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Julgue os itens seguintes, relativos ao texto acima.

Exercícios de Classes Gramaticais
		
Eu me recordo de que há muitos anos se realizou
uma pesquisa sobre o significado da pintura. Fizeram
tal pergunta à minha irmã Norah, e ela respondeu que a
pintura é a arte de dar alegria mediante formas e cores.
Eu diria que a literatura é, igualmente, uma forma de
alegria. Se lemos algo com dificuldade, o autor fracassou. Um livro não deve exigir esforço; a felicidade não
deve exigir esforço.
		 Em uma conferência, Emerson disse que uma
biblioteca é uma espécie de gabinete mágico. Nele
se encontram, encantados, os melhores espíritos da
humanidade, mas que esperam nossa palavra para sair
de sua mudez. Temos de abrir o livro; aí eles despertam.
Jorge Luis Borges. Cinco visões pessoais.
Tradução de Maria Rosinda Ramos da Silva.
Brasília: Editora UnB, 2002 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, a respeito de estruturas
gramaticais do texto II.
1.

A oração fazem muitos anos poderia substituir “há
muitos anos”, sem prejuízo para a correção gramatical
do texto.

6.

As formas verbais “Veja” e “vai”, na linha 2, estão
conjugadas no mesmo tempo e modo verbal.

7.

Não haveria prejuízo para a concordância verbal se, em
vez de “projetado” (L.3), estivesse expresso projetadas.

8.

Não contraria o sentido do texto a substituição de “não
obstante” (L.4) por contudo.

9.

No texto, a palavra “mentira” (L.4) é empregada como
antônimo de “realidade” (L.7).

10. No texto, “medo”, “taquicardia” e “pressão arterial alta”
são as causas das emoções que as pessoas costumam manifestar durante uma sessão de cinema.
11. As informações contidas no texto permitem concluir
que ler uma lista telefônica é um ato desprovido de
emoção.
12. “se acendem” corresponde a são acesas.
13. Em “sejam verdade”, o verbo está concordando com
“os pensamentos”.
14. As palavras “mágico” e “telefônica” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica.

2.

Em vez de “se realizou uma pesquisa”, poderia ter sido
corretamente utilizada a construção foi realizado uma
pesquisa.

3.

Outra forma correta para o período que inicia o segundo parágrafo é a seguinte: “Uma biblioteca é uma
espécie de gabinete mágico”, disse Emerson em uma
conferência.

4.

Pode-se concluir que, para o autor, a leitura está associada à felicidade.

5.

No trecho “aí eles despertam”, o pronome “eles” refere-se a “os melhores espíritos da humanidade”.

Julgue os itens que se seguem com relação às estruturas do texto acima.

		
Uma pitada de loucura aumenta o prazer da vida.
1
Veja o caso do cinema. Você vai lá, assenta-se e fica
vendo um jogo de luzes coloridas projetado em uma tela.
Você sabe que aquilo tudo é mentira. E, não obstante,
5 você treme de medo, tem taquicardia, pressão arterial
alta, sua de medo, ri, chora... É um surto de loucura.
Você está tomando imagens como se fossem realidade.
Mas, se você não se entregasse por duas horas a essa
loucura, o cinema seria tão emocionante quanto ler uma
10 lista telefônica. Passadas as duas horas, as luzes se
acendem, você sai da loucura e caminha solidamente
de volta para a realidade.
		
Quem não está louco é quem desconfia dos seus
pensamentos. Sabe que a cabeça é enganosa: sessão
15 de cinema. Nada garante que os pensamentos, aquilo
que aparece projetado na tela da consciência, sejam
verdade. A razão é desconfiada. Rubem Alves. Sobre
o tempo e a eternidade.

15. Nas relações de sentido, as formas verbais “causa”, “repercute” “multiplica” e “Incumbe” têm um mesmo agente.

Campinas: Papirus, 1998 (com adaptações).

		
A insegurança das relações contratuais causa
problemas econômicos, repercute no “custo Brasil”
e multiplica os riscos de negócios. Incumbe ao legislador traçar limites objetivos entre a prestação de
serviço prevista pelo Código Civil (art. 593), outras
modalidades especiais de contrato e o contrato de
trabalho regido pela CLT, a fim de prevenir conflitos
por divergências de entendimento em torno do que
fora expressamente contratado.
Idem , ibidem (com adaptações).

16. Sem prejuízo para a correção do período, a oração
“Incumbe ao legislador” pode ser deslocada para
depois do termo “contratado”, desde que feitas as
devidas adaptações de pontuação e maiúsculas.
17. Substituindo-se “Incumbe” por É incumbência, sem
outras transformações, mantém-se a correção gramatical do texto.
18. No texto, a palavra “objetivos” é substantivo e significa
propósitos, intuitos, finalidades.
19. Sem alteração do sentido original ou prejuízo para
a correção gramatical do texto, a locução “a fim de”
pode ser substituída por qualquer uma das seguintes
formas: para, com o objetivo de, com o intuito de, com
o propósito de.
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20. A correção gramatical do período e as relações de
sentido mantêm-se caso a expressão “em torno do
que” seja substituída por em torno daquilo que.
1
		
Imagine que você está no seu quarto. A cama, o
armário e a escrivaninha estão lá onde sempre estiveram.
De repente, a luz acaba e, quando volta a acender, tudo
está diferente. A cama não se parece com a sua, tampouco
5 os outros móveis. Você procura a saída e descobre que
até mesmo a porta mudou de lugar. A única coisa que
você reconhece é a maçaneta. Parece assustador?
Pois algo como isso aconteceu com os físicos em 1998.
Naquele ano, os cientistas perceberam que não faziam a
10 menor ideia do que havia em 73% do universo conhecido.
Eles perceberam que estrelas recém-nascidas estavam
afastando-se de uma forma muito mais rápida do que a
esperada. Ou seja, havia ali algo que ninguém vê e que
estava provocando a aceleração, como se fosse uma
15 gravidade ao contrário. Na falta de mais informações
sobre o assunto, batizaram essa força com o misterioso
nome de energia escura.
Revista Darcy, n.º 5, 2010, p.20 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens que se seguem.
21. A palavra “tampouco” (L.4) pode ser substituída pela
conjunção nem, sem que se altere o sentido do texto.
22. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a
palavra “rápida” (L.12) fosse substituída por rapidamente.
23. Infere-se das informações contidas no texto que o fato
de o referido fenômeno ter ocorrido na escuridão do
espaço motivou a atribuição da denominação “energia
escura” à força desconhecida pelos cientistas.
24. O texto refere-se à dificuldade enfrentada pelos cientistas para compreender o que existe de fato no universo.
25. A forma verbal “Imagine” (L.1) pode ser substituída
por Suponha sem prejuízo para o sentido pretendido
no texto.
		
No século passado, ocorreu, no sistema bancário
1
brasileiro, uma significativa incorporação tecnológica,
que teve início ainda no final dos anos 60, com a criação
do primeiro CPD, e continuou se difundindo nas déca5 das posteriores. Nesse processo, duas fases podem ser
diferenciadas. A primeira, que abrangeu toda a década
de 70 e parte da década de 80, caracterizava-se pela
automação de processos de controle interno do banco e
atingiu o setor de contabilidade e registro das agências,
10 que foi paulatinamente se reduzindo, com a implementação de sistemas de coleta e transmissão de dados
conectados a uma unidade central, o CPD. Essas transformações foram decisivas para a extinção de cargos na
chamada área de retaguarda das agências, como, por
15 exemplo, o cargo de contador. A segunda fase começou
a partir da metade da década de 80, com o avanço
da tecnologia de base microeletrônica, que permitiu a
automação de processos de trabalho no interior das
agências, possibilitando o lançamento eletrônico dos
20 registros das transações diretamente pelo funcionário
do setor de atendimento. Com isso, outras funções da
retaguarda bancária foram significativamente reduzidas,
principalmente na área de escrituração.
Wagner de Souza Leite Molina.
Internet: <www.seufuturonapratica.com.br> (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do
texto acima, julgue os itens que se seguem.
26. Caso a palavra “paulatinamente” (L.10) fosse substituída por rapidamente ou por velozmente, seria
preservada a informação original do texto.
27. Seriam mantidas as informações originais do texto e a sua
correção gramatical, caso a forma verbal “possibilitando”
(L.19) fosse substituída por o que possibilitou.
28. Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos
originais do texto, a expressão “Com isso” (L.21) poderia
ser substituída por Em decorrência disso.
29. O texto apresenta, como comprovam as escolhas
lexicais feitas pelo autor, as principais características
do texto dissertativo: pessoalidade e subjetividade.
30. Depreende-se das informações do texto que, nas
últimas décadas do século XX, houve uma tendência
de substituição da mão de obra bancária pelo equipamento tecnológico.
31. A substituição de “se difundindo” (L.4) por difundindo-se mantém a correção gramatical do período.
		
A evolução dos processos de automação permitiu
1
a instalação dos primeiros caixas eletrônicos no Brasil,
ainda na segunda metade da década de 80 do século
passado, o que iria culminar na drástica redução no
5 número de funcionários das agências, em especial
dos que exerciam a função de caixa. Na década seguinte, o próprio pessoal do setor de processamento
de dados começou a ser substituído pelos computadores
centrais. A mesma tecnologia digital empregada nesses
10 computadores também possibilitou a instalação de 10
computadores nos postos de trabalho das agências,
cada um deles apto ao desenvolvimento de diferentes
funções. Esse processo de incorporação tecnológica,
intensificado no final do século, permitiu à rede bancária
15 implementar um sistema informatizado cuja rapidez
acompanhava o ritmo de desvalorização da moeda
imposto pelos altos índices de inflação registrados na
década de 80. Isso possibilitou que os bancos obtivessem
elevada lucratividade, o que propiciou a realização de
20 novos investimentos em tecnologia da informação.
Idem, ibidem.

Julgue os itens a seguir, a respeito do texto acima.
32. O termo “deles” (L.12) refere-se à expressão “computadores centrais” (L.9).
33. De acordo com o texto, os “novos investimentos em
tecnologia da informação” (L.20) foram financiados
pela inflação.
34. Mantêm-se a correção gramatical do texto e o seu sentido original, se o trecho “cuja rapidez acompanhava o
ritmo de desvalorização da moeda” (L.16-17) for reescrito da seguinte forma: que acompanhava, rapidamente,
o ritmo de desvalorização da moeda.
35. A forma verbal “obtivessem” (L.18) poderia ser corretamente substituída por tivessem obtido.
36. A expressão “o que” (L.4) retoma a ideia expressa na
oração anterior.
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37. A substituição de “dos”, em “dos que exerciam” (L.6),
por daqueles prejudicaria a correção gramatical do
texto e alteraria seu sentido original.

02. E
07. C
12. C
17. E
22. E
27. C
32. E
37. E

03. C
08. C
13. C
18. E
23. E
28. C
33. C

04. C
09. C
14. C
19. C
24. C
29. E
34. E

05. C
10. E
15. E
20. C
25. C
30. C
35. C

Ministério do Meio Ambiente.
Internet: <www.mma.gov.br> (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens a seguir.

Exercícios De Concordância
Tal é o rio [Amazonas]; tal a sua história: revolta, desordenada, incompleta.
1

5

10

15

20

No período “Regulavam as culturas; poliam as gentes;
aformoseavam a terra”(L.20-21), o sujeito das orações
é indeterminado.

1
		
Floresta nacional, floresta estadual e municipal:
é uma área com uma cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais
5 de florestas nativas. É de posse e domínio públicos.
Glossário. Secretaria de biodiversidade e florestas.
Portal áreas protegidas.

Gabarito
01. E
06. E
11. C
16. C
21. E
26. E
31. C
36. C

5.

A Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante. Desde os primeiros
tempos da Colônia, as mais imponentes expedições
e solenes visitas pastorais rumavam de preferência
às suas plagas desconhecidas. Para lá os mais veneráveis bispos, os mais garbosos capitães-generais,
os mais lúcidos cientistas. E do amanho do solo que
se tentou afeiçoar a exóticas especiarias, à cultura
do aborígine que se procurou erguer aos mais altos
destinos, a metrópole longínqua demasiara-se em
desvelos à terra que sobre todas lhe compensaria o
perdimento da Índia portentosa.
Esforços vãos. As partidas demarcadoras, as
missões apostólicas, as viagens governamentais,
com as suas frotas de centenas de canoas, e os seus
astrônomos comissários apercebidos de luxuosos instrumentos, e os seus prelados, e os seus guerreiros,
chegavam, intermitentemente, àqueles rincões solitários
e armavam rapidamente no altiplano das “barreiras” as
tendas suntuosas da civilização em viagem. Regulavam
as culturas; poliam as gentes; aformoseavam a terra.
Prosseguiam a outros pontos, ou voltavam — e
as malocas, num momento transfiguradas, decaíam
de chofre, volvendo à bruteza original.
Euclides da Cunha. À margem da história.
Obra Completa, v. 1, p. 256 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os seguintes itens.
1.

De acordo com o texto, impressionados com a região
amazônica, representantes da Igreja, do Estado e da
Ciência tentaram dominar a terra e a cultura indígena,
mas não foram bem-sucedidos.

2.

Segundo o texto, a história do rio Amazonas é incompleta, porque a natureza é indomável, apesar dos
esforços da “civilização em viagem” representada por
missões apostólicas, por expedições governamentais
e por cientistas.

3.

No segundo parágrafo, “suas” refere-se a “Colônia” e
“lá”, ao “rio [Amazonas]” (L.1-3).

4.

No trecho “os seus astrônomos comissários apercebidos de luxuosos instrumentos”, o vocábulo “apercebidos” tem o sentido de providos.

6.

Os termos “florestal” e “nativas” são adjetivos que qualificam, respectivamente, os substantivos “cobertura”
e “espécies”, ambos na linha 2.

7.

A palavra “uso” (L.4) está empregada como adjetivo.

8.

O sujeito da frase “É de posse e domínio públicos”
(L.5) é o vocábulo “área” (L.2).
Super-Phelps
O que o talento, a determinação e as conquistas
do maior atleta olímpico de todos os tempos
ensinam sobre os limites do ser humano

1
		
“Seu filho nunca vai se focar em nada”, vaticinou a
professora de uma escola primária de Baltimore, nos
EUA, à mãe do menino, Debbie Phelps. Michael Phelps
era um menino orelhudo que sofria de transtorno de
5 deficit de atenção com hiperatividade. Não parava
quieto nas aulas. Passava o tempo provocando os coleguinhas. Só se interessava por lacrosse — um exótico
esporte praticado nos EUA e no Canadá, uma espécie
de basquete com redes de caçar borboletas — e pela
10 página de esportes do Baltimore Sun, o jornal local.
Aos 7 anos, Michael trocou o lacrosse pela natação,
inspirado pelas irmãs mais velhas, Hilary e Whitney,
ambas nadadoras de competição. No início, Michael
não gostava de treinar, mas aos poucos as coisas co15 meçaram a mudar. Aos 11 anos, ele resolveu parar de
tomar pílulas para controlar a hiperatividade. Ele disse
à mãe que queria superar o problema sem a ajuda de
remédios. Nessa época, já era um dos melhores nadadores dos EUA em sua faixa de idade. Seu técnico, Bob
20 Bowman, previu que ele bateria recordes mundiais dali
a 12 anos, nos Jogos Olímpicos de 2008.
		
Bowman, até hoje o treinador de Phelps, errou feio
a previsão — para baixo. Já em 2000, aos 15 anos, o
adolescente disputava as Olimpíadas pela primeira vez
25 (ficou em quinto lugar nos 200 metros borboleta). Em
2004, ganhou seis medalhas de ouro e duas de bronze
nos Jogos de Atenas. Quatro anos depois, em Pequim,
tornou-se o maior campeão da história das Olimpíadas.
		
