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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção da
sua prova.
• Nas questões que avaliam Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas
mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que expressões como
clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 e 2

Os heróis existem em todas as culturas e em todas as1

épocas. Cada povo tem seus heróis, que vão de fundadores de

cidades ou civilizações a mártires de causas voltadas ao bem

coletivo.4

Os tipos de heróis são muitos. Há o herói social,

aquele que luta pelas necessidades de um grupo ou de um

povo; há o herói velho, experiente, que tem a missão de7

ensinar; há o herói jovem, intrépido, que enfrenta desafios

por impulso; há o herói cotidiano, que enfrenta o trânsito e

luta para sustentar com dignidade a sua família; há o herói de10

ocasião, que, diante do perigo ou de uma situação limite,

reúne forças tiradas não se sabe de onde; há o herói

equivocado, que luta por causas enganosas; há o herói13

justiceiro; o vingativo; o de dupla personalidade, que é

metade homem-comum, metade super-homem etc.

Moacyr Scliar. Um país chamado infância. Português:

linguagens. 2002, p. 57 (com adaptações).
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Assinale a opção correta de acordo com as idéias do texto.

A Para ser um herói é preciso enfrentar perigos, lutar por uma

causa injusta e escapar de muitas armadilhas.

B Muitas vezes, o jovem quer ser um verdadeiro super-herói, o

que consiste em participar de grandes aventuras e fazer o

bem.

C Os heróis vivem em mundos hipotéticos, às vezes

paradisíacos, construídos basicamente pela linguagem.

D O fato de haver heróis em todas as culturas e épocas faz que

a tipologia desses personagens tenha contornos variados.
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Com referência à significação das palavras no texto, assinale a

opção que apresenta a associação correta.

A “mártires” (R.3) = vítimas; “experiente” (R.7) = esperto

B “intrépido” (R.8) = medroso; “impulso” (R.9) = tentação

C “luta” (R.10) = labuta; “dignidade” (R.10) = decência

D “equivocado” (R.13) = enganador; “justiceiro” (R.14) =

vingativo
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Assinale a opção que apresenta desvio na concordância, na

regência ou no emprego do sinal indicativo de crase.

A Um anti-herói é a figura lendária à qual faltam as qualidades

físicas ou as virtudes atribuídas ao herói clássico.

B Um herói famoso é Arthur, um rei que viveu na Grã-Bretanha,

ao século V, e com cujo companheiro, os cavaleiros da

Távola Redonda, venceram inúmeras e sangrentas batalhas.

C O Fantasma foi o primeiro super-herói de todos os tempos: o

primeiro a usar roupa colante, o primeiro a usar máscara e o

primeiro a usar cueca por cima da calça.

D O livro Novos Heróis Salvando Animais em Extinção narra

a história de jovens, ousados e aventureiros, os quais juram

que bicho depende de gente e gente precisa de bicho.
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Texto para as questões de 4 a 6

Em dezembro de 2000, quando tomou posse no1

Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Ellen Gracie
Northfleet obrigou a corte a uma reforma insólita: a
construção de um banheiro feminino ao lado do plenário. Até4

então, em 172 anos de história, tal peça não tinha sido
necessária. Ellen foi a primeira mulher a integrar a Suprema
Corte do país. Na quarta-feira, dia 15 de março, a juíza7

quebrou mais um tabu. Pelo sistema de rodízio dos ministros,
foi escolhida para a presidência do Supremo. Todos os seus
40 antecessores no cargo foram homens.10

A chegada de uma mulher ao cargo mais alto da justiça
brasileira não é um fato isolado. Uma pesquisa da Associação
dos Magistrados Brasileiros mostra que a presença feminina13

na Justiça cresceu muito. Até o final dos anos 60, apenas
2,3% dos magistrados eram mulheres. Hoje são 22,4%.
Elas estão principalmente nos juizados especiais, a área mais16

moderna do Poder Judiciário brasileiro. Ocupam 37,1%
dessas cortes.

Segundo a pesquisa, as juízas são mais críticas em19

relação à atuação da Ordem dos Advogados do Brasil e da
justiça. São mais éticas e preocupadas com as questões
humanas, tendendo à individuação das sentenças. Os juízes22

seguiriam a lei, de forma prática. As juízas seriam mais
preocupadas com as questões sociais e econômicas que
cercam os casos.25

Como presidente do Supremo, Ellen Gracie passa a ser
a quarta pessoa na linha de sucessão presidencial, atrás do
vice-presidente e dos presidentes da Câmara e do Senado.28

A expectativa é de que ela assuma interinamente o Palácio do
Planalto durante uma das viagens internacionais do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.31

A primeira oportunidade poderá ser no dia 12 de maio,
quando o presidente Lula estará em Viena, para o encontro de
cúpula entre União Européia e América Latina. Se, na mesma34

data, estiverem viajando Alencar, Renan e Aldo, Ellen Gracie
poderá ser a primeira mulher a ocupar a presidência da
República do Brasil.37

Época, n.º 409, 20/3/2006, p. 22 (com adaptações).
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Com base nas idéias desenvolvidas nos parágrafos do texto,
assinale a opção incorreta.

