inércia em que vivia Ana Terra.
e. ( ) Trata-se de um texto autorreferenciado, que
se constitui a partir de uma reflexão sobre
os próprios elementos estilísticos, fato que
se revela pelo uso de perguntas retóricas e
regionalismos.

2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) É possível depreender pelo texto que o dia
que se manteve na lembrança de Ana Terra foi
o da expulsão dos castelhanos.
b. ( ) As memórias de Ana Terra são nebulosas e
traiçoeiras, o que se ratifica pelo fato de a
personagem ser iletrada.
c. ( ) O vento das planícies rio-grandenses gerava
um sentimento de tristeza e desamparo em
Ana Terra e sua família.
d. ( X ) O texto traz características memorialísticas,
perpassadas por sentimentos de nostalgia,
temor e melancolia.
e. ( ) A atividade pastoril era a única fonte de renda
para a família e era a única coisa que conferia
sentido à vida de Ana Terra.
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) O uso do discurso direto no início do texto instaura a voz da personagem, que é retomada
na sequência de forma indireta, como em “ela
se lembrava” e “Ana Terra era capaz de jurar”.
) A localização temporal é feita pelo uso de um
mesmo tempo verbal passado, sinalizando
acontecimentos pontualmente situados em
momentos cronologicamente ordenados.
) O texto apresenta uma série de acontecimentos aleatórios e eventuais, ideia que é
reforçada pelo uso recorrente do pretérito
imperfeito.
) O texto mostra a forma como os personagens
lidavam com o tempo, relacionado-o a fenômenos da natureza cujas mudanças revelam
uma certa cadência.
) As peripécias dos personagens são descritas
de forma esmiuçada, conforme se percebe na
menção ao episódio da expulsão dos castelhanos e ao das “arriadas”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
V–F–F–V–F
F–V–F–F–V
F–F–V–F–F
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4. Considere o trecho e as afirmativas abaixo.

5. Considere os trechos.

“‘Sempre que me acontece alguma coisa importante,
está ventando’ – costumava dizer Ana Terra. Mas, entre
todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe
ficara para sempre na memória, pois o que sucedera
nele tivera força de mudar-lhe a sorte por completo.
Mas em que dia da semana tinha aquilo acontecido?”
1. O deslocamento da oração subordinada
adverbial “Sempre que me acontece alguma
coisa importante” para depois da oração com
verbo no gerúndio não altera a relação sintática entre as orações nem o significado referencial do período.
2. A primeira ocorrência do vocábulo “sempre”
remete, no contexto, à ideia de habitualidade,
ao passo que a segunda ocorrência remete à
ideia de duração temporal de um fato.
3. O vocábulo “lhe” tem valor de pronome possessivo nas duas ocorrências sublinhadas, tal
qual se verifica em “[…] que lhes diziam das
estações do ano”(primeiro parágrafo).
4. Os termos “alguma coisa importante” e “aquilo”
funcionam como objeto direto de “acontece” e
“tinha acontecido”, respectivamente.
5. Em cada uma das duas ocorrências sublinhadas, o vocábulo “mas” estabelece uma
relação semântica de contraste ou oposição
entre a informação precedente e a seguinte,
da mesma forma que ocorre em “agressivos
se estes vinham em pequeno número, mas
conciliadores quando o bando era forte”
(segundo parágrafo).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1. “Mas na estância onde Ana vivia com os pais
e os dois irmãos, ninguém sabia ler, e mesmo
naquele fim de mundo não existia calendário
nem relógio.”
2. “De quando em quando grupos de índios
coroados desciam das bandas da coxilha de
Botucaraí e se vinham da direção do rio, atacando as estâncias e os viajantes que encontrassem no caminho.”
3. “Por ocasião das colheitas ia com o resto da
família para a lavoura e lá ficava mourejando
de sol a sol.”
Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 1, há dois casos de desvio da norma
padrão da língua portuguesa: o uso, em um
único período, de uma tripla negação; e o uso
de vírgula contígua a “e”, depois de “ler”.
( X ) Em 2, o pronome “se” está empregado com
valor de realce ou ênfase, podendo ser
retirado da frase sem prejuízo de significado e sem ferir a norma padrão da língua
portuguesa.
( ) Em 2, o sujeito de “encontrassem” é “os viajantes”; e em 3, o sujeito de “ficava” é “o resto da
família” – o que é evidenciado, em ambos os
casos, pela flexão do verbo.
( ) Tanto em 2 como em 3, as formas verbais no
gerúndio expressam concomitância parcial
entre duas ações, sendo, em cada caso, a primeira ação pontual e a segunda durativa.
( ) Em 3, a expressão “mourejando de sol a sol”
significa “alternando lida e descanso do nascer
ao pôr do sol”.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
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6. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto.
1. O sinal de dois pontos depois de “em
1777” (primeiro parágrafo), “quatro pessoas”
(segundo parágrafo) e “faina diária” (segundo
parágrafo) é utilizado, nos três casos, para
introduzir uma enumeração de fatos.
2. A substituição da forma verbal em “esse fora
o ano da expulsão” (primeiro parágrafo) por
“esse tinha sido o ano da expulsão” não altera
o significado temporal do evento.
3. Os termos sublinhados em “Bom, devia ter
sido em 1777: ela se lembrava bem porque
[…]” (primeiro parágrafo) funcionam como
adjetivo e advérbio, respectivamente, expressando uma qualificação da data e uma intensificação da lembrança.
4. A passagem “e era o cheiro do ar, o aspecto
das árvores e a temperatura que lhes diziam
das estações do ano” (primeiro parágrafo), em
que há uma combinação de impressões sensoriais distintas, revela uma percepção sinestésica da realidade.
5. As formas verbais “existia” e “havia” podem ser
intercambiadas sem prejuízo de significado
e sem ferir a norma padrão da língua portuguesa nas orações: “não existia calendário
nem relógio” (primeiro parágrafo) e “não havia
outro remédio” (segundo parágrafo).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Texto 2
Crítica: Longa “O Tempo e o Vento”
abusa de tom novelesco
Eleonora de Lucena
De São Paulo