O sucesso de Phelps se deve em grande parte, claro,
30 à genética, como evidencia o dom que ele e as irmãs
sempre tiveram para a piscina. Seu físico é naturalmente
perfeito para a natação. O corpo lembra a forma de um
peixe. Tem articulações flexíveis e enormes mãos que
parecem pás. Ter nascido no país com a melhor estrutura
35 para detecção e lapidação de talentos esportivos também ajudou — uma vez bem-sucedido em competições
escolares, Phelps seguiu naturalmente o caminho que o
levou à equipe olímpica norte37 americana.
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“Talento só não basta”, disse Phelps na entrevista
40 coletiva após a sexta medalha de ouro. “Muito trabalho,
muita dedicação, é uma combinação de tudo... Tentar
dormir e se recuperar, armar cada sessão de treino da
melhor forma possível e acumular muito treino.”
Época, 18/8/2008, n.º 535, p. 92 (com adaptações).

Acerca das ideias e das estruturas linguísticas do texto
acima, julgue os itens de 9 a 18.
9.

No subtítulo do texto, a forma verbal “ensinam” poderia
ter ficado na terceira pessoa do singular, concordando
com a expressão “maior atleta olímpico”, sem prejuízo
para a correção gramatical da sentença.

10. A afirmação da professora primária de Phelps, no início
do texto, se justifica pelo fato de que o menino “sofria de
transtorno de deficit de atenção com hiperatividade”.
11. Na linha 1, o verbo vaticinar tem o sentido de predizer,
prognosticar.
12. Em lugar da expressão “dali a 12 anos” (L.20-21),
estaria igualmente correta a grafia dali há 12 anos.
13. A expressão “errou feio” é uma estrutura da linguagem
coloquial, em que o adjetivo produz uma ideia de intensificação da ação denotada pelo verbo, indicando, no
caso do texto, que os fatos previstos ocorreram muito
antes da data prevista.
14. Segundo o texto, infere-se que “200 metros borboleta” é uma modalidade da natação, a qual compõe os
Jogos Olímpicos.
15. De acordo com o texto, o sucesso de Phelps pode ser
explicado exclusivamente por fatores genéticos.
16. A frase ‘Talento só não basta’ equivale, em termos de
significado, a Só talento não é suficiente.
17. O texto se inicia com uma narrativa detalhada a respeito da infância e da adolescência de Phelps. Os
dois últimos parágrafos, entretanto, apresentam uma
argumentação voltada para o que estava anunciado
no subtítulo do texto.
18. No último parágrafo, o sujeito dos verbos “Tentar”,
“recuperar”, “armar” e “acumular” é o pronome “tudo”,
que funciona como aposto.
1
		
Uma decisão singular de um juiz da Vara de Execuções Criminais de Tupã, pequena cidade a 534 km da
cidade de São Paulo, impondo critérios bastante rígidos
para que os estabelecimentos penais da região possam
5 receber novos presos, confirma a dramática dimensão
da crise do sistema prisional. A sentença determina, entre
outras medidas, que as penitenciárias somente acolham
presos que residam em um raio de 200 km.
		
Segundo o juiz, as medidas que tomou são previstas
10 pela Lei de Execução Penal e objetivam acabar com a
violação dos direitos humanos da população carcerária
e abrir o debate a respeito da regionalização dos presídios”. Ele alega que muitos presos das penitenciárias
da região são de famílias pobres da Grande São Paulo,
15 que não dispõem de condições financeiras para visitá-los
semanalmente, o que prejudica o trabalho de reeducação
e de ressocialização.

		
Sua sentença foi muito elogiada. Contudo, o governo
estadual anunciou que irá recorrer ao Tribunal de Justiça,
20 sob a alegação de que, se os estabelecimentos penais
não puderem receber mais presos, os juízes das varas de
execuções não poderão julgar réus acusados de crimes
violentos, como homicídio, latrocínio, sequestro ou estupro. Além disso, as autoridades carcerárias alegam que
25 a decisão impede a distribuição de integrantes de uma
quadrilha por diversos estabelecimentos penais, seja
para evitar que continuem comandando seus “negócios”,
seja para coibir a formação de facções criminosas.
		
Com um deficit de mais de 40 mil vagas e várias
30 unidades comportando o triplo de sua capacidade de
lotação, a já dramática crise do sistema prisional de São
Paulo se agrava todos os dias. O mérito da sentença do
juiz de Tupã, que dificilmente será confirmada em instância superior, é o de refrescar a memória do governo
35 sobre a urgência de uma solução para o problema.
Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p. A3 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, referentes às estruturas
linguísticas do texto.
19. As palavras “singular” (L.1) e “dramática” (L.5) qualificam, respectivamente, os substantivos “decisão” (L.1)
e “dimensão” (L.5).
20. A correção gramatical do texto seria mantida se,
na linha 3, a palavra “bastante” fosse flexionada no
plural, para concordar com o substantivo “critérios”.
21. No trecho “para visitá-los semanalmente”(L.15-16), o
pronome refere-se a “presos”.
22. O emprego da conjunção “Contudo” (sublinhado) estabelece uma relação de causa e efeito entre as orações.
1
		
Falara com voz sincera, exaltando a beleza da
paisagem e revelando que, se dependesse só dele,
passaria o resto da vida ali, morreria na varanda,
abraçado à visão do rio e da floresta. Era isso o que
5 mais queria, se Alícia estivesse ao seu lado.
		
Agora, ao vê-lo assim, suado e nervoso, mudando
de lugar o tempo todo e murmurando palavras que me
escapavam, temia que me abordasse para conversar
sobre o filho. Não parecia estar no iate, e sim em sua
10 casa, em Manaus: sentado, pernas e pés juntos, tronco
ereto, a cabeça oscilando, como se fizesse um não
em câmera lenta. Despertava como quem leva um
susto, ia lavar o rosto e retomava sua ronda, que me
deixava mareado. Eu esperava o fim da tarde com
15 ansiedade; mal escurecia, entrava no camarote para
ler, mas ficava pensando nos dois: Mundo e seu pai.
Quando não conseguia dormir, subia ao convés e via
o vulto sentado na popa, o focinho de Fogo no colo;
Jano não se voltava.
Milton Hatoum. Cinzas do Norte. São Paulo:
Companhia da Letras, 2005, p. 86-7.

Considerando as ideias e a linguagem do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
23. As orações “se dependesse só dele” (L.2) e “se Alicia
estivesse ao seu lado” (L.5) estabelecem circunstância de condição em relação às orações às quais se
subordinam.
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24. A correção gramatical do texto seria mantida se o
pronome “que”, em “que me escapavam” (L.7-8), fosse
substituído por quê.
25. A forma verbal “temia” (L.8) concorda com o sujeito de
terceira pessoa do singular ele, que foi omitido pelo
narrador.
26. A oração “como se fizesse um não em câmera lenta” (L.1112) expressa uma comparação estabelecida pelo narrador.
			
1
		Não
se pode negar que o advento dos regimes
liberais em 1989-90, em todos os grandes Estados da
América do Sul, criou uma ilusão de modernidade.
		
Por que ilusão de modernidade? Porque o Brasil e
5 seus vizinhos provocaram, com as novas orientações
da condução política, dois efeitos perversos.
		
Primeiro, a modernidade não agregou ao mundo
do bem-estar a população pobre; ao contrário, em
países que não conheciam graves desigualdades,
10 como a Argentina e o Uruguai, a desigualdade floresceu, aproximando-os de Brasil e Venezuela.
		
Segundo, porque a modernidade, ao invés de
aumentar a riqueza bruta dessas nações, induziu
enormes transferências para fora com o movimento
15 de capitais externos que sugavam a renda regional.
		
A partir de 1995, a ilusão começou a desfazer-se
e a dura vida real transformou sonhos em pesadelos.
Amado L. Cervo. Sob o domínio do pensamento único.
In: UnB Revista, ano III, n.º 7 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, a respeito do texto acima.
27. O emprego do pronome “se” sublinhados marca a formalidade da linguagem utilizada e indica, nas duas ocorrências, que o sujeito da oração é indeterminado, impessoal.
28. Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical com a substituição do termo “o advento” (L.1), por
as vindas ou por as chegadas.
29. Subentende-se pela argumentação do texto que os
“vizinhos” (L.5) são países sul-americanos.
30. A organização dos argumentos no texto mostra que
os “dois efeitos perversos” são desenvolvidos nos
parágrafos seguintes e que o parágrafo conclusivo
retoma a ideia de “ilusão de modernidade”.

15

ontem —, o mercado é uma via de mão única: livre
para os países ricos e pleno de barreiras e restrições
às nações emergentes. Os números comprovam isso.
Segundo estimativas da Associação Brasileira de Comércio Exterior, as barreiras impostas aos produtos
brasileiros reduziram nossas exportações em cerca
de US$ 20 bilhões nos últimos quatro anos.
A farsa neoliberal: o Brasil perde duas décadas no pesadelo
da globalização. InfoAndes, maio/2000 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens subsequentes.
33. A argumentação do texto mostra que podem não ser
apenas as nações ricas que apontam a “integração
da economia mundial” como alternativa única para o
desenvolvimento de nações.
34. Provoca-se incoerência textual e perde-se a noção de
continuidade da ação ao se substituir a expressão verbal
“vem produzindo” (L.3) por tem produzido.
35. Duas maneiras de marcar a oposição de ideias no texto
são expressas por “de um lado” (L.3) e “de outro” (L.4);
e por “O discurso” (L.8) e “Na prática” (L.10).
36. Provoca-se erro gramatical com a substituição do
trecho “história, o que permite” (L.5) por história; isso
permite.
		
Há três situações inéditas na presente conjuntura
mundial. Primeiro, os Estados Unidos da América nunca travaram uma guerra no seu território, nunca foram
alvo de ataques, se levarmos em conta que o Havaí é
um território extracontinental e com poucas características norteamericanas. O coração do país foi atingido.
O segundo fato inédito é a guerra contra o terror. Na
verdade não há uma guerra no sentido substantivo da
palavra. Ela é adjetiva, quer dizer, está acontecendo:
há um longo conflito, não uma longa guerra. Terceiro, é
inédita a condução do conflito. Do final de setembro aos
primeiros dias de outubro, ficou muito claro que estamos
assistindo a algo absolutamente novo e fantástico: o
surgimento de uma entidade governante anglosaxã.
Não é mais o governo norte-americano que faz a guerra:
são os governos britânico e norte-americano.
Francisco Carlos T. da Silva. O mundo mudou?
Ciência Hoje, nov./2003 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os seguintes itens.

31. A flexão de plural no pronome átono em “aproximando-os” justifica-se pelo plural em “países” (L.9).

37. Subentende-se da argumentação do texto que o Havaí
já foi alvo de ataques.

32. No período em que ocorre, o conectivo “ao invés de”
(L.12) estabelece relações semânticas de concessão
e de restrição, e pode ser substituído por apesar de,
sem prejuízo para a coerência e a correção gramatical
do texto.

38. A palavra “guerra” destacada está associada a um sentido
substantivo de “longo conflito” e a um sentido adjetivo,
que deixa subentender um curto conflito.

		
Na verdade, a integração da economia mundial —
1
apontada pelas nações ricas e seus prepostos como
alternativa única — vem produzindo, de um lado, a
globalização da pobreza e, de outro, uma acumulação
5 de capitais jamais vista na história, o que permite aos
grandes grupos empresariais e financeiros atuar em
escala mundial, maximizando oportunidades e lucros.
		
O discurso pretende impor essa ideia como caminho único para o desenvolvimento das nações, sejam
10 elas ricas ou pobres. Na prática — hoje mais do que

39. A flexão de singular na forma verbal “ficou” é exigência
das regras de concordância com “final” .
40. O referente do pronome “algo” vem explicitado no
trecho “o surgimento de uma entidade governante
anglosaxã”.
41

Textualmente, o advérbio “mais” está empregado
com o valor de ainda, pelo qual poderia ser substituído, sem que houvesse alteração do sentido e da
correção do texto.
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No direito civil, o contrato tácito se encontra condicionado, conforme descreveu Clóvis Bevilacqua, “às
mesmas condições subjetivas e objetivas exigidas para
a validade dos atos jurídicos entre vivos, em geral; capacidade das partes contratantes; objeto lícito; e forma
prescrita ou não-defesa em lei. A essas condições gerais
deve-se acrescer o acordo ou consentimento recíproco”.
Na esfera trabalhista, o contrato tácito tem alcance mais
dilatado. Aceita-se que sejam ultrapassados os limites
da adesão implícita e se admite que surja e gere efeitos
pretéritos, presentes e futuros, independentemente de
conhecimento, anuência e vontade de uma das partes.
É o denominado contrato-realidade.
A doutrina trabalhista prestigia essa modalidade
excepcional de construção do vínculo empregatício e
permite ao juiz que invalide contrato formal de natureza
diversa e converta prestador de serviço eventual, profissional liberal, diretor de sociedade anônima, representante comercial autônomo, em empregado permanente,
com encargos que a decisão atrai.
Almir Pazzianotto Pinto. A boa-fé nas relações de trabalho.
“Direito e justiça”. In : Correio Braziliense, 16/6/2003, p. 1 (com adaptações).

Considerando as ideias e a estrutura do texto
acima, julgue os itens a seguir.

5

A exposição de motivos do Código Civil, quando
descreve a metodologia utilizada pela comissão redatora, afirma que “não se compreende, nem se admite,
em nossos dias, legislação que, em virtude da insuperável natureza abstrata das regras de direito, não abra
prudente campo à ação construtiva da jurisprudência,
ou deixe de prever, em sua aplicação, valores éticos,
como os de boa-fé e equidade”.
Idem , ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.
8.

O trecho “quando descreve” (L.1-2) pode ser substituído por ao descrever, sem prejuízo para a correção
do período.

9.

O pronome ‘se’ (L.3), nas duas ocorrências, indica voz
reflexiva.

10. Em “campo à ação”, a substituição de “à” por para a
manteria a correção gramatical e a coerência do período.
A insegurança das relações contratuais causa
problemas econômicos, repercute no “custo Brasil”
e multiplica os riscos de negócios. Incumbe ao legislador traçar limites objetivos entre a prestação de
serviço prevista pelo Código Civil (art. 593), outras
modalidades especiais de contrato e o contrato de
trabalho regido pela CLT, a fim de prevenir conflitos
por divergências de entendimento em torno do que
fora expressamente contratado.
Idem, ibidem (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem com relação às
estruturas do texto acima.
11. Nas relações de sentido, as formas verbais “causa”, “repercute” “multiplica” e “Incumbe” têm um mesmo agente.
12. Sem prejuízo para a correção do período, a oração
“Incumbe ao legislador” pode ser deslocada para
depois do termo “contratado”, desde que feitas as
devidas adaptações de pontuação e maiúsculas.

1.

Na primeira linha do texto, estaria correta a colocação
pronominal encontra-se, em vez de “se encontra”.

2.

A partir da linha 2, as aspas indicam citação literal de
um outro autor.

3.

13. Substituindo-se “Incumbe” por É incumbência, sem
outras transformações, mantém-se a correção gramatical do texto.

A substituição de ‘acrescer’ (L. 7) por acrescentar
prejudica a coerência textual, pois altera a informação original.

14. No texto, a palavra “objetivos” é substantivo e significa
propósitos, intuitos, finalidades.

4.

A forma verbal “sejam ultrapassados” (L.9) está no plural
para concordar com “limites”, enquanto “surja” e “gere”
estão no singular porque se referem a “contrato tácito”.

5.

De acordo com as ideias do texto, na esfera trabalhista,
o contrato tácito, de alcance mais amplo, é também
nomeado “contrato-realidade”.

6.

7.

A ausência de artigo antes da expressão “contrato
formal de natureza diversa” (L.16-17) e de “empregado
permanente” (L.19) justifica-se pelo caráter genérico
dessas informações.
A inserção de que imediatamente antes de “converta”
modificaria as relações sintáticas estabelecidas originalmente no texto.

15. Sem alteração do sentido original ou prejuízo para
a correção gramatical do texto, a locução “a fim de”
pode ser substituída por qualquer uma das seguintes
formas: para, com o objetivo de, com o intuito de, com
o propósito de.
16. A correção gramatical do período e as relações de
sentido mantêm-se caso a expressão “em torno do
que” seja substituída por em torno daquilo que.
1

5

Segundo a síntese dos indicadores sociais do
IBGE, a família está mais moderna e menor, mas a
sociedade brasileira continua apegada a antigos preconceitos. Ainda hoje, as mulheres ganham menos
que os homens em todos os estados e em todos os
níveis de escolaridade. No caso das trabalhadoras
com ensino médio, a diferença de salários é imensa.

