L ÍNGUA P ORTUGUESA
QUESTÕES de 1 a 10

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÕES de 1 a 8
TEXTO:
Louco por trabalho
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Foi-se o tempo no qual era bem visto, no mercado,
o profissional que vivia plugado no trabalho 24 horas. Hoje
em dia, isso não é mais uma qualidade, mas uma
compulsão que leva a pessoa a arriscar a saúde, se
estressar mais que o necessário, e, conseqüentemente,
registrar quedas de produtividade.
A redução no rendimento, por não conseguir
descansar, é o ponto fraco do outrora super-herói viciado
em trabalho. Hoje, esse perfil de profissional tem a
definição de workaholic, o que não é nada elogioso.
O headhunter Nélson Leal, que empreende a seleção
de executivos, explica que hoje o que o mercado deseja
é o chamado “profissional saudável”. “Trata-se de alguém
que saiba equilibrar o trabalho com lazer e a família. Esse
é o profissional produtivo e bem avaliado”, aponta.
Ele ainda acrescenta que não são apenas os executivos
de primeira linha que apresentam a compulsão. Nos cargos
operacionais, a carga de estresse originada pela obsessão
com a atividade profissional também se apresenta.
Leal, porém, observa que, no caso dos níveis
hierárquicos abaixo dos executivos, a síndrome costuma
passar em branco. Ainda assim, os males do vício no
trabalho são perceptíveis, pois o workaholic cria um
ambiente tenso no trabalho, já que exige que as equipes
das quais faz parte tenham o mesmo fôlego pela produção
cotidiana. Outro perigo representado pelo workaholic é a
perspectiva de aumento no passivo trabalhista da empresa,
pois ele passa a trabalhar, ainda que tenha problemas de
saúde, e só pára efetivamente quando a situação chega
ao extremo do insuportável.
É freqüente que esses profissionais alcancem
sucesso na carreira enquanto ainda são jovens. Muitas
vezes, esse percurso é meteórico, algo como uma pessoa
que chega cedo ao que se convencionou chamar de
“sucesso profissional”. Mas a fatura com os custos pela
obsessão e o sacrifício chega aos poucos. Quando isso
acontece, o workaholic passa a sentir que o estresse
gradualmente mina a sua saúde.
O principal risco é o aparecimento ou agravamento
de problemas cardiovasculares, como pressão alta, infarto
e derrame. É preciso, pois, que o trabalhador esteja atento,
se observe melhor e se discipline para evitar maiores
problemas no futuro.

Questão 2
O autor mostra que,
01) no mercado de trabalho, as mudanças ocorridas quanto
ao perfil do profissional são pouco relevantes.
02) nos setores operacionais, qualquer desestruturação
existente é logo relacionada com o funcionário viciado em
trabalho.
03) em qualquer instituição, a seleção do gestor está voltada
para o objetivo maior de uma empresa, ou seja, para
sua responsabilidade social.
04) no mundo dos negócios, a ressignificação do perfil do
executivo, por exemplo, traduz real humanização do social
e menor preocupação com o lucro.
05) no ambiente de trabalho, agora, o profissional bem
conceituado é aquele com perfil de sujeito social, sendo
preteridos os que atuam como verdadeiras máquinas
produtivas.

Questão 3
Quanto aos parágrafos que compõem o texto, é
verdadeiro o que se afirma em
01) O primeiro estabelece um confronto entre o que fazia a
diferença do trabalhador no passado e o que é relevante
no presente.
02) O segundo contrapõe a conceituação antiga de “super-herói”
à moderna, mostrando o porquê de se preferir uma em
relação à outra.
03) O terceiro apresenta o perfil do trabalhador pleiteado hoje
pelo mercado, deixando subjacente a inter-relação que
existe entre os dois mundos do homem: o pessoal e o
profissional.
04) O quarto e o quinto tratam do mesmo enfoque temático,
ressalvando como, em busca da eficiência, o profissional
acaba passando outra imagem para o mundo em que atua.
05) O sexto retoma a idéia básica do quinto, deixando
subentendido, nas entrelinhas, que proatividade e
dedicação estão fora de moda.

Questão 4

Esse texto apresenta
01)
02)
03)
04)
05)

traços originais do coloquialismo usado pelo trabalhador.
variações regionais típicas do linguajar dos negociantes.
linguagem informativa de caráter eminentemente técnico.
emprego de termos lingüísticos de abrangência internacional.
termos caracterizadores do mundo dos executivos.

Questão 5
A declaração “por não conseguir descansar” (l. 7-8)
equivale a
01)
02)
03)
04)
05)

logo que não obtém férias.
porque não logra repouso.
para que não goze um descanso.
contanto que não tenha uma folga.
sem que não desfrute de uma pausa.