Pores do sol avermelhados, bebês gorduchos nascendo, guerras que pouco se explicam, cruzes em
cemitérios. Com esses elementos, Jayme Monjardim
filmou sua versão de “O Tempo e o Vento”, obra-prima
de Erico Verissimo (1905-1975). Saga da formação do
Rio Grande do Sul, a trilogia passeia pela história por
meio de famílias que se enfrentam e se encontram em
guerras e romances. No livro mais famoso, o Capitão
Rodrigo Cambará se apaixona por Bibiana Terra.
A obra completou 50 anos em 2012 e já foi adaptada para cinema, TV e teatro. Na fita de Monjardim, a
narrativa é conduzida por Bibiana em seu último dia
de vida, interpretada pela sempre excelente Fernanda
Montenegro.
Monjardim fez um filme com belas paisagens. Os
problemas aparecem ao condensar 150 anos de história: os personagens ficam esquemáticos e perdem
densidade. Os diálogos às vezes parecem deslocados.
Em outras, são substituídos por olhares que escorregam em vazios. Rodrigo (Thiago Lacerda) aparece um
pouco melhor, embora exagere o aspecto brejeiro. Já
a jovem Bibiana (Marjorie Estiano) carece de personalidade e carisma. Personagem forte na obra, Cleo Pires
vive Ana Terra, mas com pouco vigor. Ainda bem que
há Fernanda Montenegro dando alicerce ao drama.
O tom novelesco de filmar se impõe. Ciclos se
sucedem sem muito contexto: um pôr do sol, poucas
falas, a roca de fiar. Às vezes é cansativo e fica com
gosto pasteurizado.
O filme revela cuidados de reconstituição e tenta
dar uma dimensão épica à narrativa, com pitadas
políticas.
Em meio a lançamentos imbecilizantes da atual safra
de longas nacionais, “O Tempo e o Vento” é bem-vindo.
Pode levar muitos a ler Verissimo. Mas a fixação pela
fórmula global transgênica de fazer cinema deixa muito
rasa uma história tão vigorosa, violenta e apaixonante.
O TEMPO E O VENTO
DIREÇÃO Jayme Monjardim / PRODUÇÃO Brasil, 2012
ONDE Anália Franco UCI, Kinoplex Itaim e circuito
CLASSIFICAÇÃO 14 anos / AVALIAÇÃO regular
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/09/
1347908-critica-longa-o-tempo-e-o-vento-abusa-de-tom-novelesco.
shtml> Acesso em 06 outubro, 2013. [Adaptado]
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7. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.