A O primeiro parágrafo apresenta uma visão retrospectiva da
história da Suprema Corte, a partir da distribuição sexista dos
membros titulares do STF, praxe quebrada pela juíza, que
mandou construir um sanitário novo, para seu uso exclusivo.

B O segundo e o terceiro parágrafos abordam, respectivamente,
o significativo aumento da presença feminina entre os
magistrados e a diferença da atuação das mulheres em relação
aos homens, na esfera judicial.

C O quarto parágrafo situa a presença da juíza, doutora Ellen
Gracie, como presidente do STF, no quarto lugar na linha
hierárquica da substituição presidencial.

D O último parágrafo antevê a possibilidade de, em maio, pela
primeira vez na história, o Brasil ficar sob a presidência de
uma mulher, desde que os três homens que a antecedem na
linha de sucessão presidencial estejam ausentes do país.
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De acordo com o texto, assinale a opção correta.

A O texto faz um percurso tipológico singular: partindo de uma
seqüência narrativa, no início, passa para o predomínio da
estrutura dissertativa, ao meio, até chegar ao predomínio da
descrição, no último parágrafo.

B A palavra “peça” (R.5) está empregada no sentido de
documento incorporado aos autos para instruir um processo.

C Uma mulher ocupar o cargo mais elevado do Poder Judiciário
brasileiro é um fato singular, apesar de a percentagem de
pessoas do sexo feminino no STF ter aumentado muito no
último sesquicentenário. 

D Ao afirmar que as juízas são “mais éticas e preocupadas com
as questões humanas, tendendo à individuação das sentenças”
(R.21-22), o texto deixa implícita uma comparação com os
juízes, que refletem menos a respeito da essência dos valores
e das normas humanas.
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Assinale a opção em que a passagem para a voz passiva está
correta e preserva o sentido em que está redigida a informação no
texto.

A Linhas 2-4: Com indicação da ministra Ellen Gracie
Northfleet, a Corte foi obrigada a construir um banheiro
feminino ao lado do plenário.

B Linhas 12-14: A presença feminina na Justiça tem crescido
muito no Brasil, é o que mostra a pesquisa da Associação dos
Magistrados.

C Linhas 16-18: 37,1% das cortes nos juizados especiais do
Poder Judiciário brasileiro é ocupada por magistradas. 

D Linhas 22-23: As leis e os regulamentos são seguidos, de
forma prática, pelos juízes.
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Assinale a opção gramaticalmente incorreta.

A O plenário do STF elegeu na quarta-feira, dia 15/3, por oito
votos a um, a juíza Ellen Gracie como nova presidenta da
corte; ela é a primeira mulher a ser eleita para o cargo mais
alto do Poder Judiciário brasileiro. 

B Devido à proximidade das eleições, a ministra Gracie
tornar-se-á, muito provavelmente, a primeira mulher a assumir
interinamente a presidência da República, em caso de viagem
do presidente Lula. 

C Segundo a assessoria do STF, o ministro Jobim, obedeceu o
regimento interno da instituição ao realizar a eleição por voto
secreto, na segunda sessão ordinária do mês anterior ao da
expiração do mandado. 

D Emocionada, a ministra Ellen Gracie disse, em referência à
tradição de eleger para a presidência o ministro mais antigo,
que a previsibilidade do resultado não tira a solenidade do
momento, nem o torna menos comovente a quem recebe a
suprema honra de conduzir os destinos do STF.
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MATEMÁTICA FINANCEIRA
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Marina fez um empréstimo a juros compostos de 4% ao mês e
pagou sua dívida 4 meses depois. Sabendo que Marina pagou
R$ 170,00 de juros e assumindo que (1,04)4 =1,17, a quantia que
Marina tomou emprestada foi 

A inferior a R$ 850,00.
B superior a R$ 851,00 e inferior a R$ 950,00.
C superior a R$ 951,00 e inferior a R$ 1.050,00.
D superior a R$ 1.051,00.
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Em certo período, um capital de R$ 8.000,00 teve um rendimento
aparente de R$ 2.400,00. Sabendo que a taxa real de juros no
período foi de 4%, então a taxa de inflação no período foi de

A 25%.
B 24%.
C 23%.
D 22%.
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Uma dívida de R$ 1.000,00 foi paga com juros de 4% ao mês, em
4 meses, pelo sistema de amortização constante (SAC). Com base
nessa informação, assinale a opção correta.

A A prestação paga no primeiro mês foi de R$ 300,00.
B Os juros pagos no quarto mês foram de R$ 15,00.
C A prestação paga no terceiro mês foi de R$ 280,00
D Os juros pagos no segundo mês foram de R$ 30,00.
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Julgue os itens seguintes.

I Um título com valor nominal de R$ 15.000,00 é descontado
usando-se o desconto comercial simples, 5 meses antes do seu
vencimento. Se o valor do desconto é R$ 9.000,00, então a
taxa real da operação é de 30% ao mês.