Questão 6
A expressão “ainda que”, em “ainda que tenha problemas
de saúde” (l. 28-29), pode ser substituída, sem prejuízo
semântico, por

SOUZA, Luiz. Louco por trabalho. A Tarde, Salvador, 25 nov. 2007.
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01) na medida em que.
02) à medida que.
03) se bem que.

Questão 1

Questão 7

O texto destaca
01) o desejo de sucesso profissional criando novos impactos
no mercado de trabalho.
02) o papel desempenhado por um headhunter na identificação
do chamado workaholic.
03) a importância da obtenção de “sucesso profissional” pelo
trabalhador jovem através de seu esforço profissional.
04) a rejeição atual daqueles que apresentam compulsão
pelo trabalho, porque, dentre outros impasses, criam um
ambiente estressante na área em que atuam.
05) os distúrbios comportamentais causados pela turbulência
competitiva existente no mercado de trabalho, comprometendo,
inclusive, a sobrevivência de instituições.
/ Lauro de Freitas 2008

04) desde que.
05) porque.

Sobre os elementos lingüísticos presentes no texto, é
correto afirmar:
01) O termo “no qual” (l. 1) pode ser substituído por onde,
ficando preservadas a coerência do contexto e a correção
gramatical.
02) A preposição “a”, em “a arriscar a saúde” (l. 4), está
subentendida antes de “se estressar” (l. 4-5) e “registrar”
(l. 6), verbos que formam outras orações com o mesmo
valor sintático da citada.
03) As declarações “que empreende a seleção dos
executivos” (l. 11-12) e “que [...] a síndrome costuma
passar em branco.” (l. 20-22) são estruturalmente iguais.
Advogado-1

04) Os termos “Esse”, em “Esse é o profissional produtivo e
bem avaliado” (l. 14-15), e “esse”, em “esse percurso é
meteórico” (l. 33), exercem, do ponto de vista sintático, a
mesma função.
05) Os conectores “pois”, em “pois ele passa a trabalhar” (l. 28),
e “pois”, em “É preciso, pois, que o trabalhador esteja
atento” (l. 41), estabelecem, no contexto em que se
encontram, a mesma relação com a oração a que se ligam.

Questão 8
A análise do último parágrafo do texto permite afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

“ou”, nesse caso, indica exclusão.
“de problemas cardiovasculares” especifica “agravamento”.
“atento” completa o sentido da forma verbal “esteja”.
“se”, nas duas ocorrências, indica reflexividade.
“melhor” está no grau comparativo.

QUESTÕES 9 e 10
TEXTO:

LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 243.

Questão 9
A leitura desse texto permite concluir:
01) Os assuntos adultos são perfeitamente perceptíveis pelo
público infantil.
02) Os desentendimentos entre casais fogem inteiramente da
compreensão infantil.
03) Os problemas de trabalho normalmente se restringem às
suas próprias fronteiras.
04) Os comentários sobre separação de casais estão
distantes do universo das crianças.
05) As questões matrimoniais, por seu caráter pessoal,
mantêm-se circunscritas aos limites do lar.

Questão 10
Cotejando essa tira com o texto anterior, pode-se afirmar
que o desabafo do pai da garota Mafalda se reporta às

conseqüências de uma situação de trabalho referida em
“Louco por trabalho” e citada no fragmento transcrito em
01) “A redução no rendimento, por não conseguir descansar,
é o ponto fraco do outrora super-herói viciado em trabalho.”
(l. 7-9).
02) “Nos casos operacionais, a carga de estresse originada
pela obsessão com a atividade profissional também se
apresenta.” (l. 17-19).
03) “Ainda assim, os males do vício no trabalho são
perceptíveis, pois o workaholic cria um ambiente tenso no
trabalho”
(l. 22-24).
04) “Outro perigo representado pelo workaholic é a perspectiva
de aumento do passivo trabalhista da empresa” (l. 26-27).
05) “Quando isso acontece, o workaholic passa a sentir que
o estresse gradualmente mina sua saúde.” (l. 36-38).