8. Considere as afirmativas abaixo em relação ao
texto 2.

( ) Os textos são contemporâneos entre si, o que
se evidencia pelas condições temporais e
espaciais de sua produção.
( ) O segundo texto tece críticas à adaptação fílmica da obra representada no primeiro texto,
dentre as quais se destaca o tratamento sintetizado conferido à complexidade de um enredo
que se desenrola por um século e meio na obra.
( ) Os textos compartilham características literárias semelhantes, tais como recursos de comparação, uso de intensificadores e de atributos
sensoriais, multiplicidade de vozes e uso do
tempo verbal predominantemente no passado.
( ) No segundo texto, as valorações da adaptação
cinematográfica e da obra de Verissimo são
díspares entre si.
( ) O diretor do filme e o autor do texto 1 podem
ser tomados como a mesma voz ficcional,
assim como o crítico do filme e o narrador do
romance podem ser tomados como a mesma
voz autoral.

1. Em “[…] famílias que se enfrentam e se encontram em guerras e romances […] Capitão
Rodrigo Cambará se apaixona por Bibiana
Terra” (primeiro parágrafo), o vocábulo sublinhado funciona como pronome que expressa
reciprocidade nas três ocorrências.
2. A expressão “esses elementos”, na segunda
frase do texto, retoma anaforicamente todo
o enunciado que a antecede: “Pores do sol
avermelhados, bebês gorduchos nascendo,
guerras que pouco se explicam, cruzes em
cemitérios”.
3. O vocábulo “já” em “A obra completou 50 anos
em 2012 e já foi adaptada para cinema […]”
(segundo parágrafo) e “Já a jovem Bibiana […]”
(terceiro parágrafo) é advérbio usado para
expressar, nas duas ocorrências, uma ação
consumada no momento da enunciação.
4. Os termos sublinhados podem ser substituídos, respectivamente, por “não obstante” e
“felizmente”, sem alteração de significado, em:
“Rodrigo aparece um pouco melhor, embora
exagere o aspecto brejeiro. […] Ainda bem
que há Fernanda Montenegro dando alicerce
ao drama” (terceiro parágrafo).
5. O vocábulo “que” está funcionando como
pronome relativo nas três ocorrências sublinhadas: “guerras que pouco se explicam” (primeiro parágrafo), “famílias que se enfrentam”
(primeiro parágrafo) e “olhares que escorregam” (terceiro parágrafo).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
F–V–F–V–F
F–V–F–F–V
F–F–V–V–V

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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9. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto 2.
1. O título “Longa ‘O Tempo e o Vento’ abusa de
tom novelesco” contém uma avaliação negativa da adaptação realizada, o que pode ser
captado pelo verbo e pelo adjetivo utilizado.
2. A expressão sublinhada em “Na fita de
Monjardim” (segundo parágrafo) pode ser
considerada um jargão técnico, podendo ser
substituída, sem alteração de sentido e função
sintática, por “No que tange à”.
3. Em “Mas a fixação pela fórmula global transgênica de fazer cinema […]” (último parágrafo), há uma crítica feita a uma certa forma
de produção artística, que se reforça pelo uso
dos termos “global” e “transgênico”.
4. O enunciado “Ciclos se sucedem sem muito
contexto: um pôr do sol, poucas falas, a roca
de fiar.” afirma que há um encadeamento
lógico e contextualmente situado de fatos.
5. O termo “brejeiro” em “embora exagere o
aspecto brejeiro” (terceiro parágrafo) significa
“sagaz, astuto”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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10. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 2.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As avaliações feitas pela crítica especializada
se aplicam igualmente às adaptações fílmicas,
televisivas e teatrais da obra de Verissimo.
( ) O texto apresenta termos pejorativos e jargões cinematográficos que tornam a notícia
inacessível para os leitores leigos.
( ) Trata-se de um texto atemporal e descontextualizado, que julga apressadamente um
trabalho artístico sem considerar as suas reais
especificidades.
( ) O texto que faz a crítica do filme apresenta
uma descrição objetiva e politicamente correta da obra analisada, em consonância com
os interesses do diretor do filme.
( X ) O texto é uma resenha que tece comentários
ácidos e fundamentados, bem como alguns
elogios, acerca da adaptação fílmica do universo ficcional retratado por Erico Verissimo
em sua trilogia.
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Conhecimentos Específicos

(40 questões)

11. Assinale a alternativa correta em matéria de
Direito Constitucional.

13. Assinale a alternativa correta em matéria de
Direito Constitucional.

a. ( ) Pelo poder normativo que possui, o preâmbulo constitucional poderá ser objeto do controle de constitucionalidade.
b. ( X ) O preâmbulo da Constituição da República
de 1988 não possui força normativa, servindo
apenas como vetor de interpretação.
c. ( ) O preâmbulo da Constituição é norma
de repetição obrigatória para o Poder
Constituinte Derivado.
d. ( ) A invocação à proteção de Deus no preâmbulo constitucional conflita com a garantia de
Estado laico.
e. ( ) Pelo princípio da reserva legal, o preâmbulo
da Constituição deverá ser regulamentado
por meio de Lei Complementar Federal.

a. (

b.

c.

d.

e.