II Um capital de R$ 10.000,00 é aplicado à taxa de juros
compostos de 24% ao ano pelo período de 3 anos e 9 meses.
Supondo que (1,24)3 =1,91 e que (1,24)3,75 = 2,24, então o
montante obtido usando-se a convenção exponencial para
calcular o montante com período fracionado é menor do que
o montante obtido usando-se a convenção linear para calcular
o montante com período fracionado.

III Um título é descontado 3 meses antes do seu vencimento à
taxa de desconto comercial composto de 4% ao mês,
produzindo um desconto de R$ 1.800,00. Supondo que
(0,96)3 = 0,88, então o valor nominal do título é inferior a
R$ 14.000,00.

Assinale a opção correta.

A Todos os itens estão certos.
B Apenas os itens I e II estão certos.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
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A quantia de R$ 24.000,00 foi financiada em 15 prestações
mensais, consecutivas e iguais, com a primeira prestação
vencendo ao final do quinto mês após a tomada do empréstimo.
Supondo que o credor cobre uma taxa de juros compostos de 3%
ao mês e que (1,03)4 = 1,13 e (1,03)!15 = 0,64, então o valor da
prestação é

A inferior a R$ 2.000,00.
B superior a R$ 2.100,00 e inferior a R$ 2.300,00.
C superior a R$ 2.400,00 e inferior a R$ 2.600,00.
D superior a R$ 2.700,00.
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INFORMÁTICA
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João, um fiscal da Receita Estadual do Acre, precisa
enviar um relatório para José, também fiscal da Receita
Estadual do Acre, que se encontra em outra localidade. Esse
relatório consiste em dados retirados de um banco de dados
Access e tratados em uma planilha do Excel. José não possui o
Microsoft Excel instalado nem tem como fazer a instalação
deste aplicativo.

Na situação hipotética acima, para que José receba o relatório
e possa lê-lo, João deverá

I converter os dados do Excel para o Word utilizando o
seguinte procedimento: selecionar os dados; clicar o menu
Editar; selecionar a opção Copiar; abrir uma janela do Word;
clicar o menu Editar da janela do Word; clicar a opção Colar;
salvar o arquivo do Word e encaminhá-lo como anexo para
o endereço de e-mail de José por meio do Outlook Express.

II considerar que, como os dados foram extraídos de um
banco de dados, é preciso abrir o arquivo com o Access
e encaminhá-lo no formato .mdb, pois assim José poderá
abri-lo utilizando o Word. 

III selecionar os dados no Excel; pressionar e manter

pressionada a tecla �; teclar �, liberando, em

seguida, a tecla �; abrir um novo documento do Word;

pressionar e manter pressionada a tecla �; teclar �,

liberando então a tecla �; salvar o novo documento;
abrir o Outllook Express; compor uma mensagem e anexar
o arquivo correspondente ao novo documento do Word. 

IV fazer um download da Internet de um aplicativo conversor
de dados chamado OLE e usá-lo para fazer a conversão dos
dados do Excel para Word e encaminhar o arquivo anexo à
mensagem de correio eletrônico no formato .xls. 

Estão certos apenas os itens

A I e II. C II e IV.
B I e III. D III e IV.
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Com relação a tecnologias de informação, assinale a opção
correta.

A A intranet é semelhante a um sítio da Web mas usa
protocolos totalmente diferentes daqueles usados na
Internet.

B O termo banda larga é comumente usado para designar
tecnologias que permitem acesso de alta velocidade à
Internet.

C O comércio eletrônico (e-commerce) pode incluir a compra
e venda de produtos e serviços pela Internet. Para acessar os
sítios que prestam esse serviço é essencial que o usuário
tenha assinatura digital, pois, caso contrário, não é possível
a conclusão de transação de compra e(ou) venda.

D O Internet Explorer permite a navegação e a organização de
arquivos e pastas no computador, evitando desperdício de
espaço em disco. Esse aplicativo também protege, de forma
eficaz, o computador contra infecção por vírus de
computador. 
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Atualmente, uma das grandes preocupações das organizações, no
que se refere a sistemas de informação, é a segurança. Acerca dos
conceitos de sistemas de informação, proteção e segurança da
informação, assinale a opção correta.

A Um filtro de spam (às vezes chamado de filtro de e-mail) ajuda
a proteger o computador contra vírus específicos e software
mal-intencionado, como worms e cavalos de Tróia, mas não
impede o recebimento de mensagens de mala direta perigosas
ou indesejadas.

B Quando um usuário tem instalado em seu computador um
antivírus e o mantém atualizado, não há necessidade de tomar
outras providências com relação à segurança, pois esse tipo de
software permite uma total proteção do sistema.

C Um firewall ajuda a tornar o computador invisível para
invasores online e alguns programas mal-intencionados, como
vírus, worms e cavalos de Tróia. Um firewall também pode
ajudar a impedir que software do computador do usuário acesse
a Internet e aceite atualizações e modificações sem sua
permissão. É importante ter um firewall e um software antivírus
ativados antes de se conectar com a Internet.