Central de Concursos

Complemento

10

Se os representantes do sexo masculino recebem
R$ 1.000 em uma empresa por um serviço, elas
fazem o mesmo por R$ 571.

Guaíra Índia Flor. A família encolheu. “Brasil”.
In: Correio Braziliense, 13/6/2003, p. 10 (com adaptações).

Quanto às estruturas e ideias do texto acima,
julgue os itens subsequentes.
17. O trecho “Segundo a” pode, sem alteração das informações originais do texto e sem prejuízo para a correção
gramatical do período, ser substituído por qualquer um
dos seguintes termos: De acordo com a, Conforme a,
Em concordância à, Consoante à.
18. O emprego do sinal indicativo de crase em “apegada
a antigos” (L. 3) é opcional.

No texto acima, julgue se está gramaticalmente
correto o emprego de
27. “contribue” (L. 2).
28. “Isso” (L.2).
29. “à”(sem direito à benefícios). (L. 5)
30. “onde”. (L. 7)
31.
1

5

19. Em “ganham menos que os homens” (L.4-5), seria
incorreto inserir do imediatamente após “menos”.
20. A colocação da preposição “de” no lugar de “das” (L.6)
em “No caso das trabalhadoras” mantém a correção
gramatical do período.
21. Na frase “recebem R$ 1.000 em uma empresa” (L.
8-9), a substituição de “em” por de mantém a correção
gramatical e o sentido original do período.

10

15

Idem, ibidem (com adaptações).

No texto, do ponto de vista gramatical e quanto à
coerência, julgue se seria correto preencher a lacuna

A partir do texto acima e considerando os diversos
aspectos que envolvem o tema por ele abordado,
julgue os itens subsequentes.
32. O emprego do sinal indicativo de crase em “a doze” é
opcional.
33. Os termos “o primeiro grande tombamento fora da área do
Pelourinho” (L. 3-4) e “as notificações sobre o tombamento”
(L. 7) exercem a mesma função sintática.
34. Se a expressão “Mesmo com o” (L. 8) for substituída
por Apesar do o período permanece coerente e gramaticalmente correto.
35. A expressão “seu acervo” (L. 16) refere-se a “Museu
de Arte da Bahia”.
1

22. I com Tanto é assim que.
5

23. II com E há evidências de que.
24. III com Prova disso é um recente.
25. IV com embora.
26. V com Portanto.
1

5
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Mais da metade da população ocupada do país
(54,3%) não contribue para a previdência social. Isso
significa que mais de 40 milhões de pessoas vivem
na informalidade, sem carteira assinada e sem direito
à benefícios do INSS, como aposentadoria, pensão,
seguro-desemprego ou auxílio natalidade. A pior
situação está no Nordeste, onde 72,3% das pessoas
ocupadas não têm seguro social.
Sem direito a seguro social. In: Correio Braziliense, 13/6/2003, p. 11
(com adaptações).

Dezoito anos depois de a UNESCO reconhecer o
centro histórico de Salvador como patrimônio cultural
da humanidade, o IPHAN anunciou o primeiro grande
tombamento fora da área do Pelourinho. Técnicos do
IPHAN encaminharam a doze proprietários de imóveis
da Vitória — um dos mais sofisticados bairros da capital baiana — as notificações sobre o tombamento.
Mesmo com o tombamento provisório dos casarões,
os proprietários ficam impedidos de realizar obras nos
imóveis. Entre os imóveis tombados estão os Palácios
Arquiepiscopal e da Aclamação, que durante mais
de um século funcionou como residência oficial do
governo baiano, um hotel, o Museu de Arte da Bahia,
um prédio que funciona como residência universitária
para estudantes da UFBA e a igreja de Nossa Senhora
da Vitória, com todo o seu acervo.
Folha de S. Paulo, 26/6/2003, p. C4 (com adaptações).

O texto a seguir apresenta lacunas, numeradas
com algarismos romanos, cujo preenchimento é
proposto nos itens subsequentes.
A maior vítima da desigualdade social, no Brasil, é
o negro. I pretos e pardos recebem menos da metade
do rendimento dos brancos em todos os estados. II
são mais excluídos e desprezados que as mulheres
pelo mercado de trabalho. III levantamento do IBGE
mostra que os homens pretos e pardos ganham 30%
menos que as mulheres brancas — que por sua vez já
são discriminadas pelos empregadores. O preconceito
racial também está presente na escola, IV apenas 32%
dos negros entre 15 anos e 17 anos estão matriculados
no ensino médio. Entre os brancos a proporção é duas
vezes maior. V no ensino superior o quadro ainda é
mais discrepante.

“têm”. (L. 8)

15
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A característica mais importante dos grandes
bancos nacionais é atuarem diretamente em todas
as regiões do país e ainda se preocuparem em expandir a capilaridade, até nas menores localidades,
com variados tipos de representantes, seja a rede de
agências dos correios, casas lotéricas, seja padarias,
açougues, lojas comerciais em geral.
Não é somente por aí que se apresenta a cobertura
total do mercado pelos bancos comerciais. O maior
crescimento das operações vem acontecendo nos meios
em que não há a participação de funcionários, tais como
as máquinas de auto-atendimento, as transações por
telefone, fax e principalmente Internet. Um terceiro fator
que pavimenta a estrada dos grandes bancos brasileiros
é o fato de todos estarem integrados a conglomerados
financeiros, que disponibilizam grande variedade de
produtos afins ao mercado financeiro, para serem comercializados através das redes de agências. Crédito ao
consumidor, seguros, previdência privada, capitalização,
seguro-saúde, leasing, cartões de crédito, administração
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de recursos de terceiros, fundos de investimentos, mercado de capitais em geral: esses são alguns dos itens
que compõem o menu de qualquer dos grandes bancos
que operam no Brasil.

15

Em relação às ideias e estruturas do texto acima,
julgue os itens a seguir.
36. Estaria gramaticalmente correta a substituição de
“seja” (L. 6) por sejam antes de “padarias”.
37. Em relação aos grandes bancos nacionais, o texto trata
de três aspectos: da abrangência e capilaridade, do
crescimento das operações em que não há participação
de funcionários e do fato de integrarem conglomerados
financeiros que oferecem diversidade de produtos.
38. A expressão “pavimenta a estrada” (L. 14) está sendo
empregada em sentido denotativo ou literal.
39. Estaria também gramaticalmente correta a concordância
compõe o menu no lugar de “compõem o menu” (L. 23).
1

5

10

Quem apostou na tecnologia saiu ganhando, e
isso ocorreu, principalmente, com os líderes do sistema
bancário brasileiro. Os que até agora foram tímidos
nessa área vão ter maior dificuldade de se integrar à
complexidade tecnológica detonada pelo novo Sistema
de Pagamentos Brasileiro (SPB) e pela certificação
digital. É um caminho sem volta e os bancos menos
identificados com essa nova dinâmica são os que se
colocaram à venda enquanto é cedo. Há muito tempo a
tecnologia está associada ao sistema bancário brasileiro.
Quando a reserva de mercado impedia a importação de
itens necessários à modernização bancária, foram os
próprios bancos que investiram na fabricação desses
equipamentos no Brasil.
Com base no texto acima, julgue os itens seguintes.

40. Pelos sentidos do texto, subentende-se, após “Os”
(L.3), a palavra bancos.

20

Com base nas estruturas do texto acima, julgue os
itens que se seguem.
45. Está gramaticalmente correta a seguinte reescritura do
segundo período do texto: Há estatísticas que indicam
ter-se reduzido o quadro de pessoal dos bancos a uma
terça parte nas duas últimas décadas, mas a média
salarial se elevou a quase o dobro.
46. No trecho “Para muita gente foi uma profissão de
passagem, em que se ganhava pouco...”(L. 13-15)
prejudica-se a estrutura sintática do texto ao se substituir “em que” por na qual.
47. Pelos sentidos do texto, o executivo financeiro é o
“novo bancário”.
48. A expressão “Ganha mais, e sob a forma de comissões”(L. 20) constitui, em relação ao período anterior,
uma causa.
49. Na penúltima linha, entre “à” e “das”, subentende-se
o trecho transformação nas estruturas.
1

5

41. O sinal de crase em “à complexidade” (L.4-5) permanecerá se o verbo “integrar” for substituído por adaptar.
42. A expressão “essa nova dinâmica” (L. 8) é elemento coesivo
que retoma a ideia explicitada em “certificação digital”.
43. Estaria gramaticalmente correta e de acordo com os
sentidos do texto a substituição da estrutura “está
associada ao” (L. 10) por está associada pelo.
44. Mantém-se a correção gramatical do período “Quando
a reserva (...) equipamentos no Brasil” eliminando-se
os termos “foram” e “que”.
1

5
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Os lucros deste ano confirmam os êxitos de um
mundo bancário cada vez mais complexo. Há estatísticas que indicam ter o quadro de pessoal dos bancos
sido reduzido a uma terça parte nas duas últimas décadas, mas a média salarial se elevou a quase o dobro.
Os investimentos em tecnologia foram às nuvens, e
também os lucros.
Isto é fácil de entender: o “bancário” está acabando e os “executivos financeiros” estão chegando. A
profissão foi, durante muito tempo, conveniente para
estudantes de cursos técnicos ou superiores, que

conseguiram um horário profissional de seis horas
diárias, conciliável com a frequência às aulas. Para
muita gente foi uma profissão de passagem, em que
se ganhava pouco, mas com conveniências.
O novo bancário ou executivo tem de saber mais,
saber discutir com os clientes, ao vivo ou pelo call
center, um plano de investimentos, uma previsão de
conjuntura ou a técnica de cálculo de valorização.
Ganha mais, e sob a forma de comissões.
Essa transformação nas estruturas dos bancos e
de seu corpo de funcionários ocorre de forma semelhante à das matrizes estrangeiras no Brasil.

10

Os líderes do mercado bancário sustentam que
não são responsáveis somente pelo desenvolvimento
ou investimento em tecnologia, mas também pela
difusão da tecnologia, especialmente nas camadas
menos favorecidas da população. Os bancos correram
seu risco quando gastaram dinheiro para a implantação das maquininhas de auto-atendimento, que hoje
são operadas com maestria por viúvas, aposentados,
analfabetos e todos os outros clientes.
Os bancos colocaram os computadores no cotidiano de amplas camadas da população e estão
induzindo os menos carentes a comprar seu computador a perder de vista e a usá-lo no relacionamento
com o próprio banco.
Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.

50. A palavra “sustentam” (L. 1) poderia, sem que se alterasse a essência da informação original do texto, ser
substituída por qualquer uma das seguintes: afirmam,
ressaltam, declaram, acentuam, argumentam.
51. Estaria gramaticalmente correto, coeso e coerente o
deslocamento do trecho “quando gastaram dinheiro
para a implantação das maquininhas de auto-atendimento” (L.6-7) para o início do período, com os devidos
ajustes de maiúsculas e minúsculas.
52. O emprego de preposição imediatamente antes
de “comprar” (L. 12) e de “usá-lo” justifica-se pela
regência do verbo induzir.

Central de Concursos

Complemento

Julgue se os itens a seguir estão gramaticalmente
corretos.
53. A afirmação no cenário internacional do software bancário
produzido no Brasil têm uma grande participação dos brasileiros, que a cada dia, em cada caixa eletrônico, testaram
e aprovaram a tecnologia que hoje o país exporta.
54. O cidadão comum, que absorveu tão depressa as
inovações, desconhece, entretanto, que, por trás do
pagamento de uma conta pela Internet ou no correspondente bancário, existem todo um ambiente que
possibilita essa transação.
55. O fenômeno mundial da substituição das agências
bancárias por outros locais de atendimento teve amplas repercussões no Brasil e a tendência é oferecer
mais serviços aos clientes, com compartilhamento da
rede por diferentes bancos.
1

O discurso que procura limitar a atuação dos movimentos de defesa dos direitos humanos a uma questão
policial carrega grande distorção. Muitos acabam sem
responder a uma indagação que amiúde surge na
boca daqueles que pretendem esvaziar o discurso
acerca dos direitos humanos: “e os direitos humanos
da vítima?” Parece até que existem duas espécies de
direitos humanos: o dos marginalizados e o das vítimas.
Direitos humanos constituem um instrumento forjado
para defender a pessoa humana de modo geral e não,
apenas, um indivíduo qualquer, seja ele criminoso, seja
ele vítima de crimes. A violação dos direitos humanos
dissemina-se não só por meio das transgressões à lei,
mas também pelo exercício abusivo do poder político
e do poder econômico. A violação de um direito, seja
ele de uma pessoa, seja de um grupo de pessoas, está
permanente e estruturalmente subordinada ao autor da
violação, mas não se deve esquecer de que há fatores
sociais e econômicos envolvidos na questão.
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os seres humanos existentes hoje em dia são originários
de um mesmo grupo de hominídeos que viveram na
África Ocidental há dezenas de milhares de anos.
As pesquisas realizadas pelo geneticista Marc
Feldman, professor da Universidade de Stanford, nos
Estados Unidos, que comparou os códigos genéticos
de 1.056 voluntários de 52 regiões do planeta, revelaram diferenças tão pequenas que a única conclusão
possível é a de que toda a humanidade descende de
uma população bem pequena. Os cálculos matemáticos efetuados levaram à conclusão de que duas mil
pessoas que viviam no continente africano há 70.000
anos são a origem da população atual da Terra.
Essa população, por motivos ainda desconhecidos, migrou em direção ao norte, passando pelo
Oriente Médio, povoando a Europa e a Ásia e posteriormente migrando dessa região para o continente
americano e demais partes do mundo.
Reinaldo Dias. Antepassados humanos comuns.
In : Introdução à sociologia. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2005, p. 175 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, relativos aos sentidos e
às estruturas linguísticas do texto acima.
60

Conclui-se da leitura do primeiro parágrafo do texto
que, além das descobertas científicas, há outros fortes
argumentos contra ideias racistas.

61

Depreende-se da leitura do texto que a espécie humana surgiu na Terra há 70 mil anos.

62

O último período do texto pode ser reescrito, com
coerência e correção gramatical, da seguinte forma:
Essa população, que, por motivos ainda não conhecidos, migrou em direção ao norte, passou pelo Oriente
Médio, povoou a Europa e a Ásia e, posteriormente,
migrou dessa região para a América e para as demais
partes do planeta.

63

As palavras “espécie” e “idéia” são acentuadas de
acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

Considerando as ideias e aspectos linguísticos do
texto acima, julgue os itens a seguir.

64

A forma verbal “vem” (L.2) estabelece concordância
com o termo “argumentos” (L .1).

56. Pelos sentidos do texto, depreende-se que o autor
critica a ação dos grupos que defendem os direitos
humanos de criminosos.

65

O emprego da preposição “de” em “de que todos os
seres humanos existentes hoje em dia são” deve-se
à regência da forma verbal “consolidaram”.

66

No trecho “diferenças tão pequenas que a única conclusão”, o emprego de cuja em substituição a “que a”
garante a correção gramatical e a coerência do texto.
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Maurício José Nardini. Papel do ministério
público na promoção dos direitos humanos.
<www.drmaycon.hpg.ig.com.br> (com adaptações).