12. Assinale a alternativa correta em matéria de
Direito Constitucional.
a. ( ) São gratuitas as ações constitucionais.
b. ( ) As normas sobre direitos e garantias individuais têm aplicação mediata e eficácia limitada.
c. ( X ) A lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem
d. ( ) Os direitos e as garantias expressos na
Constituição são absolutos e excluem quaisquer outros decorrentes de princípios e de
outras legislações.
e. ( ) Equiparam-se às emendas constitucionais os
tratados e as convenções internacionais que
forem aprovados, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros,
em cada Casa do Congresso Nacional.

) Todos os brasileiros, natos ou naturalizados,
são partes legítimas para ingressar com ação
popular.
( ) Apenas as pessoas jurídicas de direito público
estão legitimadas a figurar no polo passivo da
ação de habeas.
( ) Os sindicatos não possuem legitimidade para
atuar na defesa de interesses individuais da
categoria.
( X ) Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania, será cabível o mandado de injunção.
( ) O mandado de segurança preventivo é o
remédio constitucional pertinente sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder.

14. Analise as afirmativas abaixo em matéria de
Direito Constitucional.
1.
2.
3.
4.

Cada território elegerá quatro Deputados.
Cada legislatura terá duração de quatro anos.
O mandato de Senador é de quatro anos.
Cada Senador será eleito com um suplente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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15. Analise as afirmativas abaixo em matéria de
Direito Constitucional.
1. Os partidos políticos devem preencher o
requisito da pertinência temática para
ter legitimidade de propor ação direta de
inconstitucionalidade.
2. O Presidente da República é legitimado
universal para propor ação direta de
inconstitucionalidade.
3. O membros do Ministério Público são legitimados universais para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade.
4. O partido político, desde que comprove a pertinência temática, possui legitimidade para
ajuizar ação direta de inconstitucionalidade e
ação declaratória de constitucionalidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

16. Assinale a alternativa correta em matéria
de direito ambiental, acerca das unidades de
conservação.
a. ( ) As unidades de conservação deverão ser
gerida pelo Poder Público que as criou.
b. ( X ) O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de
cinco anos a partir da data de sua criação.
c. ( ) A introdução nas unidades de conservação de
espécies não autóctones é permitida quando
realizada para fins científicos.
d. ( ) O estabelecimento de zona de amortecimento
e de corredores ecológicos é requisito para
a criação de Área de Proteção Ambiental e
Reserva Particular do Patrimônio Natural.
e. ( ) O uso das unidades de conservação limita-se
ao solo, não estando compreendido o subsolo
e o espaço.
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17. Analise as afirmativas abaixo em matéria
de direito ambiental, acerca das unidades de
conservação.
São requisitos para a sua criação:
1. Uma vez afetada a área, não será possível
a redução dos limites de uma unidade de
conservação.
2. Na criação de Estação Ecológica ou Reserva
Biológica não é obrigatória a consulta.
3. Deverá sempre ser precedida de estudos
técnicos.
4. Ato Formal do Poder Público.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

18. Assinale a alternativa que indica a unidade
de conservação que não pertence ao Grupo das
Unidades de Uso Sustentável.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Parque Nacional.
Floresta Nacional.
Reserva de Fauna.
Reserva Extrativista.
Área de Relevante Interesse Ecológico.

19. Em matéria de direito ambiental, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, As condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.
Esse princípio denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

princípio da precaução.
princípio da prevenção.
princípio do poluidor pagador.
princípio da coletivização do dano.
princípio da responsabilidade subjetiva.
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20. Assinale a alternativa correta em matéria de
direito ambiental.
a. ( ) Os princípios em direito ambiental impõem
apenas condutas negativas.
b. ( ) Os princípios ambientais alcançam a plenitude
com a compensação ou indenização do dano.
c. ( ) O princípio do poluidor pagador é mitigado
quando da existência de autorização administrativa para o exercício regular da atividade.
d. ( ) Pelo princípio da não cumulatividade, um
poluidor não poderá ser responsabilizado,
simultaneamente, por um mesmo ato de poluição nas esferas civil, penal e administrativa.
e. ( X ) O princípio da subsidiariedade é utilizado na
resolução dos conflitos de competência administrativa comum.