D Ao receber um e-mail de um desconhecido com um link para
outro sítio, o usuário pode acessá-lo, normalmente, pois os
sistemas de segurança corporativos possuem uma alta
tecnologia de segurança que inibe qualquer tentativa de envio
de vírus ou qualquer tentativa de invasão.
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Existem muitas maneiras de perder informações em um computador
involuntariamente, como em decorrência de queda de energia,
relâmpago, inundações, ou simplesmente falha de equipamento. Por
isso, é essencial ter cópias de segurança. Acerca desse assunto,
assinale a opção incorreta.

A O Usuário deve fazer cópias de backup dos seus arquivos
regularmente e os manter em um local separado, pois, assim,
pode obter parcialmente ou totalmente as informações de volta
caso algo aconteça aos originais no computador.

B Existem muitas formas de fazer o backup das suas informações.
O backup pode ser feito em hardware, software ou até mesmo
mediante um serviço via Web.

C Um CD-RW é um CD em que podem ser gravadas informações
(RW significa regravável). Como muitos computadores novos
já vêm com uma unidade de CD-RW interna, uma maneira de
fazer backup consiste na utilização desse tipo de mídia.

D A maioria das pessoas não faz backup por falta de opção de
software, pois a compra de aplicativos com esse objetivo é
bastante onerosa, o que ocorre devido ao fato de os sistemas
operacionais atuais não darem suporte a esse tipo de ferramenta.
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Para copiar um arquivo da pasta Meus documentos utilizando-se o
Windows Explorer, uma opção correta consiste em selecionar esse
arquivo e clicar, sucessivamente,

A o menu Arquivo, a opção Enviar Para e, finalmente, a opção
Disquete 3½ (A:).

B o menu Arquivo, a opção Pasta e, finalmente, a opção
Disquete 3½ (A:).

C a opção Enviar Para, o menu Arquivo e, finalmente, a opção
Disquete 3½ (A:).

D a opção Novo, a opção Pasta e, finalmente, a opção Disquete

3½ (A:).
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HISTÓRIA DO ACRE
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A denominada Revolução Acreana corresponde a

um processo de luta que conheceu, a rigor, quatro

momentos distintos. O primeiro, de abril de 1899, foi

marcado pelo levante de produtores brasileiros, liderados

por José de Carvalho, que exigia a retirada da

representação boliviana da região. O segundo, de julho de

1899, teve no espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias,

apoiado pelo governador amazonense Ramalho Júnior, sua

maior liderança, que chegou a proclamar a República

Independente do Acre. O terceiro, de 1900, também

iniciado na capital do Amazonas, ficou conhecido como a

República dos Poetas, dos Românticos ou Expedição

Floriano Peixoto. Por fim, a Revolução Acreana

propriamente dita, sob o comando de José Plácido de

Castro, que fez de seringueiros autênticos homens de

combate. A partir de Xapuri, os combatentes chegaram a

Porto Acre. A 24 de janeiro de 1903, depois de nove dias

de intensos combates, a bandeira branca boliviana

assinalava a vitória final dos acreanos.

Tendo nas informações acima uma referência inicial, e

acerca da história acreana, assinale a opção correta.

A Mencionada no texto, a ausência de apoio à luta

acreana por parte de governos estaduais brasileiros

pode ser entendida como estratégia de bom

relacionamento com os países vizinhos em um contexto

difícil, marcado por constantes incidentes fronteiriços.

B A denominada Revolução Acreana, fundamental para

a definitiva incorporação do território do Acre ao

Brasil, é acontecimento que se inicia e se conclui sob

a liderança de José Plácido de Castro, que contou com

a ajuda de seringueiros historicamente acostumados às

guerras contra o inimigo externo.

C Ao proclamar a República Independente do Acre,

Galvez protagonizou uma ação que, à luz do direito

internacional, poderia ser classificada como declaração

de guerra ao governo de Lima.

D É correto afirmar que, antes da ação diplomática

empreendida pelo governo federal, que culminou na

assinatura do Tratado de Petrópolis, houve a decisiva

e decidida atuação dos brasileiros que viviam e

produziam no Acre, envolvidos na luta para tornar

brasileira uma região oficialmente pertencente a

outro país.
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A partir de 1970, o Acre começou a receber grande número de
compradores de terras, provenientes do Centro-Sul do país, notadamente
de São Paulo. As terras adquiridas por esses empreendedores eram, em
sua maioria, seringais historicamente habitados por povos indígenas.
Exemplo célebre de problemas envolvendo os novos colonizadores e as
populações indígenas da região foi o da fazenda Califórnia, onde
ocorreram conflitos armados e, segundo denúncias do Conselho
Indigenista Missionário, não confirmadas à época pela FUNAI, os
índios Kulinas eram utilizados como escravos.

Relativamente à chegada dos “paulistas” ao Acre, conforme mencionado
no texto acima, e às transformações verificadas no estado naquela
conjuntura, de que o êxodo rural, os conflitos pela terra e as invasões do
espaço urbano seriam exemplos exponenciais, assinale a opção correta.