57. De acordo com a direção argumentativa dada ao texto,
o termo “marginalizados” (L. 8) poderia ser substituído
por qualquer uma das seguintes palavras: bandidos,
delinquentes, vagabundos.
58. Pelo emprego do termo “forjado” (L. 9), o autor sugere que
os direitos humanos, no Brasil, representam uma farsa.
59. Mantêm-se a correção gramatical e a coerência textual
com a seguinte reescrita do primeiro período sintático
do texto: É altamente distorcido o discurso que procura limitar a atuação dos movimentos de defesa dos
direitos humanos à questão policial.
1

Um dos mais fortes argumentos contra qualquer
espécie de racismo vem das recentes descobertas no
campo da genética, que consolidaram, no campo científico, a ideia bastante conhecida atualmente de que todos
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Ética no Serviço Público
01. De acordo com o Decreto n.º 1.171/1994, a moralidade da
administração pública fundamenta-se na distinção entre
o bem e o mal e na ideia de que o fim é sempre o bem
comum, devendo a conduta do servidor público ater-se
à busca do equilíbrio entre legalidade e finalidade.
02. A função pública representa exercício profissional do
servidor, não devendo integrar-se à vida particular do
servidor público.
03. Considera-se servidor público, para fins de apuração
de comprometimento ético, todo indivíduo que presta
serviços de natureza permanente, temporária, ou excepcional, ligado direta ou indiretamente a qualquer
órgão do poder estatal.
04. É vedado ao servidor público desviar outros servidores
para atender a seus interesses particulares, exceto em
casos que envolvam risco da imagem do servidor ou da
organização.
05. Caso um servidor, preocupado com o bem estar
dos usuários os quais atende, opte por ocultar uma
decisão oficial que contraria os interesses de determinado usuário, ele será considerado um servidor
compromissado eticamente com seu serviço e com
sua relação com o público.
06. De acordo com as regras deontológicas estabelecidas
no Código de Ética, a consolidação da moralidade do
ato administrativo ocorrerá a partir do equilíbrio entre
a legalidade e a finalidade.
07. A moralidade do ato praticado pela administração pública é evidenciada pela exclusiva análise da distinção
entre o bem e o mal.
08. É permitido ao servidor público omitir a verdade quando
esta for contrária aos interesses da própria pessoa interessada.
09. A incidência das vedações previstas no Código de
Ética Profissional do Serviço Público e a sujeição à
apuração de comprometimento ético prescindem de
o servidor público prestar serviço de natureza permanente a determinado órgão público.
10. O servidor público que se apresentar embriagado habitualmente fora do ambiente de trabalho sujeita-se à
penalidade de censura, cuja aplicação deve ser feita
pela comissão de ética do órgão a que o servidor se
vincula.

14. O servidor público pode subverter e(ou) desconsiderar
a hierarquia entre cargos em situações em que sejam
comprometidos o seu bem-estar e o efetivo exercício
de suas atividades.
15. Uma das penas que podem ser aplicadas ao servidor
público pela comissão de ética é a pena de censura.
Gabarito
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Regime Jurídico Único
Lei n. 8.112/1990
(CESPE) Com referência às disposições do regime
jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.º
8.112/1990), julgue os itens que se seguem.
01. A remoção de servidor público pode ocorrer com ou
sem mudança de sede e, algumas vezes, pode se dar
independentemente do interesse da administração.
02. Mesmo em estágio probatório, o servidor público tem
direito a licença para tratar de interesses particulares,
desde que sem remuneração
03. Paulo, técnico judiciário em exercício na capital do
estado de jurisdição de um TRE, pediu sua remoção
para outra cidade, na mesma jurisdição desse tribunal.
Nessa situação, se for removido, Paulo não terá direito
a ajuda de custo.
04. Alice, aprovada em concurso público para o cargo de
técnico administrativo de um TRE, precisa acompanhar
cirurgia de ente familiar que ocorrerá no mesmo dia
em que foi marcada sua posse. Nessa situação, Alice
poderá nomear, por procuração específica, alguém
que a represente no ato da posse.
05. A licença para capacitação tem natureza discricionária,
é remunerada e pode ser solicitada mesmo durante o
período de estágio probatório.
06. A Lei n.º 8.112/1990 se aplica a todos os indivíduos
que trabalham no serviço público federal, incluindo os
servidores da administração federal, os militares e os
empregados públicos.

11. As condutas éticas dos servidores públicos são observadas e encaminhadas para os órgãos competentes
pela comissão de ética para instruir e fundamentar
promoções nas carreiras do Estado.

07. Servidor técnico legislativo da Câmara dos Deputados
em gozo de licença para tratar de interesses particulares poderá participar da gerência de sociedade
privada, sendo-lhe vedado apenas o exercício de atos
de comércio.

12. É vedado ao servidor público abster-se de exercer
sua função, mesmo que a finalidade da atividade seja
estranha ao interesse público.

08. Apenas por meio de prévia aprovação em concurso de
provas ou de provas e títulos, poderá o cidadão brasileiro
ter acesso aos cargos e empregos públicos.

13. O servidor público deve usar de artifícios para procrastinar o exercício regular de direito de qualquer pessoa.

09. Considere que um servidor vinculado à administração
unicamente por cargo em comissão cometa uma infração para a qual a Lei n.º 8.112/1990 preveja a sanção
de suspensão. Nesse caso, se comprovadas a autoria
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e a materialidade da irregularidade, o servidor sofrerá
a penalidade de destituição do cargo em comissão.
10. Considere que, em janeiro de 2012, João tenha completado dezessete anos de idade e começado a cursar
Direito, sua primeira graduação. Considere, ainda, que,
no fim do mesmo ano, ele tenha sido aprovado em concurso público para um cargo de nível superior. Nessa
situação, João estava habilitado para tomar posse no
referido cargo em fevereiro de 2013.
11. Considere que Paula, servidora ocupante de cargo de
natureza especial de um tribunal regional do trabalho há
cinco anos tenha sido nomeada, em outubro de 2013,
para o exercício interino de outro cargo de confiança, sem
prejuízo das atribuições do cargo que ocupava até então.
Nessa situação, mesmo que opte por apenas um dos
salários ao longo do período de interinidade, Paula não
poderá acumular esses cargos, visto que a acumulação
não é permitida pela legislação brasileira.
12. O prazo máximo, incluídas as prorrogações, para concessão de licença a um servidor público por motivo de
doença de seu enteado é de até 90 dias, consecutivos
ou não, sem remuneração.
13. Caso dois servidores do INSS sejam indiciados em
um mesmo inquérito administrativo e citados por
mandado expedido pela autoridade competente, eles
terão o prazo comum de 10 dias para apresentar
defesa escrita.
14. Se a publicação do ato de provimento de determinado
indivíduo em cargo público federal tiver ocorrido em 29
de abril de 2015, mas sua posse, somente no dia 15 do
mês seguinte, a posse será considerada sem efeito, por
ter ocorrido fora do prazo previsto na legislação em vigor.
15. Não poderão ser consideradas como efetivo exercício
as faltas de servidor público federal decorrentes de
motivo de força maior, ainda que justificadas e compensadas a critério de sua chefia imediata.
16. O pedido de afastamento feito por servidor em estágio probatório do INSS, para estudos no exterior,
poderá ser concedido, já que essa é uma das modalidades de afastamento a que faz jus o servidor
público federal.
17. O vencimento, a remuneração e o provento de um
servidor somente podem ser objeto de penhora nos
casos de indenização ao erário e prestação alimentícia
que resultem de decisão judicial.
18. O gozo de férias do servidor pode ser interrompido,
entre outros motivos, por convocação de júri, serviço
eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela
autoridade máxima do órgão ou entidade em que o
servidor desempenhe suas funções.

21. Se determinado servidor, na data de publicação do
ato de provimento de certo cargo público, estiver em
gozo de licença por motivo de doença em pessoa da
família, o prazo para a posse será contado do término
do respectivo impedimento.
22. Aplica-se a penalidade disciplinar de demissão a servidor público por abandono de cargo, caracterizado
pela ausência intencional do servidor ao serviço por
mais de trinta dias consecutivos ou por sessenta dias
não consecutivos, em um período de um ano.
23. A posse do servidor público nomeado, que pode
ocorrer mediante procuração específica, deve
acontecer no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento, sendo, ainda,
conferidos ao servidor mais trinta dias para entrar
em exercício no cargo.
24. Para efeito apenas de aposentadoria, sem repercussão financeira, deve-se contar em favor do servidor
o tempo de serviço em atividade privada, desde que
esta seja vinculada à previdência social.
25. Suponha que um servidor público apresente ao setor
de recursos humanos do órgão em que seja lotado
atestado médico particular para comprovar que seu pai
é portador de doença grave e informar que necessita
assisti-lo durante a realização de tratamento em cidade
distante do local de trabalho. Nesse caso, o referido
servidor fará jus a licença por motivo de doença.
26. O servidor público que faltar ao serviço injustificadamente estará sujeito à pena de censura, aplicável pela
comissão de ética, mas não à perda da remuneração
do dia não trabalhado.
27. Submetem-se ao referido regime jurídico apenas os
servidores civis ocupantes de cargos na administração
direta federal, aí incluídos os servidores do Ministério
Público da União, do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e do Tribunal de Contas da União.
28. O servidor público poderá ser responsabilizado, de
forma cumulativa e independente, nas esferas civil,
penal e administrativa, por exercício irregular de suas
atribuições.
29. Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja
exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias
de infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas,
uma vez que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade
não surtirá efeitos na esfera administrativa.
30. As constituições estaduais têm competência para
regular aspectos próprios do regime estatutário dos
servidores públicos, como aposentadoria, remuneração e vantagens pecuniárias.

19. Ainda que interinamente, é vedado ao servidor público
exercer mais de um cargo em comissão.

31. Não é possível a aplicação de penalidade a servidor
inativo, ainda que a infração funcional tenha sido praticada anteriormente à sua aposentadoria.

20. Se determinado servidor, por ato cometido no exercício
da função, for absolvido criminalmente por falta de
provas, ele não poderá ser responsabilizado administrativamente pelo mesmo fato.

32. O servidor público federal investido em mandato eletivo
municipal somente será afastado do cargo se não houver
compatibilidade de horário, sendo-lhe facultado, em caso
de afastamento, optar pela sua remuneração.
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33. Aplica-se a penalidade disciplinar de demissão a servidor público por abandono de cargo, caracterizado pela
ausência intencional do servidor ao serviço por mais
de trinta dias consecutivos ou por sessenta dias não
consecutivos, em um período de um ano.
34. Para efeito apenas de aposentadoria, sem repercussão financeira, deve-se contar em favor do servidor
o tempo de serviço em atividade privada, desde que
esta seja vinculada à previdência social.
35. É vedada a concessão de licença a servidor por motivo
de doença da madrasta.
Gabarito
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09. O mandado de segurança é garantia fundamental à
disposição do cidadão para assegurar a retificação de
dados constantes em órgãos públicos.
10. Os direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal de 1988 não são imputáveis aos estrangeiros que estejam em território brasileiro em viagem
de turismo.
11. É possível a cumulação de pedido de condenação
ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais em uma mesma ação.
12. Durante a ocorrência de flagrante delito, é possível
o ingresso da autoridade policial em residência que
seja local da prática do delito, independentemente de
autorização judicial.
13. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada
indenização ao proprietário em caso de dano.

Noções de Direito Constitucional
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Acerca dos direitos e garantias fundamentais
assegurados pela Constituição Federal de 1998,
julgue os itens subseqüentes.
01. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
não sendo tal direito passível de transmissão aos
seus herdeiros.
02. Não existem impedimentos para que, na forma da
lei, qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato apresente denúncias de irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
03. O Sindicato dos Seringueiros do Oeste da Amazônia,
criado em março de 2007, pode impetrar mandado
de segurança coletivo especificamente no que se
refere ao respeito ao regime de trabalho semanal
que é imposto pelos empregadores aos seus filiados.
04. Para ajuizamento de ação popular, é essencial que o
autor seja cidadão brasileiro.

14. Considere a seguinte situação hipotética.
Um romancista famoso publicou, no Brasil, um livro no
qual defende a tese de que as pessoas que seguem
determinada religião seriam menos evoluídas do que
as que seguem outra religião.
Nessa situação, tal afirmação poderia ser enquadrada
como racismo, embora, tecnicamente, religião não
constitua raça.
Uma famosa atriz estrangeira, em viagem de férias
pelo Brasil, foi fotografada juntamente com o seu
namorado brasileiro, por jornalistas que pretendiam
publicar as fotos em revistas de grande circulação.
Considerando a situação hipotética apresentada,
julgue os itens a seguir, relativos aos direitos e
garantias fundamentais.
15. A liberdade de imprensa não admite censura. Dessa
forma, o casal não poderia impedir, mesmo judicial¬mente, a divulgação das fotos.
16. Conforme a CF, a referida atriz não poderia reivindicar,
em seu favor, todos os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional.
17. Segundo a Constituição Federal, é livre a manifestação
de pensamento, mesmo que de forma anônima.

05. A celeridade de tramitação de processos administrativos é garantia fundamental imposta pela Constituição
Federal.

18. A casa do indivíduo é inviolável e, por isso, ninguém
pode nela penetrar sem consentimento do morador,
a não ser em situações de flagrante delito, desastre,
prestação de socorro ou determinação judicial. Nesses casos, é permitido ingressar na casa de alguém
a qualquer hora do dia ou da noite.

06. O servidor público tem por obrigação fornecer qualquer
certidão, se for o caso, para esclarecer situação do
interesse pessoal de quem a requereu.

19. Entre os direitos individuais previstos na Constituição
Federal, incluem-se o direito de não se associar e o
de não permanecer associado.

07. O servidor público municipal é obrigado a filiar-se ao
sindicato de sua categoria profissional para que haja
o fortalecimento da atividade sindical.

20. A lei penal não poderá retroagir nem mesmo para
beneficiar o réu.

08. É obrigação do Estado o fornecimento gratuito de
certidões de nascimento.

21. As presidiárias têm direito de permanecer com seus
filhos durante o período de amamentação.
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22. Segundo a Constituição Federal, as provas obtidas por
meio ilícito não são admitidas em processos, ainda que
sirvam para comprovar a autoria do delito.
Um cliente de determinado contador está sendo investigado pela Receita Federal por sonegação de tributos.
Em uma operação, realizada no escritório do contador,
os fiscais da Receita apreenderam, sem autorização
judicial ou do referido profissional liberal, documentos
desse cliente que lá estavam guardados, entre eles
uma carta aberta com dados de uma conta bancária
existente no exterior.
Com relação a essa situação hipotética e acerca
dos direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens seguintes.
23. No caso em tela, não houve violação de domicílio, pois
o conceito de domicílio não abrange os escritórios de
profissionais liberais.
24. Mesmo que cumpridas as demais exigências legais, a
apreensão da carta viola o sigilo de correspondência.
A CF traz no seu artigo 5.º, entre outros, os seguintes incisos:
XIII — é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer;
XXX — é garantido o direito de herança;
LXXVI — são gratuitos para os reconhecidamente
pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito.
Tendo por base a interpretação constitucional construída sob a influência da doutrina e da jurisprudência nacional acerca da aplicabilidade das normas
constitucionais, julgue os itens seguintes.
25. A norma prevista no inciso XIII é de eficácia contida, pois o
direito ao exercício de trabalho, ofício ou profissão é pleno
até que a lei estabeleça restrições a tal direito.
26. O inciso XXX, que prevê o direito de herança, é uma
norma de eficácia limitada.
27. O inciso LXXVI e suas alíneas configuram normas
programáticas, pois dizem respeito a um programa
de governo relativo à implementação da gratuidade
de certidões necessárias ao exercício de cidadania.
28. A CF assegura a todos o direito de reunião pacífica em
locais abertos ao público, desde que mediante autorização
prévia da autoridade competente e que não se frustre outra
reunião prevista para o mesmo local.
29. A CF veda a interferência do Estado no funcionamento
das associações e cooperativas.
30. O Brasil se submeterá à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação manifestar adesão.
31. Não há deportação nem expulsão de brasileiro.
32. Os direitos e as garantias expressos na Constituição
Federal de 1988 (CF) excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, uma vez que a enumeração constante
no artigo 5.º da CF é taxativa.