21. Em relação à possibilidade de variação de horário
no registro do ponto sem que haja desconto ou cômputo como jornada extraordinária, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Pode haver variação de dez minutos, observado
o limite máximo de quinze minutos diários.
b. ( X ) A variação permitida não deve ser superior a
cinco minutos, limitada a dez minutos diários.
c. ( ) Em nenhuma hipótese a variação não pode
ultrapassar o limite de cinco minutos diários.
d. ( ) Apenas o atraso inferior a dez minutos não
será descontado do empregado.
e. ( ) Todo o atraso poderá ser descontado pelo
empregador.

22. Qual a duração da jornada de trabalho em regime
de tempo parcial?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Não superior a quatro horas diárias.
Não excedente a vinte horas semanais.
Não excedente a vinte e cinco horas semanais.
Não excedente a trinta e cinco horas semanais.
Não superior a dez horas quinzenais.

23. Analise as afirmativas abaixo acerca da jornada de
trabalho em local de difícil acesso ou não servido por
transporte público.
1. Considerando que as horas “in itinere” são
computáveis na jornada de trabalho, o tempo
que extrapola a jornada legal é considerado
como extraordinário e sobre ele deve incidir o
adicional respectivo.
2. Se houver transporte público regular em parte
do trajeto percorrido em condução da empresa,
as horas “in itinere” remuneradas limitam-se ao
trecho não alcançado pelo transporte público.
3. O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local
de trabalho de difícil acesso, ou não servido por
transporte público regular, e para o seu retorno
é computável na jornada de trabalho.
4. A insuficiência de transporte público enseja o
pagamento de horas “in itinere”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

24. Assinale a alternativa correta, acerca das
Comissões Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
a. ( X ) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de um ano, permitida uma reeleição.
b. ( ) Cada CIPA será composta exclusivamente por
representantes da empresa e dos empregados
c. ( ) Os representantes dos empregados, titulares e
suplentes, serão por eles designados.
d. ( ) O titular da representação dos empregados
na CIPA goza de estabilidade contra demissão,
no período em que exercer o seu mandato.
e. ( ) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio
secreto, independentemente de filiação sindical. Tal eleição envolverá exclusivamente os
empregados interessados.
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25. Acerca da medicina e a segurança do trabalho,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) No procedimento de interdição de estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, somente após a formação da coisa julgada administrativa é que o Delegado Regional
do Trabalho poderá levantar a interdição.
b. ( ) Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, o contrato
de trabalho será suspenso.
c. ( ) Iniciadas as atividades, o empregador deverá
requerer a inspeção e a aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina
do trabalho.
d. ( ) Da decisão do Delegado Regional do Trabalho
que determinar a interdição ou suspensão
de determinada atividade, caberá recurso de
agravo, no prazo de cinco dias, para o órgão
de âmbito nacional competente em matéria
de segurança e medicina do trabalho.
e. ( X ) A entidade sindical é parte legítima para
requerer a interdição ou embargo de estabelecimento, setor de serviço, máquina ou
equipamento.

27. Acerca do contrato individual do trabalho.
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço
sem prejuízo do salário:
a. (

b.
c.
d.
e.

28. Analise as afirmativas abaixo acerca do contrato
individual do trabalho.
1. No caso de morte do empregador constituído
em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho
2. O pedido de demissão ou recibo de quitação
de rescisão do contrato de trabalho somente
será válido com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
3. O empregador tem o prazo de quinze dias para
efetuar o pagamento das verbas decorrentes
da rescisão do contrato individual do trabalho.
4. O empregado poderá considerar o contrato
individual de trabalho rescindido e pleitear
indenização quando tiver reduzido o seu trabalho, de forma a afetar o salário.

26. Assinale a alternativa correta acerca do contrato
individual do trabalho.
a. ( ) As despesas resultantes da transferência serão
de responsabilidade do empregado.
b. ( X ) A extinção do estabelecimento autoriza o
empregador a transferir o empregado para
localidade diversa.
c. ( ) A reversão do empregado para o cargo anteriormente ocupado, deixando o exercício da
função de confiança, é considerada alteração
unilateral do contrato de trabalho.
d. ( ) Mesmo no exercício de cargo de confiança, é
vedado ao empregador transferir o empregado,
sem a sua anuência, para localidade diversa da
que resultar do contrato de trabalho.
e. ( ) Em razão do fator de subordinação que norteia o vínculo empregatício, é lícita a alteração
do contrato de trabalho, por ato unilateral do
empregador.
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) por um dia, em cada seis meses de trabalho,
em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada.
( ) até três dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente.
( ) até cinco dias consecutivos, em virtude de
casamento.
( ) até cinco dias consecutivos ou não, para o fim
de se alistar eleitor.
( X ) pelo tempo que se fizer necessário, quando
tiver que comparecer a juízo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
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29. Assinale a alternativa correta acerca do contrato
individual do trabalho.