A A época citada no texto, referente à chegada ao Acre de
compradores de terra vindos do Centro-Sul, corresponde à fase de
declínio do regime militar e de franco retrocesso em seu projeto de
expansão da fronteira agrícola brasileira.

B No período citado no texto, há nítida convergência de princípios e
de ação entre a política oficial e a ação de grupos religiosos na
região amazônica, ambas voltadas para a proteção dos povos
indígenas.

C Boa parte dos problemas sociais advindos da chegada dos
“paulistas” decorre do fato de que, ao venderem suas terras, os
antigos e endividados proprietários deixaram à própria sorte
seringueiros e barranqueiros nos seringais, os quais foram
persuadidos ou forçados a sair ou a se sujeitar às normas impostas
pelos novos donos.

D O modelo de modernização econômica adotado no Acre na década
de 70 do século passado, a que o texto se reporta, distingue-se do
verificado em outros estados na região Norte, especialmente por
estar centrado na agricultura de subsistência e pelo abandono da
pecuária.
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As populações tradicionais que hoje marcam no céu da
Amazônia o Arco da Aliança dos Povos da Floresta proclamam sua
vontade de permanecer com suas regiões preservadas. Entendem que o
desenvolvimento das potencialidades destas populações e das regiões
que habitam se constitui na economia futura de suas comunidades e
deve ser assegurada por toda Nação Brasileira como parte de sua
afirmação e orgulho. 

Declaração dos Povos da Floresta. Rio Branco, Acre, 1989.

Com referência ao documento cujo trecho é acima reproduzido e
considerando o contexto histórico de sua elaboração, além da trajetória
vivida pelo estado do Acre desde então, assinale a opção incorreta.

A Trata-se de documento marcado pela idéia da autonomia, segundo
a qual a singularidade da região e de seus habitantes justifica a
adoção de modelo econômico próprio, que não se identifica com o
conjunto do país.

B Vê-se no documento a defesa de um modelo de desenvolvimento
sustentável, de modo a garantir a vida sem a exploração
irresponsável e predatória de suas riquezas naturais.

C O documento foi aprovado em um contexto de fortalecimento da
democracia e do sentido da cidadania no Brasil, na esteira da
aprovação da Carta Magna que conduziria o país após o regime
militar.

D Há clara relação entre as idéias contidas na Declaração e a ação
pública de alguém como Chico Mendes, cujo brutal assassinato
repercutiu internacionalmente e chamou a atenção para a luta a favor
da preservação ambiental e do desenvolvimento equilibrado.
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ECONOMIA
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Com relação à função consumo, assinale a opção correta.

A Quando a renda é igual a zero, o consumo também será igual
a zero.

B A propensão média a consumir é dada pela relação entre o
acréscimo no consumo e o acréscimo na renda.

C A propensão marginal a consumir é uma relação cujo valor se
situa entre 0 e 1.

D Quando são considerados curtos intervalos de tempo, a
propensão marginal a consumir tende a variar continuamente.
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As políticas fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas
(controle de preços e salários) são os principais instrumentos da
política macroeconômica com o objetivo de permitir à economia
operar a pleno emprego, com baixas taxas de inflação e
distribuição justa de renda. Acerca desse assunto e suas
implicações, assinale a opção correta.

A Se o objetivo for reduzir a inflação, um tipo de medida fiscal
recomendada é diminuir a carga tributária.

B A compra de títulos no open market é adotada com vistas a
provocar uma contração no nível da atividade econômica.

C A criação de barreiras às exportações de um produto é
utilizada como instrumento de incentivo à sua importação.

D A política monetária produz efeitos mais rápidos que a fiscal,
mas é mais difusa e genérica no aspecto distributivo.
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De acordo com a teoria quantitativa da moeda, MV = PY, em que
M = quantidade de moeda na economia; V = velocidade-renda da
moeda; P = nível geral de preços; e Y = nível de renda nacional
real (PIB real). Com base nessa equação, que relaciona os fluxos
monetário e real da economia, assinale a opção correta.
.

A Na hipótese de o PIB nominal ter sido igual a R$ 2 trilhões no
período e o saldo médio dos meios de pagamento,
R$ 400 milhões, o estoque de moeda terá girado cinco vezes
no referido período.

B O aumento da taxa do compulsório poderá ser adotado para
aumentar o volume de moeda em circulação.

C O aumento das emissões, ainda que na proporção das
necessidades dos agentes econômicos, provoca inflação.

D Na hipótese de a velocidade-renda e o nível de preços não se
alterarem a curto prazo, uma redução de 5% na oferta
monetária permite esperar uma queda de 10% na renda e no
emprego.
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As empresas podem reagir a um aumento da demanda agregada
de várias maneiras. Em consonância com a reação a ser adotada
pelas empresas, a hipótese mais plausível consiste em

A diminuir a produção física, aumentando os preços, ampliando
a capacidade ociosa.