33. A imparcialidade do Poder Judiciário e a segurança
do povo contra o arbítrio estatal são garantidas pelo
princípio do juiz natural, que é assegurado a todo e
qualquer indivíduo, brasileiro e estrangeiro, abrangendo, inclusive, pessoas jurídicas.
Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição
Federal de 1988, julgue os itens subsequentes.
34. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que
ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do
morador, salvo por determinação judicial; nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário.
35. Homens e mulheres são absolutamente iguais em
direitos e obrigações.
36. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda
que na forma anônima.
37. É assegurada a ampla liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos.
Julgue o item que se segue, no que concerne aos
direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade
das normas constitucionais.
38. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Essa norma
constitucional, que trata da escusa de consciência,
tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário
restringir tal garantia.
No tocante aos direitos e garantias fundamentais,
julgue o próximo item.
39. O direito à liberdade de expressão representa um dos
fundamentos do Estado democrático de direito e não
pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo
a praticada em sede jurisdicional
Acerca dos direitos fundamentais e do conceito e
da classificação das constituições, julgue os itens
a seguir.
40. Os direitos fundamentais têm o condão de restringir
a atuação estatal e impõem um dever de abstenção,
mas não de prestação.
Com base nas normas constitucionais relativas
aos direitos e garantias fundamentais e na jurisprudência do STF acerca dessa matéria, julgue os
próximos itens.
41. É livre o exercício das profissões, podendo a lei exigir
inscrição em conselho de fiscalização profissional apenas
quando houver potencial lesivo na atividade, o que não
ocorre com a profissão de músico, por exemplo.
42. Embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo, em
caso de flagrante delito, é permitido nela entrar, durante
o dia ou à noite, ainda que não haja consentimento do
morador ou determinação judicial para tanto.
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Com relação aos princípios fundamentais e aos
direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF,
sempre que empregada, se refere à Constituição
Federal de 1988.
43. Os direitos e garantias individuais previstos na CF têm
caráter absoluto.
Julgue os itens seguintes , acerca dos remédios
constitucionais.
44. Será extinto por ilegitimidade superveniente o mandado de segurança coletivo impetrado por partido político
que, embora possua representante no Congresso
Nacional no momento da impetração, venha a perder
essa representação no curso da ação.
45. A legitimidade para impetração de habeas corpus é
universal, abrangendo a pessoa jurídica e também
aqueles que não possuem capacidade civil plena.
46. Deverá ser concedida a ordem em mandado de segurança quando, na fase de produção de provas, o
impetrante demonstrar a existência de direito líquido
e certo, ainda que inexistam elementos fáticos para
convencimento da existência do direito no momento
inicial da impetração.
47. O mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato dispensa autorização prévia de sindicalizados.
48. Uma entidade de classe que estiver em funcionamento
há apenas seis meses não possui, por essa razão, legitimidade para impetração de mandado de segurança
coletivo em defesa de interesse de seus membros.
A respeito dos direitos fundamentais, julgue os
itens que se segue.
49. O princípio da razoável duração do processo e dos
meios que garantam a celeridade de sua tramitação
não alcança o inquérito policial em razão das peculiaridades que envolvem o trabalho investigativo.
50. O direito à razoável duração do processo deve observar tanto a segurança jurídica quanto o direito de
acesso à jurisdição efetiva, prevenindo, com isso, que,
a pretexto de maior celeridade, seja inviabilizada a
tutela jurisdicional do direito material.
Gabarito
01. E
06. C
11. C
16. C
21. C
26. E
31. C
36. E
41. C
46. E

02. C
07. E
12. C
17. E
22. C
27. E
32. E
37. C
42. C
47. C

03. E
08. C
13. C
18. E
23. E
28. E
33. C
38. C
43. E
48. E

04. C
09. E
14. C
19. C
24. E
29. C
34. E
39. E
44. E
49. E

05. C
10. E
15. E
20. E
25. C
30. C
35. E
40. E
45. C
50. C

Dos Direitos Sociais
Com relação aos direitos sociais constitucionalmente assegurados para proteção do trabalhador,
julgue os itens seguintes.
01. A previsão constitucional de regras diferenciadas
de aposentadoria para quem exerça atividades sob
condições especiais que prejudiquem a sua saúde
ou a sua integridade física carece de regulamentação infraconstitucional. Por essa razão, caso a
regulamentação não seja produzida, os servidores
que exerçam atividades nocivas podem solicitar a
aplicação, por analogia, das regras do regime geral
de previdência.
02. Nas empresas com mais de duzentos empregados,
é assegurada a eleição de um representante dos
empregados com a finalidade exclusiva de promover
o entendimento direto entre eles e os empregadores.
03. Tanto o trabalhador urbano quanto o trabalhador
rural têm direito a assistência gratuita para seus
filhos e dependentes, em creches e pré-escolas até
determinada idade.
04. Os direitos sociais previstos na Constituição Federal
advêm de normas de ordem pública, que não se revestem de imperatividade, podendo ser alteradas pela
vontade das partes integrantes da relação trabalhista.
05. São direitos dos trabalhadores urbanos, o seguro-
desemprego, em caso de desemprego voluntário.
06. Ao trabalhador urbano e rural, é assegurado remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
07. Os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição
Federal podem ser restringidos, em algumas hipóteses, por meio de convenção coletiva.
08. À luz da Constituição Federal, é vedado ao menor
de 18 anos, quando empregado, o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
09. A remuneração da hora-extra deverá ser no máximo
50% acima da remuneração da hora normal.
Acerca dos direitos sociais, julgue os itens seguintes.
10. A CF expressamente estabelece serem direitos sociais
a educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar
e a proteção à infância e à adolescência, além da
assistência aos deficientes, na forma da lei
11. Os menores de dezoito anos de idade não podem exercer
qualquer trabalho, ofício ou profissão, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos dezesseis anos de idade.
12. A CF estabelece tratamento diferenciado entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e
trabalhador avulso. Assim, os direitos sociais constantes do texto constitucional são aplicáveis apenas aos
trabalhadores urbanos e rurais que tenham relação
formal de emprego.
13. A CF veda a distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais que os executem.
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14. Todos os direitos sociais previstos para os trabalhadores urbanos ou rurais são extensíveis aos servidores
públicos da administração pública federal.

11. A referida restrição é inconstitucional porque ofende a
igualdade constitucionalmente fixada entre brasileiros
e estrangeiros.

15. O projeto de lei específica que vise à diminuição da
remuneração dos servidores públicos violará o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no capítulo
que regulamenta os direitos sociais.

12. Segundo a Constituição da República, ao brasileiro
naturalizado será permitida a assunção de cargo de
ministro do STF.

16. A saúde e a proteção à maternidade são direitos
coletivos, porque são atribuídos, na CF, a todos os
cidadãos brasileiros.
17. Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória
a participação dos sindicatos.
Gabarito
01. C
06. C
11. E
16. E

02. C
07. C
12. E
17. C

03. C
08. C
13. C

04. E
09. E
14. E

13. A mencionada restrição guarda pertinência com a
linha sucessória de substituição presidencial e com a
segurança nacional.
14. Não pode ser ministro do STF aquele que, nascido no
estrangeiro, seja filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que estes estejam a serviço da República
Federativa do Brasil.
15. Pode ser ministro do STF o nascido no Brasil e filho
de pais estrangeiros, mesmo que estes não estejam
a serviço do país onde nasceram.

05. E
10. E
15. C

Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos
individuais e de nacionalidade, julgue o seguinte item.
16. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de
pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja no exterior
a serviço do Brasil ou de organização internacional.

Da Nacionalidade
Julgue os itens subseqüentes.
01. Um brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ.

À luz das normas constitucionais e da jurisprudência do STF, julgue os seguintes itens.

02. Se um brasileiro nato viajar a outro país estrangeiro,
lá cometer algum crime, envolvendo tráfico ilícito de
entorpecentes, e voltar ao seu país de origem, caso
aquele país requeira a extradição desse indivíduo, o
Brasil poderá extraditá-lo.

17. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá exercer cargo
da carreira diplomática, mas não estará impedido
de exercer o cargo de ministro de Estado das
Relações Exteriores.

03. Apenas o brasileiro nato poderá ser oficial das Forças
Armadas.

18. Se um casal formado por um cidadão argentino e
uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil e, durante a
prestação desses serviços, tiver um filho em território
brasileiro, tal filho, conforme o disposto na CF, será
brasileiro nato

04. O selo nacional não é considerado símbolo da República Federativa do Brasil.
05. Adquire-se a nacionalidade brasileira somente pelo
jus loci, pelo jus sanguinis, e pela naturalização.
06. O idioma oficial da República Federativa do Brasil é a
Língua Brasileira.
07. São considerados brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros,
desde que estes estejam a serviço de seu país.
08. O cargo de Deputado Federal, não é privativo de
brasileiro nato.
09. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade se adquirir
outra nacionalidade por naturalização voluntária.
10. Para investidura em cargo público, é necessário ser
brasileiro nato.
No ordenamento jurídico nacional, há regra
que determina que os ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) devem ser escolhidos
entre brasileiros natos. De acordo com a interpretação que se pode extrair dessa vedação,
julgue os itens a seguir.

No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os seguintes itens.
19. Considere que uma criança tenha nascido nos
Estados Unidos da América (EUA) e seja filha
de pai americano e de mãe brasileira, que trabalhava, à época do parto, na embaixada brasileira
nos EUA. Nesse caso, a criança somente será
considerada brasileira nata se for registrada na
repartição brasileira competente nos EUA.
No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como às funções essenciais
à justiça, julgue os seguintes itens.
20. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro
na China quando Victor, filho do casal, nascer. Nessa
situação, Victor será considerado brasileiro nato.
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Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos
sociais, julgue os itens seguintes.

10. A incapacidade civil absoluta é causa de perda dos
direitos políticos.

21. A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido
a nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por
ato do presidente da República, na condição de chefe
de Estado, com a indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos que embasarem sua decisão.

11. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade
jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral.

22. Sempre que um brasileiro tornar-se nacional de outro país,
deve-se declarar perdida sua nacionalidade brasileira.
23. Como regra geral para a outorga da nacionalidade originária,
o Brasil adota o critério do ius solis, ou critério da territorialidade, admitindo, porém, em algumas situações, o critério
do ius sanguinis (origem sanguínea).
24. Considere que Gabriel, brasileiro nato, ao retornar para
o Brasil após ter residido alguns anos nos Estados
Unidos da América (EUA), tenha descoberto que fora
condenado criminalmente pela justiça americana por
tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado mediante pedido
formal dos EUA.
25. O cargo de capitão do Exército Brasileiro somente
poderá ser exercido por brasileiro nato.
Gabarito
01. C
06. E
11. E
16. E
21. E

02. E
07. E
12. E
17. C
22. E

03. C
08. C
13. C
18. C
23. C

04. E
09. C
14. E
19. E
24. E

05. C
10. E
15. E
20. C
25. C

Dos Direitos Políticos e dos Partidos Políticos
01. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos.
02. Plebiscito é consulta que se faz aos eleitores depois
da elaboração de uma lei
03. Referendo é consulta que se faz aos eleitores de pois
da elaboração de uma lei.
04. De acordo com a Constituição Federal, o alistamento
eleitoral, é facultativo para os maiores de 16 anos e
menores de 18 anos.
05. São condições de elegibilidade na forma da lei, a idade
mínima de trinta anos, para Governador de Estado.
06. O alistamento eleitoral e o voto são facultativo para os
maiores de 60 anos.
07. A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade, na forma de lei.
08. A idade mínima para ser vereador é de 18 anos.
09. Os que houver sucedido ou substituído o Presidente
da República no curso do mandato não poderão ser
reeleitos.

Em relação a direitos políticos, cada um dos itens
subseqüentes apresenta uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada.
12. Jean Carlos nasceu na França, filho de pai brasileiro
e mãe francesa, e, durante muitos anos, teve dupla
cidadania. Em determinado momento, resolveu adotar
unicamente a cidadania francesa e, para tanto, abriu
mão da nacionalidade brasileira. Entretanto, atualmente, tendo resolvido voltar a viver no Brasil, Jean
Carlos pretende candidatar-se a cargo eletivo. Nessa
situação, ele não poderá fazê-lo, pois a perda da nacionalidade brasileira em razão da opção manifestada
pelo indivíduo para aquisição da nacionalidade francesa traz como conseqüência a extinção dos direitos
políticos no Brasil.
13. Antônio, servidor público, foi condenado por improbidade administrativa em decorrência de ato ilícito
praticado no órgão em que estava lotado. Logo após a
sentença transitada em julgado, Antônio candidatou-se
a deputado estadual.
Nessa situação, a candidatura de Antônio pode ser
impugnada pois a condenação por improbidade administrativa implica suspensão temporária dos direitos
políticos.
14. Um grupo que reúne lideranças comunitárias, empresários, estudantes e sindicalistas decidiu fundar partido
político com atuação nacional. Concluída a elaboração
dos documentos iniciais, representantes desse grupo
dirigiram-se ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o
objetivo de registrar os estatutos da nova agremiação
para a organização dos diretórios regionais.
Nessa situação, o registro no TSE ainda não pode ser
efetivado, pois, de acordo com a Constituição Federal,
o partido deve, primeiro, adquirir personalidade jurídica, no caso, de direito público.
Gabarito
01. C
06. E
11. C

02. E
07. C
12. C

03. C
08. C
13. C

04. C
09. E
14. E

05. C
10. E

Noções de Direito Administrativo
Administração Pública
Com relação aos ministérios e aos poderes e
deveres do administrador público, julgue o item
subsequente.
01. O Ministério da Fazenda é o órgão da administração
direta que trata dos seguros privados e previdências
privadas abertas.
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Julgue o item a seguir, referente às autarquias federais.
02. A criação de autarquia é uma forma de descentralização por meio da qual se transfere determinado
serviço público para outra pessoa jurídica integrante
do aparelho estatal.
Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue o item seguinte.
03. Na desconcentração, há divisão de competências
dentro da estrutura da entidade pública com atribuição
para desempenhar determinada função.
Acerca dos órgãos reguladores no Brasil, julgue
os itens a seguir.
04. A autonomia funcional concedida por lei às agências
reguladoras resulta em processo decisório que reflete
as demandas políticas de curto prazo.
05. A condenação em ação penal com trânsito em julgado
constitui motivo para a exoneração de dirigente de
agência reguladora.
Com base na teoria da regulação, julgue os itens
subsequentes.
06. A regulação de preço mínimo visa coibir a prática de
preços predatórios por firma regulada em detrimento
de concorrentes não regulados.
07. Padrões mínimos para a confiabilidade do serviço ou para
a segurança do produto são instrumentos de regulação
de qualidade e de entrada de novas firmas.
No que diz respeito à regulação do setor de transportes
aquaviários no Brasil, julgue os próximos itens.
08. São critérios para julgamento nas licitações para a
concessão e arrendamento portuários: maior capacidade de movimentação, menor tarifa e menor tempo
de movimentação de carga.
09. Empresa estrangeira que não esteja sediada no país
poderá obter autorização para prestação de serviços
e exploração de infraestrutura de transporte doméstico
por meios aquaviários desde que atenda aos requisitos
técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela
ANTAQ.
Acerca da análise de impacto regulatório (AIR),
julgue o seguinte item.
10. AAIR é utilizada para examinar e medir os possíveis benefícios,
custos e efeitos de regulação nova ou já existente.
11. A AIR é um instrumento que possibilita a identificação do
problema e dos objetivos que se pretende alcançar por
meio de determinada política regulatória.
Acerca da organização da administração pública,
julgue os itens seguintes.
12. A distribuição de competências entre os órgãos de
uma mesma pessoa jurídica denomina-se desconcentração, podendo ocorrer em razão da matéria, da
hierarquia ou por critério territorial.