32. Assinale a alternativa correta sobre o processo
judiciário do trabalho.

a. ( ) A despedida indireta afasta o cumprimento
do aviso prévio.
b. ( ) O empregado não poderá ser demitido
enquanto estiver no uso do aviso prévio.
c. ( ) O aviso prévio é benefício exclusivo do
empregado.
d. ( ) O horário normal de trabalho do empregado,
durante o prazo do aviso, será reduzido em
até duas horas diárias, sem prejuízo do salário
integral.
e. ( X ) Continuada a prestação do serviço depois de
expirado o prazo do aviso prévio, o contrato
continuará a vigorar, como se o aviso prévio
não tivesse sido dado.

a. ( X ) O princípio da jurisdição normativa possibilita
à justiça do trabalho criar uma norma genérica e abstrata, por meio de uma sentença
normativa.
b. ( ) O princípio do jus postulandi é absoluto no
processo trabalhista, alcançando todos os
tipos de ações sujeitas a sua jurisdição.
c. ( ) Visando proteger o empregado reclamante,
o princípio da publicidade no processo trabalhista é restringido aos atos puramente
convocatórios.
d. ( ) O princípio da conciliação impõe o fracionamento das audiências no processo trabalhista
como forma de incentivar a resolução do conflito por meio da conciliação.
e. ( ) Na processo trabalhista vige o princípio da
gratuidade, estando as partes isentas do
pagamento de selos, custas e emolumentos.

30. Assinale a alternativa correta acerca da periodicidade do exame médico obrigatório, custeado e promovido por conta do empregador, durante a execução
do contrato de trabalho.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

Apenas no ato de admissão.
Apenas no ato de demissão.
Na admissão e na demissão.
Na admissão, na demissão e de forma
periodicamente.
e. ( ) O empregador é dispensado de exigir exames
dos empregados.

33. Assinale a alternativa correta sobre o processo
judiciário do trabalho.
a. (
b.
c.
d.

31. Assinale a alternativa correta sobre o processo
judiciário do trabalho.
a. ( ) Não cabe reconvenção no processo trabalhista.
b. ( ) O juízo conciliatório será exercido apenas nas
câmaras prévias de conciliação.
c. ( X ) É lícito às partes celebrar acordo que ponha
termo ao processo, ainda mesmo depois de
encerrado o juízo conciliatório.
d. ( ) Não havendo acordo entre as partes, poderá
o Juiz suspender o processo até seis meses, na
busca de propor novos termos de conciliação.
e. ( ) A decisão interlocutória no processo trabalhista é desafiada por meio do recurso de
agravo retido.

e.

) A parte poderá a qualquer momento arguir a
nulidade.
( ) Declarada a nulidade, todos os atos do processo serão prejudicados.
( ) A repetição do ato processual não impede o
pronunciamento da nulidade.
( X ) A nulidade fundada em incompetência de
foro deverá ser declarada de ofício.
( ) Mesmo que a parte tenha dado causa a
nulidade, ela poderá ser declarada se for em
benefício do empregado.
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34. Assinale a alternativa correta acerca do trâmite
processual da exceção de suspeição no processo judiciário do trabalho.
a. ( ) A exceção poderá ser arguida a qualquer
tempo e grau de jurisdição.
b. ( ) A parte contrária será intimada para se manifestar no prazo de vinte e quatro horas sobre
o pedido de exceção, sendo o incidente resolvido na sentença.
c. ( X ) O juiz ou Tribunal designará audiência dentro
de quarenta e oito horas, para instrução e
julgamento da exceção.
d. ( ) Abrir-se-á vista dos autos ao exceto, por vinte
e quatro horas improrrogáveis, devendo a
decisão ser proferida na primeira audiência ou
sessão que se seguir.
e. ( ) Somente poderá ser arguida como matéria
preliminar e será julgada por ocasião da
sentença.