B aumentar os preços sem aumentar a produção física, se os
recursos estiverem plenamente empregados.

C aumentar a produção, diminuindo os preços, até atingir a
capacidade plena.

D reduzir preços e produção, se as empresas estiverem operando
a plena capacidade.

��������


Com relação aos salários e à inflação, assinale a opção correta.

A Se a produtividade da mão-de-obra empregada aumenta na
mesma proporção dos salários reais médios, o custo unitário
da produção não é afetado.

B O aumento do custo da produção, resultante de reajustes
salariais para recomposição de seu poder aquisitivo, constitui
fator causal autônomo da inflação.

C Quando uma empresa monopolista não repassa aos seus
preços os aumentos salariais dos empregados, reduzindo uma
parcela de seus lucros, ela gera inflação reprimida, retardando
seus efeitos.

D O lucro de uma empresa será reduzido quando a
produtividade da mão-de-obra aumentar em proporção maior
que os salários da empresa.

��������
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DIREITO ADMINISTRATIVO
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No que se refere ao conceito, às fontes e aos princípios do direito
administrativo e à organização da administração pública, assinale a
opção correta. 

A A vedação constitucional e legal de promoção pessoal de
autoridades e de servidores públicos sobre suas realizações
administrativas decorre do princípio da finalidade ou
impessoalidade.

B Conforme a doutrina, não há relação entre o princípio da
razoabilidade e a proibição de excesso ou a compatibilidade entre
meios e fins.

C As organizações sociais compõem a administração pública indireta.
D Por não terem personalidade jurídica, os órgãos públicos não têm

capacidade processual, mesmo quando atuam na defesa de
prerrogativas próprias.
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A chefia de um órgão público federal determinou a instalação de
detector de metais na portaria do prédio em que esse órgão se localiza,
visando a segurança dos servidores e do patrimônio público.
Considerando essa situação, assinale a opção correta acerca de poderes
e atos administrativos. 

A O ato da chefia decorre do poder de polícia, do poder regulamentar
e do poder disciplinar.

B A segurança dos servidores e do patrimônio público é a finalidade
do ato.

C O motivo do ato é a segurança dos servidores e do patrimônio
público. 

D O referido ato é passível de controle judicial por meio de ação
popular a ser proposta pelo Ministério Público Federal.
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Quanto à improbidade administrativa, assinale a opção correta.

A O dano causado a empresa privada não pode resultar em ato de
improbidade. 

B Considere que um funcionário público, mediante a prática de ato
de improbidade, enriqueça-se ilicitamente e, após isso, faleça.
Nessa situação, os sucessores desse servidor responderão pelas
penas previstas na Lei de Improbidade. 

C Considere, por hipótese, que, de forma ilícita, funcionários do
BANPARÁ quebrassem o sigilo bancário de um correntista desse
banco. Nessa situação, a prática descrita caracterizaria ato de
improbidade atentatório aos princípios da administração pública.

D O ato de improbidade administrativa do qual decorre
enriquecimento ilícito impõe, entre outras sanções, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o poder público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
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Acerca dos bens públicos, assinale a opção correta. 

A As terras indígenas, devidamente demarcadas, são bens

públicos de uso comum do povo e pertencem à União. 

B As terras localizadas na faixa de fronteira são de uso

comum do povo e pertencem à União.

C As terras devolutas são bens dominiais que pertencem à

União. 

D Os bens de uso especial podem ser desafetados por meio

de fato administrativo. 
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Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos

previsto na Constituição Federal, assinale a opção correta.

A A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios

instituirão conselho de política de administração e

remuneração de pessoal, integrado por servidores

designados pelos respectivos poderes, com competência

para fixar a remuneração dos servidores públicos.

B Os proventos de aposentadoria do servidor público por

motivo de invalidez permanente será integral se

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional

ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma

da lei.

C Atividades exercidas sob condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade física não

justificam a adoção de requisitos e critérios especiais

para aposentadoria de servidores públicos. 

D Os requisitos de idade e de tempo de contribuição

podem ser reduzidos em cinco anos em favor dos

professores, mesmo que esses não perfaçam todo o

tempo exigido efetivamente nessa função. 
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DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
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Conceitua-se o tratado internacional como um acordo formal

concluído entre sujeitos de direito internacional público cuja

finalidade é a produção de efeitos jurídicos. O tratado

internacional é, em si mesmo, um simples instrumento,

identificado pelo seu processo de produção e por sua forma final.

Em face dessa assertiva, assinale a opção correta.

A O tratado internacional, embora estribado em termos

puramente formais, pode prescindir da escritura, já que lhe

basta a consubstanciação de uma declaração unilateral de

vontade de seus plenipotenciários legítimos, como ocorre com

os costumes internacionais.

B O tratado internacional só pode prescindir de sua forma

escrita quando sustentado formalmente pelo texto

convencional produzido pelas instâncias últimas do Conselho

de Segurança e do Colegiado Recursal do Tribunal Penal

Internacional.

C O tratado, um acordo formal que se manifesta em um

determinado momento histórico, exprime com precisão e

contornos bem definidos o seu teor, não podendo prescindir

da forma escrita.