13. Para a criação de entidades da administração indireta,
como sociedades de economia mista, empresas públicas e organizações sociais, é necessária a edição
de lei formal pelo Poder Legislativo.
14. As entidades administrativas, como as autarquias, são
pessoas jurídicas de direito público interno, detentoras
de autonomia política e financeira e de autorregulação.
Julgue os itens subsecutivos, com relação às
agências reguladoras.
15. A função normativa das agências reguladoras se
equipara à função regulamentar do chefe do Poder
Executivo de complementação das leis.
16. As agências reguladoras exercem função normativa
primária, observadas as normas hierarquicamente
superiores.
17. Não caracteriza violação ao princípio da legalidade
a edição, pela agência reguladora, de atos de condicionamento ou de restrição de direitos para o cumprimento de obrigação disposta em lei.
18. Cabe às agências reguladoras, concebidas a partir da
década de 1990, regular a oferta de serviços providos
por empreendedores públicos e privados, assim como
implantar as políticas e diretrizes do governo federal
direcionadas a seus respectivos setores de atuação.
Com base na teoria da regulação, julgue os itens
subsequentes.
19. As restrições de entrada e saída são instrumentos
regulatórios que permitem ao órgão regulador controlar
a quantidade de firmas na indústria regulada.
20. No contexto referente ao agente principal, compete ao
órgão regulador estabelecer a estrutura de incentivos
adequada de modo a induzir que os agentes regulados, que possuem melhor informação que o principal
sobre a produção ou possíveis ações, satisfaçam os
objetivos regulatórios.
No que diz respeito à regulação do setor de transportes
aquaviários no Brasil, julgue o próximo item.
21. Compete à ANTAQ estabelecer padrões e normas técnicas relativos às operações de transporte aquaviário
de cargas especiais e perigosas.
Com relação à organização administrativa e à administração direta e indireta, julgue os seguintes
itens.
22. Pode ser qualificada como agência executiva a autarquia que tenha plano estratégico de reestruturação
e de desenvolvimento institucional em andamento e
que celebre contrato de gestão com órgão do governo
federal.
23. Verifica-se a descentralização por colaboração quando
o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere a titularidade e a execução
de determinado serviço público a pessoa jurídica de
direito privado.
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A respeito da organização administrativa, julgue
os próximos itens.
24. Os municípios, assim como os estados-membros,
poderão ter sua administração indireta, em razão da
autonomia a eles conferida pela CF.
25. Ao contrário das empresas públicas, em que o regime
de pessoal é híbrido, sendo permitida a vinculação de
agentes tanto sob o regime celetista quanto sob o estatutário, nas sociedades de economia mista, o vínculo
jurídico que se firma é exclusivamente contratual, sob a
égide da Consolidação das Leis do Trabalho.
26. Os empregados públicos, pelo fato de serem contratados sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, não se submetem às normas constitucionais
referentes a requisitos para a investidura, acumulação
de cargos e vencimentos, entre outros previstos na
Constituição Federal de 1988 (CF).
27. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica
a exigência de atuação ética dos agentes públicos e
possibilita a invalidação dos atos administrativos.
28. A investidura em cargo ou emprego público, na administração direta e nas pessoas jurídicas de direito
público, depende de aprovação prévia em concurso
público, não se submetendo a essa exigência apenas
as pessoas administrativas de direito privado.
29. O princípio da isonomia pode ser invocado para a
obtenção de benefício, ainda que a concessão deste
a outros servidores tenha-se dado com a violação ao
princípio da legalidade.
30. Haverá ofensa ao princípio da moralidade administrativa sempre que o comportamento da administração,
embora em consonância com a lei, ofender a moral,
os bons costumes, as regras de boa administração, os
princípios de justiça e a ideia comum de honestidade.
31. A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública,
expressamente previsto na Constituição Federal.
32. A nomeação de cônjuge da autoridade nomeante
para o exercício de cargo em comissão não afronta
os princípios constitucionais.
33. Como o direito administrativo disciplina, além da atividade do Poder Executivo, as atividades administrativas
do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, os princípios que regem a administração pública, previstos na
CF, aplicam-se aos três poderes da República.
34. De acordo com a teoria do órgão, a atuação da pessoa jurídica deve ser imputada ao agente — pessoa
natural — integrante de sua estrutura.
35. No âmbito da administração pública, a correlação entre
meios e fins é uma expressão cujos sentido e alcance
costumam ser diretamente associados ao princípio da
eficiência.
36. O direito administrativo, ao reger as relações jurídicas
entre as pessoas e os órgãos do Estado, visa à tutela
dos interesses privados.

37. O princípio da razoabilidade refere-se à obrigatoriedade da administração pública em divulgar a fundamentação de suas decisões por meio de procedimento
específico.
38. O princípio da impessoalidade decorre, em última análise,
do princípio da isonomia e da supremacia do interesse
público, não podendo, por exemplo, a administração
pública conceder privilégios injustificados em concursos
públicos e licitações nem utilizar publicidade oficial para
veicular promoção pessoal.
39. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
estão expressos no texto da CF.
40. O princípio da autotutela possibilita à administração
pública anular os próprios atos, quando possuírem
vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados
os direitos adquiridos e seja garantida a apreciação
judicial.
41. As autarquias administrativas, entidades destinadas
ao exercício de diversas atividades administrativas,
inclusive, de fiscalização, submetem-se ao regime
jurídico de direito público, a exemplo do BACEN.
42. A sociedade de economia mista, entidade integrante da
administração pública indireta, pode executar atividades
econômicas próprias da iniciativa privada.
43. Considere que o governador do estado do Rio Grande
do Sul tenha criado por lei autarquia para a execução
de atividades típicas da administração pública. Nessa
situação, a referida autarquia será responsável pelos
danos que seus agentes causarem a terceiro, por ser
objetiva a responsabilidade do ente autárquico.
44. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público
integrantes da administração indireta, tais como o
INSS, o Banco Central do Brasil e a Comissão de
Valores Mobiliários.
45. As fundações públicas poderão ser criadas para exercerem atividades de fins lucrativos.
46. Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas
de direito privado, instituídas pelo Poder Público, sob
qualquer forma jurídica, para exploração de atividades de natureza econômica ou execução de serviços
públicos.
47. A realização de algumas funções do Estado por meio
de outras pessoas jurídicas caracteriza a descentralização.
48. Fundação pública é a pessoa jurídica de direito público,
criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o
desempenho de serviço público descentralizado, mediante
controle administrativo exercido nos limites da lei.
49. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de
direito público, integrante da administração indireta,
instituída pelo poder público, mediante autorização
de lei específica.
50. As empresas públicas são compostas por capital
unicamente de origem governamental.
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51. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal e
compõe a administração pública direta da União.
52. As empresas públicas têm personalidade de direito
privado; suas atividades são regidas pelos preceitos
comerciais, mas seu capital é exclusivamente público.
53. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica
de direito privado que pode tanto executar atividade
econômica própria da iniciativa privada quanto prestar
serviço público.
54. Com base no princípio da autotutela, e em qualquer tempo,
a administração pública tem o poder-dever de rever seus
atos quando estes estiverem eivados de vícios.
55. O princípio da moralidade e o da eficiência estão
expressamente previstos na CF, ao passo que o da
proporcionalidade constitui princípio implícito, não
positivado no texto constitucional.
56. Constitui exteriorização do princípio da autotutela a
súmula do STF que enuncia que “A administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados dos vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”.

63. A exigência de que o administrador público atue com
diligência e racionalidade, otimizando o aproveitamento dos recursos públicos para obtenção dos resultados
mais úteis à sociedade, se amolda ao princípio da
continuidade dos serviços públicos.
64. De acordo com o princípio da autotutela, a administração pública pode exercer o controle sobre seus
próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais
e revogar os inconvenientes ou inoportunos.
65. Aplicam-se à ANVISA os princípios administrativos da
moralidade, da eficiência e da autotutela.
66. Os empregados da Caixa Econômica Federal, por
trabalharem em uma empresa pública, são regidos
pelo mesmo regime dos servidores públicos federais,
e não se submetem ao que for decidido em dissídio
coletivo da categoria dos bancários.
67. Ricardo é empregado da CAIXA, que é empresa pública federal. Nessa situação, o empregador de Ricardo
é dotado de personalidade jurídica de direito privado.
68. As instituições públicas de crédito, a exemplo do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, fazem parte
da administração indireta, por serem todas sociedades
de economia mista.

57. Do princípio da supremacia do interesse público decorre a posição jurídica de preponderância do interesse
da administração pública.

69. Ao celebrar com um particular um contrato de abertura
de conta corrente, a Caixa Econômica Federal pratica
um ato administrativo.

58. A supremacia do interesse público sobre o privado e
a indisponibilidade do interesse público se constituem
em supraprincípios, que refletem a dualidade existente
no exercício da função administrativa.

70. Considere que, há sete anos, Adriano é empregado
da Caixa Econômica Federal (CAIXA), que é uma
empresa pública federal. Nessa situação hipotética,
julgue o item a seguir:

59. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do
interesse público, não é permitido à administração
alienar qualquer bem público enquanto este bem
estiver sendo utilizado para uma destinação pública
específica.

Por força constitucional, o fato de a CAIXA ser uma
empresa pública impede que Adriano possa ser demitido sem justa causa.

60. A autotutela, uma decorrência do princípio constitucional da legalidade, é o controle que a administração
exerce sobre os seus próprios atos, o que lhe confere
a prerrogativa de anulá-los ou revogá-los, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
61. O regime jurídico-administrativo fundamenta-se,
conforme entende a doutrina, nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e na
indisponibilidade do interesse público.
62.

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, “os órgãos da administração pública são estruturados de forma a criar
uma relação de coordenação e subordinação entre eles,
cada qual com suas atribuições previstas em lei.” Direito
Administrativo. 16.ª edição, São Paulo: Atlas, p. 74 (com
adaptações).

O trecho acima corresponde ao princípio do(a)
a) hierarquia.
b) autotutela.
c) especialidade.
d) controle ou tutela.

Gabarito
01. C
04. E
07. E
10. C
13. E
16. E
19. C
22. C
25. E
28. E
31. E
34. E
37. E
40. C
43. E
46. E
49. E
52. C
55. C
58. C
61. C
64. C
67. C
70. C
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02. C
05. E
08. C
11. C
14. E
17. C
20. C
23. E
26. E
29. E
32. E
35. E
38. C
41. C
44. C
47. C
50. C
53. C
56. C
59. C
62. A
65. C
68. E

03. C		
06. C
09. E
12. C
15. E
18. C
21. C
24. C
27. C
30. C
33. C
36. E
39. E
42. C
45. E
48. E
51. E
54. E
57. C
60. C
63. E
66. E
69. E
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Poderes e Atos Administrativos
Com relação ao poder de polícia administrativa,
julgue o item seguinte.
01. O poder de polícia administrativa, que incide sobre
as atividades, os bens e os próprios indivíduos, tem
caráter eminentemente repressivo.
Julgue o item que se segue, referentes aos poderes
da administração pública.
02. O excesso de poder, espécie de abuso de poder, ocorre
quando o agente público ultrapassa os limites impostos
a suas atribuições.
03. O poder hierárquico é aquele que confere à
administração pública a capacidade de aplicar
penalidades.
04. A autoexecutoriedade de certos atos de poder de polícia
é limitada, não sendo possível que a administração, por
exemplo, condicione a liberação de veículo retido por
transporte irregular de passageiros ao pagamento de
multa anteriormente imposta.
05. No exercício do poder administrativo disciplinar, a
administração pode aplicar punições aos particulares
que cometam infrações, independentemente de estes
se sujeitarem às regras do regime administrativo.
06. O administrador público que age fora dos limites de
sua competência atua com desvio de poder.
A legislação concede à administração poderes
extraordinários, necessários para que o Estado
alcance os seus fins. Em relação aos poderes da
administração pública, julgue os itens seguintes.
07. O poder hierárquico confere aos agentes superiores
o poder para avocar e delegar competências.
08. Em decorrência do poder de polícia, a administração
pode condicionar ou restringir os direitos de terceiros,
em prol do interesse da coletividade.
09. A remoção de ofício de um servidor, como forma de
puni-lo por faltas funcionais, configura abuso de poder.
10. Existem casos em que mesmo existindo lei específica
sobre determinada matéria, cumpre à administração
criar mecanismos para aplicá-la. Nessas hipóteses,
surge o poder regulamentar, que confere à
administração a prerrogativa de editar atos gerais
para alterar e complementar as leis.
11. Em decorrência do poder de polícia, a administração
pode condicionar ou restringir os direitos de terceiros,
em prol do interesse da coletividade.
12. Poder regulamentar é o poder que a administração
possui de editar leis, medidas provisórias, decretos
e demais atos normativos para disciplinar a atividade
dos particulares.
13. A remoção de ofício de um servidor, como forma de
puni-lo por faltas funcionais, configura abuso de poder.

Acerca da invalidação, da revogação e da
convalidação dos atos administrativos, julgue os
itens a seguir.
14. Agirá de acordo com a lei o servidor público federal
que, ao verificar a ilegalidade de ato administrativo
em seu ambiente de trabalho, revogue tal ato, para
não prejudicar administrados, que sofreriam efeitos
danosos em consequência da aplicação desse ato.
15. Conforme a teoria dos motivos determinantes, a
validade do ato administrativo vincula-se aos motivos
que o determinaram, sendo, portanto, nulo o ato
administrativo cujo motivo estiver dissociado da
situação de direito ou de fato que determinou ou
autorizou a sua realização.
16. A revogação de atos pela administração pública
por motivos de conveniência e oportunidade não
possui limitação de natureza material, mas somente
de natureza temporal, como, por exemplo, o prazo
quinquenal previsto na Lei n.º 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito do
serviço público federal.
Julgue os itens seguintes, relativo ao ato administrativo.
17. É proibido delegar a edição de atos de caráter normativo.
18. Ao delegar a prática de determinado ato administrativo,
a autoridade delegante transfere a titularidade para
sua prática.
19. Decretos não são considerados atos administrativos.
O servidor responsável pela segurança da portaria de
um órgão público desentendeu-se com a autoridade
superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a
autoridade determinou que, a partir daquele dia, ele
anotasse os dados completos de todas as pessoas
que entrassem e saíssem do imóvel.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o
item que se segue.
20. Na situação apresentada, a ordem exarada pela
autoridade superior é ilícita, por vício de finalidade.
21. A competência, um dos requisitos do ato administrativo,
é intransferível, sendo vedada a sua delegação.
22. A sanção do presidente da República é qualificada
como ato administrativo em sentido estrito, ou seja,
é uma manifestação de vontade da administração
pública no exercício de prerrogativas públicas,
cujo fim imediato é a produção de efeitos jurídicos
determinados.
23. Os atos administrativos gozam da presunção de
legitimidade, o que significa que são considerados
válidos até que sobrevenha prova em contrário.
24. Caso determinado servidor, no exercício de sua
competência delegada, edite ato com vício sanável,
a autoridade delegante poderá avocar a competência
e convalidar o ato administrativo, independentemente
da edição de novo ato normativo.
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25. Ato administrativo de manifesto conteúdo discriminatório
editado por ministério poderá ser invalidado, com
efeitos retroativos, tanto pela administração como pelo
Poder Judiciário, ressalvados os direitos de terceiros
de boa-fé.
26. A autoexecutoriedade dos atos administrativos ocorre
nos casos em que é prevista em lei ou, ainda, quando
é necessário adotar providências urgentes em relação
a determinada questão de interesse público.
27. Os atos administrativos internos são destinados a
produzirem efeitos sobre os órgãos e os agentes da
administração pública que os expediram.
28. A competência para a prática de atos administrativos
pode ser presumida ou advir de previsão legal.
29. A demolição de obra acabada ou em andamento,
a destruição de bens impróprios ao consumo
e a cobrança de multas são exemplos de atos
autoexecutáveis.
30. É discricionário o ato administrativo de concessão
de aposentadoria voluntária requerida por servidor
público.
Gabarito
01. E
05. E
09. C
13. C
17. C
21. E
25. C
29. E

02. C
06. E
10. E
14. E
18. E
22. E
26. C
30. E

03. E
07. C
11. C
15. C
19. E
23. C
27. C

04. C
08. C
12. E
16. E
20. C
24. C
28. E
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Exercícios de Raciocínio Lógico
Operações sobre Conjuntos
Por ocasião da apuração da frequência dos 21
servidores de uma repartição pública no mês de
julho de 2011, indicou-se por Sx o conjunto dos
servidores que faltaram ao serviço exatamente
X dias úteis naquele mês, sendo
. Indicando por Nx a quantidade de elementos do
conjunto Sx, julgue os itens a seguir.
01. O conjunto S0 S1 S2 ...
os servidores da repartição.

S21 contém todos

Para o conjunto ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, se
A for um subconjunto de , indique por S(A) a
soma dos elementos de A e considere S(Ø) = 0.
Nesse sentido, julgue os itens a seguir.
02. Se A e B forem subconjuntos de
B, então O S(A) S(B) 55.