36. A respeito do ato administrativo, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O ato administrativo discricionário possibilita
o agente público a agir de forma livre e irrestrita, sobre determinada questão.
( ) A revogação do ato administrativo, por motivo
de oportunidade e conveniência, deverá
ser avaliada pelo Judiciário, e opera efeito
retroativo.
( ) Ato administrativo composto é aquele formado pela conjugação de vontade de dois ou
mais órgãos administrativos diferentes.
( ) A Administração poderá a qualquer tempo
revogar o ato administrativo que lhe afigure
inconveniente ou inoportuno
( X ) A motivação do ato administrativo é facultativa, contudo, quando motivado, torna vinculado aos argumentos que lhe serviram de
embasamento.

35. Assinale a alternativa correta sobre o processo
judiciário do trabalho.

37. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos
Públicos, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Finda a instrução, as razões finais deverão ser
apresentadas no prazo de cinco anos.
b. ( ) O prazo prescricional da reclamação trabalhista é de dois anos, até o limite de cinco
anos após a extinção do contrato do trabalho.
c. ( ) Apesar da informalidade, o processo trabalhista não admite a apresentação de reclamação verbal.
d. ( X ) A reclamação trabalhista poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores,
pessoalmente, ou por seus representantes, e
pelos sindicatos de classe.
e. ( ) O não comparecimento do reclamante à audiência acarreta a suspensão da reclamação, e o
não comparecimento do reclamado importa
revelia, além de confissão quanto à matéria de
fato.

a. ( X ) A licitação destina-se a garantir a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável.
b. ( ) O princípio da publicidade nas licitações,
diversamente do que ocorre com os demais
atos da administração pública, é implícito.
c. ( ) A seleção da proposta de menor preço para a
administração é um dos objetivos fundamentais do processo licitatório.
d. ( ) A dinâmica do procedimento licitatório derrogou o princípio da vinculação do instrumento
convocatório.
e. ( ) O procedimento administrativo da licitação é
informal, na medida em que um de seus objetivos é ampliar ao máximo a competitividade
por meio do maior número de participantes.

Página 14

Governo do Estade de Santa Catarina • Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca

38. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos
Públicos, assinale a alternativa correta.

40. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos
Públicos, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Nas compras deverá ser observada a especificação completa do bem a ser adquirido com a
indicação de sua marca.
b. ( ) Consideram-se licitações sucessivas aquelas
com objetos similares e com realização prevista
para intervalos não superiores a trinta dias.
c. ( ) Compete à Administração Pública indicar,
no edital de licitação, qual a modalidade de
garantia a ser ofertada pelo licitante.
d. ( X ) Nas licitações de valor elevado, o processo
licitatório será iniciado, obrigatoriamente,
com uma audiência pública concedida pela
autoridade responsável.
e. ( ) O princípio da celeridade autoriza a utilização de contrato verbal quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas.

a. (
b.
c.

d.

e.

) Após iniciada a sua execução, o contrato
administrativo torna-se imutável.
( ) Apenas as pessoas jurídicas de direito público
podem ser partes no contrato administrativo.
( X ) As cláusulas econômico-financeiras dos contratos administrativos não poderão ser alteradas unilateralmente pela Administração.
( ) A administração responde subsidiariamente
com o contratado pelos encargos previdenciários decorrentes da execução do contrato
administrativo.
( ) A inexecução parcial do objeto não
poderá acarretar na rescisão do contrato
administrativo.

41. Assinale a alternativa correta no que se refere a
princípios tributários.
a. (

39. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos
Públicos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O edital conterá, como critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, a fixação de
preços máximos e mínimos.
b. ( ) A modalidade de licitação de maior lance ou
oferta é utilizada nos casos de alienação de
bens ou concessão de direito real de uso.
c. ( ) Quando todos os licitantes forem inabilitados
ou todas as propostas forem desclassificadas
a licitação será considerada deserta.
d. ( ) No julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios subjetivos
definidos pela comissão de licitação, os quais
não devem contrariar as normas e os princípios estabelecidos por esta Lei.
e. ( X ) Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão.

b.

c.

d.

e.