D Tanto os tratados quanto os costumes internacionais possuem

uma dupla dimensão que os qualifica e os determina: ambos

compartilham aspectos orais e textuais, embora os tratados

sejam predominantemente textuais, mas sem prescindir dos

elementos orais que lhes dão suporte, e os costumes sejam

eminentemente orais.
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Ainda com referência aos tratados, sabe-se que a assinatura, firma

que põe termo a uma negociação, tem por papel a autenticação e

a fixação do texto que lastreia o compromisso assumido pelas

partes, bem como a exteriorização — em definitivo — do

consentimento das pessoas jurídicas de direito das gentes

representadas por seus signatários. Com isso,

A o comprometimento se perfaz e o tratado tem condições de

vigência imediata.

B encerra-se a fase negocial dos tratados e inicia-se o processo

ad referendum, no qual as decisões tomadas e os

compromissos assumidos pelos signatários são submetidos à

apreciação da Corte Arbitral.

C inicia-se a fase de implementação das medidas propostas no

tratado sob o controle e a fiscalização da Corte Arbitral.

D o tratado, já perfeito e em plena vigência, é ratificado e

confirmado pela Corte Arbitral, sediada em Haia, e submetido

à aprovação do Congresso Nacional.
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O tratado, ao integrar as ordens jurídicas interiores às partes e a
ordem internacional — o que ocorre, idealmente, quando sua
entrada em vigor dá-se em ambas as instâncias —, tem a estatura
hierárquica de uma lei nacional, ou mais que isso; portanto,

A instaura-se, assim, uma brecha no sistema monista que
estrutura o ordenamento jurídico interno do Estado-signatário,
que passa, dentro dos limites ratione materiae do tratado em
questão, a submeter-se ao modelo do pluralismo jurídico. 

B sua idoneidade para produzir efeitos sobre os indivíduos e
sobre as pessoas jurídicas de direito privado não é menor que
a das leis internas.

C a colisão de preceitos normativos internos e externos
provocará a necessidade de recorrer a uma instância arbitral
superior à cúpula do Poder Judiciário, que terá a decisão final
e irrecorrível sobre qual dos ordenamentos — o interno ou o
externo — prevalecerá no caso em questão.

D a colisão dos preceitos normativos intra e extra-estatais não
poderá subsistir, pois isso invalidaria o tratado em si e
causaria uma ruptura interna na estrutura do ordenamento
jurídico estatal. Havendo tal colisão, caberá ao STF derrogar
o tratado com efeito ex tunc. 
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Desde a Convenção de Viena, existe um sistema de garantia
quanto à previsão convencional de obrigações para terceiros. Essa
garantia impõe que,

A quando há a pretensão de que um Estado soberano resulte
obrigado por um acordo internacional de que não é parte, está
pressuposto o seu consentimento; o que poderá ocorrer de
forma tácita, desde que não haja manifestação contrária ao
que foi estipulado pela convenção, na vacatio legis que
antecede ao processo referendatório a que são submetidos os
tratados nas respectivas casas legislativas de seus signatários.

B quando há a pretensão de que um Estado soberano resulte
obrigado por um acordo internacional de que não é parte, este
deverá manifestar-se expressamente, por escrito, aceitando tal
obrigação.

C de acordo com os princípios do pacta sunt servanda e do
rebus sic stantibus, a consulta a terceiros é desnecessária e
fere a liberdade contratual das partes, quando as obrigações
a que ficam sujeitos os terceiros ocorrem por dano infecto.

D sempre que seus interesses internos forem afetados pelas
decisões e medidas compactuadas pelos signatários dos
tratados internacionais, os terceiros podem recorrer à Corte
Internacional de Justiça. Esse recurso, no entanto, só poderá
ser impetrado na fase de negociação do tratado — disso
decorre sempre a necessidade de sua total publicidade e
transparência, bem como a supremacia do princípio de
igualdade formal dos Estados no Ordenamento Internacional.
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No que tange aos efeitos produzidos pelos tratados internacionais,
pode-se reconhecer que alguns deles, por criarem ou modificarem
relações jurídicas objetivas, produzem sobre a comunidade
internacional desde um mero efeito exortativo até, em alguns
casos, expressiva repercussão sobre terceiros, não como normas
jurídicas, mas como fatos. Há, ainda, casos em que um tratado
realmente opera como norma sobre um terceiro determinado,
tanto para conferir-lhe direito quanto para obrigá-lo. Nesse caso,
trata-se do

A efeito transindividual e metacoletivo dos direitos difusos, que
tomam parte nos tratados e convenções internacionais sobre
o meio ambiente e sobre a proteção dos direitos humanos.
Disso decorre a crescente proeminência do direito
internacional humanitário, do direito comunitário e do direito
internacional ambiental.

B efeito suspensivo das normas que regulam as situações
jurídicas objetivas reguladas pelos tratados e convenções.
Esse efeito busca equalizar as determinantes internas, de
cunho constitucional, com as determinantes convencionais
negociadas pelos signatários.