C ONHECIMENT
OS E SPECÍFICOS
ONHECIMENTOS

Questão 12

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

01)
02)
03)
04)

QUESTÕES de 11 a 30

Questão 11
Servidor público, ocupando as funções de motorista,
conduzindo veículo a serviço do órgão no qual é lotado,
sob chuva intensa, ultrapassando velocidade permitida,
vê o carro que dirige abalroar outro veículo de propriedade
particular, causando danos materiais a seu proprietário.
Considerando-se as disposições civis vigentes, é correto
afirmar:
01) O direito de regressão a favor da pessoa jurídica de direito
público inexiste.
02) O servidor será única e exclusivamente o responsável
pelos danos causados.
03) O Estatuto do Servidor protege-o, sendo de total
responsabilidade da entidade pública as conseqüências
oriundas desse ato.
04) O ente público é totalmente responsável pelos danos
causados a terceiros, por ato dos seus agentes, sem que
haja direito de regressão.
05) As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que,
nessa qualidade, causam danos a terceiros, ressalvado
direito regressivo contra os causadores do dano.
Advogado-2

Quanto aos bens públicos de uso comum do povo e os
de uso especial, pode-se afirmar:
Estão sujeitos a usucapião.
Podem ser alienados, observadas as exigências da lei.
São inalienáveis, independentemente da sua qualificação.
Será gratuito o uso comum dos bens públicos, sendo
vedado o uso retribuído.
05) São inalienáveis, enquanto conservarem a sua
qualificação, na forma que a lei determinar.

Questão 13
O contrato social poderá prever a regência supletiva da
sociedade pelas normas da sociedade anônima.
Essa disposição está relacionada com a sociedade
01)
02)
03)
04)
05)

limitada.
anônima.
individual.
cooperativa.
por comandita.

Questão 14
Com relação à liquidação de uma sociedade, é correto o
que se afirma em
01) No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se
necessário, reunião ou assembléia para deliberar sobre
os interesses da liquidação e as presidirá, resolvendo
sumariamente as questões suscitadas.
Lauro de Freitas 2008

02) Respeitados os direitos dos credores preferenciais,
pagará o liquidante as dívidas sociais integralmente, sem
distinção entre vencidas e vincendas.
03) Se o ativo for maior que o passivo, não poderá o liquidante
pagar integralmente as dívidas sem autorização judicial.
04) Convocada a assembléia, em liquidação judicial, o juiz
não poderá presidi-la, nomeando um dentre os
participantes.
05) É vedado ao liquidante alienar bens móveis ou imóveis,
transigir, receber e dar quitação.

Questão 15

Quando da apreciação da inconstitucionalidade de
norma legal ou ato normativo, o Supremo Tribunal Federal
citará, previamente, o
01) Presidente da República.
02) Advogado-Geral da União.
03) representante do poder competente para adoção das
providências.
04) o Procurador-Geral do poder competente para a adoção
das providências.
05) representante do órgão administrativo competente para
adoção das providências.

Questão 16
O Mandado de Segurança deve ser impetrado para
proteção de direito líquido e certo, quando o responsável
pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica.
A alternativa em que está determinado o prazo no qual o
interessado poderá impetrar o remédio constitucional é a
01)
02)
03)
04)
05)

90 dias a partir do conhecimento.
180 dias a partir da ocorrência do fato.
120 dias contados da ocorrência do fato.
120 dias contados da ciência do ato a ser impugnado.
a qualquer tempo, pois a Lei não determina prazo para
a sua interposição.

Questão 17
De acordo com a legislação tributária, o sujeito passivo
tem direito à restituição total ou parcial do tributo, quando
do pagamento indevido.
Nessas condições, o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de
01)
02)
03)
04)
05)

02
03
04
05
10

anos.
anos.
anos.
anos.
anos.

A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente
se aplica aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença transitada em julgado.
Esse enunciado apresenta disposição que
01)
02)
03)
04)
05)

trata da lei penal no tempo.
trata da lei penal no espaço.
trata da irretroatividade da lei.
se relaciona com definição da pena.
se relaciona com a anterioridade da lei.

Questão 21
Uma pessoa recebe de boa fé, como verdadeira, moeda
falsa restituindo-a à circulação depois de conhecer sua
falsidade.
Nessas circunstâncias, é correto afirmar:
01) Posto que a moeda não tem validade, não há crime.
02) Na verdade, o crime somente é imputado a quem produziu
a moeda.
03) Mesmo conhecedora da falsidade da moeda, essa pessoa
não cometeu nenhum crime.
04) Por ter sido identificado o responsável pela produção da
moeda, essa pessoa é isentada do crime.
05) Mesmo recebendo a moeda de boa fé, essa pessoa
cometeu crime contra a fé pública por haver restituído à
circulação, após conhecer a sua falsidade.

Questão 22
Com relação ao processo administrativo disciplinar, é
correto afirmar:
01) Não poderá haver intervenção judicial, após parecer final
e aplicação da penalidade administrativa cabível.
02) Admite-se a substituição da discricionariedade legítima do
administrador por arbítrio ilegítimo do juiz.
03) É negada ao Judiciário o poder de substituir ou modificar
penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça.
04) Sabe-se que a falta de ampla defesa não enseja nulidade
do julgamento condenatório.
05) É permitido ao Poder Judiciário substituir ou modificar a
penalidade disciplinar.