) O princípio da anualidade consagra que não
haverá tributo, sem lei anterior que o defina.
( X ) O princípio da interpretação objetiva do fato
gerador consagra que o crédito tributário
poderá ser derivado de uma atividade ilícita.
( ) O princípio da irretroatividade tributária veda a
aplicação no mesmo exercício financeiro de lei
que alterou ou majorou determinado tributo.
( ) O princípio da capacidade contributiva dispõe
que os tributos sempre terão caráter pessoal
de acordo com a capacidade econômica do
sujeito passivo.
( ) O princípio da uniformidade geográfica consiste na possibilidade de cada ente federativo
estabelecer as limitações necessárias para o
crescimento regional.
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42. Assinale a alternativa correta no que se refere ao
princípio da imunidade.
a. ( X ) Desde que aplicados nas atividades essenciais
do partido político, os imóveis alugados a
terceiros permanecem abrangidos pela imunidade tributária.
b. ( ) As autarquias e fundações, entes personalizados que integram a administração indireta,
não gozam de qualquer tipo de imunidade
tributária.
c. ( ) Os templos de qualquer culto gozam de imunidade absoluta em relação ao seu patrimônio,
renda e serviços.
d. ( ) A imunidade tributária exonera o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel adquirido de
entidade beneficiária do princípio.
e. ( ) Os Municípios estão excluídos do princípio da
imunidade recíproca em razão da verticalização tributária.

43. O princípio da reserva legal consagra ser vedado
aos entes federados exigir ou aumentar tributos sem o
respaldo de lei.
Identifique os itens que representam exceção ao princípio da reserva legal.
1. Alteração de alíquota, por meio de decreto
presidencial, do imposto sobre a propriedade
territorial rural.
2. Alteração de alíquota, via decreto presidencial,
do imposto sobre produtos industrializados.
3. Alteração de alíquota, por meio de decreto
presidencial, do imposto de importação sobre
produtos estrangeiros.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correto apenas o item 1.
É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.
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44. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com o
princípio da progressividade tributária.
1. Imposto sobre propriedade territorial rural.
2. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
3. Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

45. Assinale a alternativa correta em relação à obrigação tributária.
a. ( X ) A obrigação principal extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
b. ( ) A obrigação é acessória quando tem como
objeto uma penalidade pecuniária.
c. ( ) Pelo princípio da especificidade, a obrigação
acessória não poderá tornar-se principal.
d. ( ) A caracterização da obrigação principal
decorre da legislação tributária, tais como os
decretos e as portarias.
e. ( ) Uma vez exigida, a obrigação tributária
acessória não poderá ser objeto de revisão
administrativa.

46. Extingue o crédito tributário, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Remissão.
Transação.
Pagamento.
Parcelamento.
Dação em pagamento.
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47. Assinale a alternativa correta em relação ao lançamento tributário.

49. Assinale a alternativa correta acerca do crédito
tributário.

a. ( ) Alterada a legislação tributária, poderá o contribuinte requerer a revisão do lançamento.
b. ( ) O lançamento constitui definitivamente a
obrigação tributária.
c. ( ) O fisco não poderá agir de ofício, devendo o
lançamento ser efetuado pelo contribuinte.
d. ( ) O lançamento é um procedimento discricionário, de cunho declaratório, da autoridade
fazendária.
e. ( X ) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente a época.

a. (

48. Assinale a alternativa correta em relação ao lançamento tributário.
a. ( ) Possui natureza penal a penalidade aplicada
pelo lançamento.
b. ( X ) Passado o prazo legal para a Fazenda Pública
promover o procedimento de lançamento
ocorre a decadência do seu direito.
c. ( ) O lançamento é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador, a quantificação do tributo devido,
a penalidade aplicada e a solvabilidade do
sujeito passivo.
d. ( ) Quando o valor tributário estiver expresso em
moeda estrangeira, o lançamento deverá fazer
a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia final para o pagamento.
e. ( ) O não conhecimento ou comprovação de
determinado fato por ocasião do lançamento
anterior não autoriza a revisão, de ofício, do
lançamento.

b.

c.

d.

e.

) A consignação deverá versar sobre o valor
integral do crédito tributário.
( ) O sujeito ativo da obrigação tributária poderá
consignar judicialmente a importância do
crédito tributário quando exigido por mais de
uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.
( X ) Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância
consignada é convertida em renda.
( ) A recusa de recebimento do sujeito passivo,
ou subordinação deste ao pagamento de
outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória, autoriza
o sujeito ativo a ingressar com a ação de
consignação.
( ) Mesmo julgada improcedente a consignação
no todo ou em parte, a sua propositura dentro do prazo legal do pagamento do crédito
tributário consignado isenta o consignante
dos juros de mora e das penalidades cabíveis.

50. Instituto que exclui o crédito tributário e abrange
exclusivamente as infrações cometidas anteriormente
à vigência da lei que a concede.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

anistia
isenção
moratória
consignação
conversão de depósito em renda.
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