, tais que A

03. Se A
, e se \A é o complementar de A em
, então S( \A) = S( ) - S(A).
04. É possível encontrar conjuntos A e B, subconjuntos
de , disjuntos, tais que A B = e S(A) = S(B).
Para cada subconjunto A de = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10}, defina P(A) como o produto dos elementos
de A e adote a convenção P(Ø) = 1. Com base nessa
situação, julgue os itens a seguir.
05. Se A = {1, 3, 4, 6}, então P( A ) = 72.
06. Se A e B são subconjuntos de
P(A) P(B).

eA

B, então

07. Se A
e se algum elemento de A é um número ímpar, então P(A) será, necessariamente,
um número ímpar.
A tabela mostra o quadro de servidores dos setores de telefonia, reprografia e protocolo de uma repartição pública, por faixa etária, em anos. Sabe-se
que sempre que um dos servidores da telefonia
não estiver trabalhando em sua função, um dos
servidores do protocolo o substituirá; sempre
que um dos servidores do protocolo não estiver
trabalhando em sua função, um dos servidores da
reprografia o substituirá; e não há previsão para
substituição de servidores da reprografia.

Julgue o item a seguir.
Se os conjuntos A, B e C são tais que A = {servidores dos três setores com idade maior ou igual
a 45 anos}, B = {servidores do setor de protocolo}
e C = {servidores do setor de telefonia}, então, se
Ac representa o conjunto dos servidores dos três
setores que não estão no conjunto A.
08. O conjunto Ac

(B

C) contém mais de 8 servidores.

Um órgão público pretende organizar um
programa de desenvolvimento de pessoas que
contemple um conjunto de ações de educação
continuada. Quando divulgou a oferta de um
curso no âmbito desse programa, publicou, por
engano, um anúncio com um pequeno erro nos
requisitos. Em vez de “os candidatos devem ter
entre 30 e 50 anos e possuir mais de cinco anos
de experiência no serviço público” (anúncio 1),
publicou “os candidatos devem ter entre 30 e 50
anos ou possuir mais de cinco anos de experiência no serviço público” (anúncio 2).
Considere que X = o conjunto de todos os servidores do órgão; A = o conjunto dos servidores
do órgão que têm mais de 30 anos de idade; B
= o conjunto dos servidores do órgão que têm
menos de 50 anos de idade e C = o conjunto dos
servidores do órgão com mais de cinco anos de
experiência no serviço público. Sabendo que X,
A, B, e C têm, respectivamente, 1.200, 800, 900 e
700 elementos, julgue os itens seguintes.
09. O conjunto dos servidores que satisfazem ao requisito do anúncio 1 é corretamente representado
por A B C.
10. X = A
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Quantidade de Elementos de um Conjunto –
Diagramas de Venn – Dois Conjuntos

06. Menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para os cargos A e B.

Dos 420 detentos de um presídio, verificou-se
que 210 foram condenados por roubo,140, por
homicídio e 140, por outros crimes. Verificou-se,
também, que alguns estavam presos por roubo
e homicídio. Acerca dessa situação, julgue os
itens seguintes.

O item a seguir apresenta dados hipotéticos a
respeito de uma pesquisa, também hipotética,
seguidos de uma assertiva a ser julgada.
Uma pesquisa foi feita entre estudantes, para identificar quem fala inglês ou espanhol. Entre os pesquisados, 100 alunos responderam que falam inglês; 70
responderam que falam espanhol; 30 responderam
que falam inglês e espanhol e 45 responderam que
não falam nenhuma dessas duas línguas.

01. Menos de 60 dos detentos estavam presos por
terem sido condenados por roubo e homicídio.
Uma entrevista foi realizada com 46 empregados
de uma empresa, entre os quais 24 eram do sexo
masculino e 22, do feminino. Com base nessas
informações, julgue os itens seguintes.
02. Considerando que os empregados entrevistados
dessa empresa pratiquem tênis ou ciclismo e
que, na entrevista, tenha sido constatado que 30
funcionários gostam de praticar tênis e 28 gostam
de ciclismo, é correto afirmar que a quantidade
de empregados dessa empresa que gostam de
praticar tênis e ciclismo é maior que 10.
Uma pesquisa realizada com um grupo de 35
técnicos do MPU a respeito da atividade I - planejamento estratégico institucional - e da atividade
II - realizar estudos, pesquisas e levantamento
de dados - revelou que 29 gostam da atividade
I e 28 gostam da atividade II. Com base nessas
informações, julgue os itens que se seguem.
03. A quantidade máxima de técnicos desse grupo
que não gosta de nenhuma das duas atividades
é inferior a 7.
04. Se 4 técnicos desse grupo não gostam de nenhuma
das atividades citadas, então mais de 25 técnicos
gostam das duas atividades.
05. Infere-se dos dados que a quantidade mínima
de técnicos desse grupo que gostam das duas
atividades é superior a 20.
A partir de uma amostra de 1.200 candidatos a car
gos em determinado concurso, verificou-se que 600
deles se inscreveram para o cargo A, 400 se inscreveram para o cargo B e 400, para cargos distintos de
A e de B. Alguns que se inscreveram para o cargo
A também se inscreveram para o cargo B.
A respeito dessa situação hipotética, julgue o
item subsecutivo.

07. Nessa situação, é correto afirmar que o número
total de estudantes pesquisados foi de 185.
Sabendo-se que dos 110 empregados de uma
empresa, 80 são casados, 70 possuem casa própria e 30 são solteiros e possuem casa própria,
julgue os itens seguintes.
08. Mais da metade dos empregados casados possui
casa própria.
09. Dos empregados que possuem casa própria há
mais solteiros que casados.

•
•
•

Uma pesquisa sobre o objeto de atividade de
600 empresas apresentou o seguinte resultado:
5/6 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de cargas;
1/3 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de passageiros;
50 dessas empresas não atuam com transporte
fluvial, nem de cargas, nem de passageiros;
Com base nessa situação hipotética e sabendo-se
que as 600 empresas pesquisadas se enquadram
em, pelo menos, uma das 3 opções acima, julgue
o item a seguir.

10. O número de empresas que atuam somente no
mercado de transporte fluvial de passageiros
é superior ao número de empresas que não
atuam com transporte fluvial, nem de cargas,
nem de passageiros.
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Diagrama de Venn – Três Conjuntos

•
•
•
•
•
•
•

10 possuíam os títulos de mestre e doutor e não
eram professores universitários.

O prefeito de certo município encomendou uma
pesquisa para avaliar a adesão da população local
às campanhas de vacinação. Uma das perguntas
feitas aos pais questionava quais doses entre
as três doses da vacina tetravalente seus filhos
tinham tomado, considerando que cada dose
pode ser tomada independentemente da outra.
O resultado da pesquisa, que obteve informações
advindas de 480 crianças, apontou que:
120 crianças tomaram as três doses;
130 tomaram a primeira e a segunda dose;
150 tomaram a segunda e a terceira dose;
170 tomaram a primeira e a terceira dose;
270 tomaram a primeira dose;
220 tomaram a segunda dose;
50 não tomaram nenhuma das três doses.
Outra pergunta dessa mesma enquete era referente à vacina BCG, cuja dose é única.
De acordo com os dados acima, julgue os itens
que se seguem.

01. Na situação considerada, mais de 80 crianças tomaram apenas a terceira dose da vacina tetravalente.
Considere que todos os 80 alunos de uma classe foram levados para um piquenique em que
foram servidos salada, cachorro-quente e frutas.
Entre esses alunos, 42 comeram salada e 50 comeram frutas. Além disso, 27 alunos comeram
cachorro-quente e salada, 22 comeram salada
e frutas, 38 comeram cachorro-quente e frutas
e 15 comeram os três alimentos. Sabendo que
cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um
dos três alimentos, julgue o próximo item.
02. Dez alunos comeram somente salada
03. Cinco alunos comeram somente frutas
04. Sessenta alunos comeram cachorro-quente.
05. Quinze alunos comeram somente cachorro-quente
Uma pesquisa envolvendo 85 juízes de diversos tribunais revelou que 40 possuíam o título
de doutor, 50 possuíam o título de mestre, 20
possuíam somente o título de mestre e não
eram professores universitários, 10 possuíam
os títulos de doutor e mestre e eram professores
universitários, 15 possuíam somente o título de
doutor e não eram professores universitários e

Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
06. Menos de 50 desses juízes possuem o título de
doutor ou de mestre mas não são professores
universitários.

•
•
•
•
•
•
•

A respeito das auditorias realizadas pelos auditores A1, A2 e A3 de um tribunal de contas,
concluiu-se que:
A1 realizou 70 auditorias;
A3 realizou 75 auditorias;
A1 e A3 realizaram, juntos, 55 auditorias;
A2 e A3 realizaram, juntos, 30 auditorias;
A1 e A2 realizaram, juntos, 20 auditorias;
das auditorias que não foram realizadas por A1,
somente 18 foram realizadas por A2;
A1, A2 e A3 realizaram, juntos, 15 auditorias.
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

07. Mais de 100 auditorias foram realizadas.
08. 20 auditorias foram realizadas apenas por A1.
09. 23 auditorias não foram realizadas por A1.
10. 5 auditorias foram realizadas apenas por A3.
Em uma universidade, setorizada por cursos, os
alunos de cada curso podem cursar disciplinas
de outros cursos para integralização de seus currículos. Por solicitação da diretoria, o secretário
do curso de Matemática informou que, dos 200
alunos desse curso, 80 cursam disciplinas do
curso de Física; 90, do curso de Biologia; 55, do
curso de Química; 32, dos cursos de Biologia e
Física; 23, dos cursos de Química e Física; 16,
dos cursos de Biologia e Química; e 8 cursam
disciplinas desses três cursos. O secretário informou, ainda, que essa distribuição inclui todos
os alunos do curso de Matemática. Com relação
a essa situação, julgue os itens seguintes.
11. Se as informações do secretário acerca dos alunos
do curso de Matemática estiverem corretas, então,
dos alunos que cursam disciplinas de apenas um
dos outros cursos, a maior concentração de alunos
estará no curso de Física.
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12. De acordo com os dados da situação em apreço, as
informações do secretário estão realmente corretas.

-

Considere que em um canil estejam abrigados
48 cães, dos quais:
24 são pretos;
12 têm rabos curtos;
30 têm pelos longos;
4 são pretos, têm rabos curtos e não têm pelos longos;
4 têm rabos curtos e pelos longos e não são pretos;
2 são pretos, têm rabos curtos e pelos longos.

13. Então, nesse canil, o número de cães abrigados
que são pretos, têm pelos longos, mas não têm
rabos curtos é superior a 3 e inferior a 8.
14. Uma pesquisa realizada com um grupo de 78
pessoas acerca de suas preferências individuais de lazer nos finais de semana, entre as
opções caminhar no parque, fotografar e ir ao
cinema, revelou que
• 26 preferem caminhar no parque.
• 19 preferem ir ao cinema.
• 12 preferem caminhar no parque e ir ao cinema.
• 8 preferem fotografar e caminhar no parque.
• 5 preferem fotografar e ir ao cinema.
• 2 preferem as três opções.
• 20 não preferem nenhuma dessas três opções.

a)
b)
c)
d)
e)

Nessa situação, a quantidade desses indivíduos
que preferem fotografar mas não gostam de ir ao
cinema nem de caminhar no parque nos finais
de semana é igual a
10
12
15
25
29
No curso de línguas Esperanto, os 180 alunos
estudam inglês, espanhol ou grego. Sabe-se que
60 alunos estudam espanhol e que 40 estudam
somente inglês e espanhol. Com base nessa
situação, julgue os itens que se seguem.

15. Se 40 alunos estudam somente grego, então mais
de 90 alunos estudam somente inglês.
16. Se os alunos que estudam grego estudam também
espanhol e nenhuma outra língua mais, então há
mais alunos estudando inglês do que espanhol.

17. Se os 60 alunos que estudam grego estudam
também inglês e nenhuma outra língua mais,
então há mais alunos estudando somente inglês
do que espanhol.
Um instituto de ensino oferece três cursos profissionalizantes: de contabilidade, de informática
e de administração. As matrículas dos alunos
desse instituto estão assim distribuídas: 100 em
contabilidade, 70 em informática, 55 em administração, 30 em contabilidade e informática e
25 em informática e administração.
Com base nessas informações e sabendo que
nenhum aluno está matriculado, ao mesmo tempo, nos cursos de contabilidade e administração,
julgue os itens que se seguem.
18. A quantidade de alunos matriculados apenas no
curso de administração é igual ao dobro da de
alunos matriculados apenas em informática.
19. Se 15 alunos matriculados apenas em contabilidade trocarem de curso e se matricularem apenas em
administração e se 10 alunos matriculados apenas
em contabilidade se matricularem também em
informática, então informática será o curso com
o maior número de alunos matriculados.
20. O instituto possui mais de 200 alunos matriculados nos três cursos.
Acerca de operações com conjuntos, julgue o
item subsequente
21. Considere que os conjuntos A, B e C tenham o
mesmo número de elementos, que A e B sejam
disjuntos, que a união dos três possuía 150 elementos e que a interseção entre B e C possuía o
dobro de elementos da interseção entre A e C.
Nesse caso, se a interseção entre B e C possui 20
elementos, então B tem menos de 60 elementos.

Conceitos Básicos de Raciocínio Lógico:
Proposições
01. Na lista de frases apresentadas as seguir, há exatamente três proposições.
“ A frase dentro destas aspas é uma mentira”
A expressão X+Y é positiva
O valor de
+3=7
Pelé marcou 10 gols para seleção brasileira.
O que é isto?
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02. A sequência de frases a seguir contém exatamente duas proposições.
A sede do TRT/ES localiza-se no município de
Cariacica.
Por que existem juízes substitutos?
Ele é um advogado talentoso.
03. Há duas proposições no seguinte conjunto de
sentenças:
(I) O BB foi criado em 1980.
(II) Faça seu trabalho corretamente.
(III) Manuela tem mais de 40 anos de idade.
04. A expressão “Como não se indignar, assistindo
todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil
e do mundo?” é uma proposição lógica que pode
ser representada por P
Q, em que P e Q são
proposições lógicas convenientemente escolhidas.
05. A sentença “Quem é o maior defensor de um Estado
não intervencionista, que permite que as leis de
mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade: o presidente do Banco Central
ou o ministro da Fazenda?” é uma proposição composta que pode ser corretamente representada na
forma (P Q) R, em que P, Q e R são proposições
simples convenientemente escolhidas.

Proposição Lógica simples
01. A frase “O ser humano precisa se sentir apreciado,
valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica” é uma proposição lógica simples.
02. A sentença “A presença de um órgão mediador
e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca
a justiça social” é uma proposição simples.

05. A sentença “A democracia é consequência de
um anseio, de um desejo do homem por decidir
seu próprio destino e buscar por felicidade à sua
própria maneira”
a) pode ser corretamente representada na forma
P Q, cm que P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas.
b) não é uma proposição lógica.
c) constitui uma proposição lógica simples.
d) pode ser corretamente representada na forma
P
Q, em que P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas.
e) pode ser corretamente representada na forma
P
[Q R], em que P, Q e R sejam proposições convenientemente escolhidas.
Com relação à lógica formal, julgue os itens
subsequentes.
06. A frase “Pedro e Paulo são analistas do SEBRAE”
é uma proposição simples.

Negação
01. Uma negação correta da proposição “Acredito que
estou certo” seria “Acredito que não estou certo”.
02. A negação da proposição “O tribunal entende
que o réu tem culpa” pode ser expressa por “O
tribunal entende que o réu não tem culpa”.
Considere as seguintes definições de conjuntos, feitas
a partir de um conjunto de empresas, E, não vazio.
X = conjunto das empresas de E tais que “se a
empresa não entrega o que promete, algum de
seus clientes estará insatisfeito”;
A = conjunto das empresas de E tais que “a
empresa não entrega o que promete”;
B = conjunto das empresas de E tais que “algum
cliente da empresa está insatisfeito”.
Tendo como referência esses conjuntos, julgue
os itens seguintes.

03. A sentença “O reitor declarou estar contente
com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os
rumos atuais do movimento estudantil” é uma
proposição lógica simples.

03. A negação da proposição “A empresa não entrega o que promete” é “A empresa entrega o
que não promete”.

04. A sentença “A crença em uma justiça divina,
imparcial, incorruptível e infalível é lenitivo para
muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos, assegurados na Constituição”
é uma proposição lógica simples.