Questão 23
A Administração Pública direta e indireta de qualquer
dos poderes obedecerá aos princípios constitucionais
e, também, poderá

Questão 18
Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em
parte, a outras pessoas jurídicas de direito público
pertencem à competência legislativa
01)
02)
03)
04)
05)

Questão 20

da União.
dos estados.
dos municípios.
do Distrito Federal.
daquela a que tenham sido atribuídos.

Questão 19
Quanto à moratória concedida em caráter individual,
pode-se afirmar:
Gera direito adquirido.
Aproveita os casos de dolo e fraude.
Abrange os créditos posteriores à data da lei.
Terá a sua concessão por despacho administrativo,
independente de autorização legal.
05) Será revogada de ofício, sempre que se apure que o
beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer às
condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os
requisitos para a concessão.

01) criar, por lei específica, autarquia e autorizar a instituição
de empresa pública.
02) dispor, por ato discricionário, sobre os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não.
03) autorizar a acumulação de empregos e funções, desde
que abranjam autarquias e empresas públicas.
04) promover, com fundamento em ato administrativo, a
contratação de pessoal por tempo determinado.
05) equiparar ou vincular quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Questão 24
Quando a Administração Pública pratica seus atos com
liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu
destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade,
diz-se que, para sua realização, foi utilizado ato

01)
02)
03)
04)

/ Lauro de Freitas 2008

01)
02)
03)
04)
05)

discricionário.
modificativo.
declaratório.
constitutivo.
vinculado.
Advogado-3

Questão 25

Questão 30

A calamidade pública é uma situação que autoriza o
administrado a proceder dispensa de licitação.
Assim sendo, entende-se por calamidade pública
situação que
01)
02)
03)
04)

venha a causar prejuízo a terceiros.
ocasione riscos sociais oriundos da superpopulação.
comprometa a incolumidade ou a segurança de pessoas.
apresente perigo e anormalidade social decorrentes de
fatos da natureza.
05) propicie diferença entre o número de desempregado e a
oferta de emprego.

Questão 26

Os trabalhadores urbanos e rurais têm o direito à
remuneração da hora noturna superior à da hora
diurna.
Sendo assim, salvo nos casos de revezamento semanal
ou quinzenal, de acordo com a CLT, esse acréscimo
equivale a
01)
02)
03)
04)
05)

15%
20%
25%
30%
100%

O instituto da desapropriação permite ao Poder Público haver
imóvel do particular, desde que pague o justo preço.
Para tanto, é preciso que fundamente a sua necessidade por
01) portaria, atendendo ao poder discricionário.
02) resolução, para fixar a residência do administrador.
03) autorização do Poder Legislativo local, para adotar o
procedimento.
04) portaria, visando atender à solicitação apresentada pela
comunidade.
05) decreto, para atender à necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social.

* * * * * *

Questão 27
Um servidor público sofreu um acidente de trabalho em
conseqüência do qual veio a falecer. Passados alguns
meses, o Poder Público fora citado de uma ação
indenizatória, movida conta si, em decorrência da morte
desse servidor. O proponente da ação era um amigo do
ex-servidor e se achava no dever de defender os direitos
da genitora daquele.
Contestando a ação, o advogado, acertadamente, argüiu
01) impropriedade da ação para esse caso.
02) prescrição, pois o prazo para ajuizamento da referida ação
era de trinta dias após o passamento.
03) ilegitimidade de parte, porque apenas aos herdeiros
repercute o direito de ingressar em juízo.
04) inadequação, posto que, pelo princípio da soberania, o
Poder Público não é responsável por acidente com seus
servidores.
05) inexistência de acidente em atividade, embora estivesse
o servidor na direção de veículo de propriedade do Poder
Público.

Questão 28
Quando duas ou mais pessoas litigam no mesmo
processo, no pólo ativo, passivo ou em ambos, tem-se,
nesse caso, a figura processual de
01)
02)
03)
04)
05)

oposição.
assistente.
representação.
listisconsórcio.
chamamento à autoria.

Questão 29
As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos
os entes de direito público externo e da Administração
Pública direta e indireta da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, de acordo com a EM
nº 45, de 8 de dezembro de 2004, é de competência da
01)
02)
03)
04)

Justiça Comum.
Justiça do Trabalho.
Justiça Comum, através das Varas de Fazenda Pública.
Justiça Federal sempre, tendo em vista tratar-se de poder
público.
05) da Justiça Federal, nos casos dos servidores da União,
e da Justiça Comum, no demais casos.
Advogado-4
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