C efeito ius derrogandi da norma internacional sobre a norma
constitucional aplicável, caso em que, pelo princípio, acolhido
pelo ordenamento jurídico pátrio, da prevalência absoluta da
dignidade da pessoa humana e da autonomia e auto-
determinação dos povos, a supremacia da Constituição
Federal deve ceder aos ditames da Paz de Westfália.

D efeito difuso, entre outros.

DIREITO EMPRESARIAL
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A indústria Gráfica JB Ltda., pessoa jurídica domiciliada
no estado do Mato Grosso do Sul, tem seu estabelecimento
empresarial constituído por máquinas de impressão, balcões,
imóvel onde se localiza a sociedade empresária, automóveis e
computadores. Adicionalmente, a referida pessoa jurídica é
proprietária de imóvel localizado no estado de Goiás. Esse
imóvel se encontra alugado e não tem serventia para a atividade-
fim da Indústria Gráfica JB Ltda.

Acerca do estabelecimento empresarial do empresário e da
sociedade empresária, assinale a opção correta.

A Integra o estabelecimento empresarial de Indústria Gráfica JB
Ltda. o imóvel de sua propriedade localizado em Goiás, que
se encontra alugado.

B O imóvel onde se localiza a sede da sociedade empresária é
denominado fundo de comércio.

C Apenas os bens corpóreos e tangíveis podem compor o
estabelecimento empresarial do empresário ou da sociedade
empresária.

D O estabelecimento empresarial possui natureza jurídica de
universalidade de bens.
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Considere que Everson, Abimael e Jonas, ao constituírem

sociedade visando a atuar no ramo de prestação de serviços de

jardinagem, tenham optado por um nome empresarial condizente

com o tipo societário adotado. Assim, acerca das normas que

regem o nome empresarial, assinale a opção incorreta.

A O nome empresarial adotado pela sociedade estará

automaticamente protegido quando os sócios promoverem

o arquivamento do contrato social no registro público

competente.

B Se o tipo societário adotado for uma sociedade limitada, uma

possível denominação social será Casa Verde Serviços de

Jardinagem Ltda.

C O título de estabelecimento da sociedade equivale ao nome

empresarial.

D Se a sociedade constituída por Everson, Abimael e Jonas

optar pelo regime de tributação simplificado (SIMPLES),

deve acrescentar ao seu nome empresarial a expressão

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme

o caso.
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Severino, Antônia e Vinícius organizaram a sociedade

limitada Mix Serviços Eletrônicos Ltda. Os sócios Severino e

Antônia são casados e Vinícius é servidor público federal. Assim,

com relação aos impedimentos, direitos e deveres do empresário

e da sociedade empresária, assinale a opção correta.

A Não há qualquer óbice legal à mantença da sociedade entre

Severino e Antônia, mesmo que o regime de bens dos

cônjuges seja o da comunhão universal de bens.

B Vinícius está legalmente impedido de participar da gerência

ou da administração da sociedade.

C Uma das obrigações da sociedade Mix Serviços Eletrônicos

Ltda. é a escrituração do livro diário e do livro-caixa, uma vez

que esses dois livros são obrigatórios para todas as sociedades

empresárias.

D Os sócios podem estipular cláusula contratual que exclua

Antônia de se responsabilizar por eventuais perdas da

sociedade.
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Visando financiar um automóvel, Nádia firmou contrato de

alienação fiduciária em garantia com determinada instituição

financeira, tendo ficado assentado que a dívida seria solvida em

24 parcelas. Considerando essa situação, assinale a opção

incorreta quanto aos contratos empresariais.

A O principal contrato que rege a relação jurídica travada entre

Nádia e a instituição financeira é o de alienação fiduciária em

garantia.

B O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ser

classificado como bilateral, oneroso, real e comutativo.

C Se Nádia quitar apenas 10% do débito e se tornar

inadimplente, ela poderá perder o automóvel alienado, caso

a instituição financeira não aceite oferta de acordo. Nessa

situação, a instituição deverá alienar o automóvel para a

quitação da dívida.

D Podem ser objeto do contrato de alienação fiduciária em

garantia, assim como dos contratos de compra e venda, bens

móveis ou imóveis.
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De acordo com o art. 981 do Código Civil, celebram contrato de

sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir,

com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e

a partilha, entre si, dos resultados. Acerca das sociedades

empresárias, assinale a opção correta.

A Nas sociedades em comum, que não têm seus atos

constitutivos inscritos no registro público competente, a

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de

suas quotas.

B Quando ocorre, o processo de falência abrange todos os bens,

interesses e negócios da sociedade empresária em questão,

inclusive no âmbito trabalhista e tributário.

C As sociedades anônimas podem ser simples ou empresárias,

em conformidade com a vontade dos sócios que as

constituírem.

D A transformação da sociedade empresária equivale à mudança

do tipo societário, como no caso em que uma pessoa jurídica

deixa de ser uma sociedade limitada e passa a ser uma

sociedade anônima.