04. A negação da proposição “O motorista foi pego
dirigindo veículo de categoria diferente daquela
para a qual está habilitado” é “O motorista não foi
pego dirigindo veículo de categoria igual àquela
para a qual não está habilitado”.
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05. A negação da proposição “Cidadãos que estudaram somente até o ensino fundamental possuem
características que revelam o seu distanciamento
dos valores republicanos” está corretamente
expressa por “Cidadãos que não estudaram
somente até o ensino fundamental não possuem
características que revelariam o seu distanciamento dos valores republicanos”.
06. Considerando que P, Q, R, S e T representem as
seguintes proposições:
P: o cabo USB em uso tem mais de três metros de
comprimento;
Q: o cabo USB está com defeito;
R: ocorre erro na comunicação entre o PC e o
dispositivo de digitalização;
S: o software do dispositivo está com instalação
incompleta;
T: há problemas no controlador USB.
A negação da proposição P é a proposição “o
cabo USB em uso tem menos de três metros de
comprimento”.
07. Uma negação correta da proposição “Acredito que
estou certo” seria “Acredito que não estou certo”.

Proposição lógica composta
01. A sentença “O sistema judiciário igualitário e
imparcial promove o amplo direito de defesa do
réu ao mesmo tempo que assegura uma atuação
investigativa completa por parte da promotoria”
é uma proposição lógica composta.

Linguagem artificial (simbólica)
Suponha que P representa a proposição “Hoje
choveu”, Q represente a proposição “José foi à
praia” e R represente a proposição “Maria foi
ao comércio.”
Com base nessas informações e no texto, julgue
os itens a seguir:
01. A sentença “Hoje não choveu então Maria não
foi ao comércio e José não foi à praia” pode ser
corretamente representada por P ( R
Q)

Julgue o item abaixo, relacionado à lógica
proposicional.
03. A sentença: “Um governo efetivo precisa de
regras rígidas, de tribunais que desempenhem
suas funções com seriedade e celeridade e de um
sistema punitivo rigoroso” pode ser corretamente
representada pela expressão (P Q) R em que
P, Q e R sejam proposições simples convenientemente escolhidas.
04. A sentença “O crescimento do mercado informal, com empregados sem carteira assinada, é
uma consequência do número excessivo de impostos incidentes sobre a folha de pagamentos”
pode ser corretamente representada, como uma
proposição composta, na forma P
Q, em que
P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas.
05. A proposição “A escola não prepara com eficácia o
jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante
não faz parte do currículo da grande maioria dos
centros de ensino” estaria corretamente representada por P Q, em que P e Q fossem proposições
lógicas convenientemente escolhidas.
Um provérbio chinês diz que:
P1: Se o seu problema não tem solução, então não
é preciso se preocupar com ele, pois nada que
você fizer o resolverá.
P2: Se o seu problema tem solução, então não é preciso
se preocupar com ele, pois ele logo se resolverá.
06. Indicadas por P, Q e R, respectivamente, as proposições “Seu problema tem solução”, “Nada
que você fizer resolverá seu problema” e “Não
é preciso se preocupar com seu problema”, e
indicados por “~” e “ “, respectivamente, os
conectivos “não” e “se ..., então”, a proposição
P1 pode ser corretamente representada, na linguagem lógico-simbólica, por ((~P)
Q)
R.
Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas e que se utilizem os
seguintes símbolos para os conectivos lógicos:
– conjunção; – disjunção;
– condicional;
– bicondicional.
Nesse sentido, julgue os itens seguintes.

02. A sentença “Hoje choveu e José não foi à praia”
pode ser corretamente representada por P
Q
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07. A proposição “Se João implica com Maria e
Maria implica com João, então evidencia-se
que a relação entre João e Maria é conflituosa” pode ser corretamente representada
por [(P
Q) (Q
P)]
R
08. A proposição “Fiscalizar os poderes constituídos
é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia”
pode ser corretamente representada por P Q.
09. A proposição “Os mineiros são tímidos e os
cariocas são extrovertidos são expressões equivalentes” pode ser corretamente representada
por P
Q, escolhendo-se convenientemente as
proposições P e Q.

Tabela Verdade –
Valor Lógico da Proposição Composta
Ao comentar a respeito da instabilidade cambial
de determinado país, um jornalista fez a seguinte colocação: “Ou cai o ministro da Fazenda,
ou cai o dólar”. Acerca desse comentário, que
constitui uma disjunção exclusiva, julgue os
itens seguintes.
01. Caso o ministro da Fazenda permaneça no cargo
e a cotação do dólar mantenha sua trajetória de
alta, a proposição do jornalista será verdadeira.
Julgue os itens 02 e 03 que se seguem, considerando a proposição P a seguir:
Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então
o réu tem culpa.
02. Se a proposição “O tribunal entende que o réu
tem culpa” for verdadeira, então a proposição P
também será verdadeira, independentemente do
valor lógico da proposição “o réu tem culpa”.
Considerando que P e Q representem proposições
conhecidas e que V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiro e falso, julgue os
próximos itens.
03. As proposições Q e P
( Q) são, simultaneamente, V se, e somente se, P for F.

04. Julgue os itens seguintes, acerca da proposição
P: Quando acreditar que estou certo, não me
importarei com a opinião dos outros.
Se a proposição “Acredito que estou certo” for
verdadeira, então a veracidade da proposição P
estará condicionada à veracidade da proposição
“Não me importo com a opinião dos outros”.
Considere a proposição P a seguir.
P: Se não condenarmos a corrupção por ser
imoral ou não a condenarmos por corroer a
legitimidade da democracia, a condenaremos
por motivos econômicos.
Tendo como referência a proposição apresentada, julgue os itens seguintes.
05. Se a proposição P for verdadeira, então será
verdadeira a proposição “Condenaremos a corrupção por motivos econômicos”.
Considerando que P seja a proposição “Não
basta à mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta”, julgue os itens seguintes,
acerca da lógica sentencial.
06. Se a proposição “Basta à mulher de César ser
honesta” for falsa e a proposição “A mulher de
César precisa parecer honesta” for verdadeira,
então a proposição P será verdadeira.
07. Se a proposição “A mulher de César é honesta”
for falsa e a proposição “A mulher de César parece honesta” for verdadeira, então a proposição
P será verdadeira.
Com base na proposição P: “Quando o cliente vai
ao banco solicitar um empréstimo, ou ele aceita
as regras ditadas pelo banco, ou ele não obtém o
dinheiro”, julgue os itens que se seguem.
08. Se for falsa a proposição “O cliente vai ao banco
solicitar um empréstimo”, então a proposição P
também será falsa, independentemente dos valores
lógicos das demais proposições constituintes de P.
P: Se não há autorização legislativa ou indicação
dos recursos financeiros correspondentes, então,
não há abertura de créditos suplementares ou
de créditos especiais.
Considerando a proposição acima, que tem por
base o art. 167, inciso V, da Constituição Federal
de 1988, julgue os itens seguintes.
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09. Considere que as proposições “Há autorização legislativa” e “Há abertura de créditos suplementares” sejam verdadeiras e que as proposições “Há
indicação de recursos financeiros” e “Há abertura
de créditos especiais” sejam falsas. Nesse caso, a
proposição P será verdadeira.
Considerando a proposição P: “Se estiver sob pressão
dos corruptores ou diante de uma oportunidade com
baixo risco de ser punido, aquele funcionário público
será leniente com a fraude ou dela participará”, julgue os itens seguintes relativos à lógica sentencial.
10. Se a proposição “Aquele funcionário público está
diante de uma oportunidade com baixo risco de
ser punido e participará da fraude” for verdadeira, então a proposição P também será verdadeira.
Suponha que P representa a proposição
“Hoje choveu, Q represente a proposição José
foi à praia e R represente a proposição Maria foi
ao comércio”.
Com base nessas informações e no texto, julgue
os itens a seguir:
11. Se a proposição “Hoje não choveu” for valorada
como F e a proposição José foi à praia for valorada como V, então a sentença representada
por P
Q é falsa.
12. Considere que A seja a proposição “As palavras
têm vida” e B seja a proposição “Vestem-se de
significados”, e que sejam consideradas verdadeiras. Nesse caso, a proposição A ( B) é F.
Considerando que o símbolo lógico correspon
da à conjunção “e”; , à disjunção “ou”; , à
condicional “se..., então”; , a bicondicional “se,
e somente se”; ~ corresponda à negação “não”;
P, Q e R sejam proposições simples; e S seja a
seguinte proposição composta: [P ~(Q R)]
[R (P
Q)], julgue os próximos itens.
13. Se Q for uma proposição verdadeira, então, independentemente dos valores lógicos de P e R,
a proposição S será sempre verdadeira.
14. Se P for uma proposição verdadeira e se Q e R
forem falsas, então as proposições S e [P
(Q
R)] (P
Q) terão valores lógicos diferentes.

Considere a proposição P a seguir.
P: Se não condenarmos a corrupção por ser
imoral ou não a condenarmos por corroer a
legitimidade da democracia, a condenaremos
por motivos econômicos.
Tendo como referência a proposição apresentada, julgue os itens seguintes.
15. Se a proposição P for verdadeira, então será
verdadeira a proposição “Condenaremos a corrupção por motivos económicos”.
Considerando a proposição “Se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro”, julgue os itens seguintes.
16. Se as proposições “Paulo está sem dinheiro” e
“Paulo foi ao banco” forem falsas, então a proposição considerada será verdadeira.
Ao comentar a respeito da instabilidade cambial
de determinado país, um jornalista fez a seguinte
colocação: “Ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o
dólar”. Acerca desse comentário, que constitui uma
disjunção exclusiva, julgue os itens seguintes.
17. Caso o ministro da Fazenda permaneça no cargo
e a cotação do dólar mantenha sua trajetória de
alta, a proposição do jornalista será verdadeira.

•

•

Considere que, durante uma discussão entre
dois servidores de determinado órgão acerca da
regularidade da prestação de contas de um convênio, tenham surgido as seguintes colocações:
C1: Se nós aprovarmos a prestação de contas,
mas o tribunal a rejeitar, nós seremos obrigados
a instaurar a TCE.
C2: Se nós rejeitarmos a prestação de contas, mas
o tribunal a aprovar, nós seremos obrigados a
cancelar a TCE.
Considerando as sentenças acima e que “não
aprovar” seja equivalente a “rejeitar”, julgue
os próximos itens.

18. Se as proposições “O tribunal rejeita a prestação de
contas” e “Seremos obrigados a instaurar a TCE”
forem verdadeiras, então a proposição C1 será
verdadeira, independentemente do valor lógico da
proposição “Nós aprovamos a prestação de contas”.
19. Se as proposições C1 e C2 forem verdadeiras, então a proposição “Seremos obrigados a instaurar
ou a cancelar a TCE” também será verdadeira.

Central de Concursos

30 - Complemento

Considere as seguintes proposições:
P1: Se o Brasil reduzir as formalidades burocráticas e o nível de desconfiança nas instituições
públicas, eliminar obstáculos de infraestrutura e
as ineficiências no trânsito de mercadorias e ampliar a publicação de informações envolvendo
exportação e importação, então o Brasil reduzirá
o custo do comércio exterior.
P2: Se o Brasil reduzir o custo do comércio exterior, aumentará o fluxo de trocas bilaterais com
outros países.
C: Se o Brasil reduzir o nível de desconfiança
nas instituições públicas, aumentará o fluxo de
trocas bilaterais com outros países.
A partir dessas proposições, julgue os itens
seguintes a respeito de lógica sentencial.
20. Se a proposição C e a proposição “O Brasil aumentou o fluxo de trocas bilaterais com outros
países” forem verdadeiras, então a proposição
“O Brasil reduziu o nível de desconfiança nas
instituições públicas” também será verdadeira.

02. Se a expressão lógica envolvendo R e T for
(R T) ( R), a tabela-verdade correspondente será a seguinte.

03. Considerando que P, Q e R sejam proposições
lógicas simples, e que a tabela abaixo esteja
preparada para a construção da tabela-verdade
da proposição [P
Q] [Q R], que os elementos da coluna correspondente à proposição
[P
Q]
[Q
R], tomados de cima para
baixo.V, V, F, F, V, V, V e F

21. Se a proposição “O Brasil reduziu o custo do
comércio exterior” for verdadeira, então a proposição P1 também será verdadeira, independentemente do valor lógico das demais proposições
simples que constituem a proposição P1.
Considerando que as letras maiúsculas P, Q e
R representem proposições conhecidas, julgue
os próximos itens.
22. Considerando-se as diferentes combinações de
valorações verdadeiras ou falsas atribuídas às
proposições P, Q e R, é correto concluir que as
proposições Q P, (P R) e Q R não podem
ser simultaneamente verdadeiras.

04. Se A e B são proposições simples, então, completando a coluna em branco na tabela abaixo,
se necessário, conclui-se que a última coluna da
direita corresponde à tabela verdade da proposição composta A
(B
A).

Construção da Tabela Verdade
Considerando que R e T são proposições lógicas simples, julgue os itens a seguir, acerca da
construção de tabelas-verdade.
01. Se a expressão lógica envolvendo R e T for
(R
T)
R, a tabela-verdade correspondente será a seguinte.

05. A proposição simbólica (P
máximo, 4 avaliações V.

Q)

R possui no

06. As proposições (P Q)
S e (P
S)
possuem tabelas de valorações iguais.
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Tendo como referência a tabela mostrada acima,
que ilustra o esquema para se construir a tabela-verdade de uma proposição S, composta das
proposições lógicas simples P, Q e R, julgue os
itens subsequentes.
07. Se S = (P
Q)
[(P
Q) (Q
P)], então
a coluna da tabela-verdade de S será igual à
mostrada abaixo.

A partir dessas informações, julgue o próximo item.
Completando-se a tabela, a coluna correspondente à proposição
, conterá, na ordem em
que aparecem, de cima para baixo, os seguintes
elementos: V, F, F, F, V, V, V, V.
10. Considerando que P, Q e R sejam proposições simples e que S = P
[Q R], julgue o item abaixo.
A tabela mostrada a seguir corresponde à tabela-verdade da proposição S.

08. Se S = (P Q) (Q R), então a coluna da tabela-verdade de S será igual à mostrada a seguir.

11. As proposições ~{(P
Q) (Q
P) e (~P Q)
(~Q P) possuem tabelas-verdade distintas.

Tautologia

09. Considerando que P, Q e R sejam proposições
simples, a tabela abaixo contém elementos para
iniciar a construção da tabela-verdade da proposição
.

Uma proposição composta que é valorada sempre como V, independente das valorações V ou
F das proposições simples que as compõem, é
denominada tautologia. Por exemplo, a proposição A ( A) é uma tautologia.
Tendo como referência as informações apresentadas no texto, julgue os itens.
01. A proposição ~(~P P) é verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição P.
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Um provérbio chinês diz que:
P1: Se o seu problema não tem solução, então
não é preciso se preocupar com ele, pois nada
que você fizer o resolverá.
P2: Se o seu problema tem solução, então não é preciso se preocupar com ele, pois ele logo se resolverá.
Julgue os próximos itens, considerando os conectivos lógicos usuais , , , ,
e que P,
Q e R representam proposições lógicas simples.
02. Com relação à lógica proposicional, julgue o
item que se segue, considerando que P e Q sejam
proposições adequadas.
A expressão [(P Q) P)] P é uma tautologia.
03. A proposição [( P)
tautologia.

Q]

{ [P

( Q)]} é uma

Considerando que, P, Q e R sejam proposições
conhecidas, julgue o próximo item.
04. A proposição [(P Q) R] R é uma tautologia,
ou seja, ela é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos de P, Q e R.
05. Se A e B são proposições, completando a tabela
abaixo, se necessário, conclui-se que a proposição
(A B)
A
B é uma tautologia.

09. Considerando os conectivos lógicos usuais e que
as letras maiúsculas representem proposições
lógicas simples, julgue o item seguinte acerca da
lógica proposicional.
A proposição (P Q) (R S)
[(Q (R S)]
[(P R) (P S)] é uma tautologia.

Estrutura lógica
a) Negação Lógica
Na lógica, se duas proposições são tais que uma
é a negação de outra, então uma delas é F. Dadas
duas proposições em que uma contradiz a outra,
então uma delas é V.
I) Leis de Morgan
01. A negação da proposição “Pedro não sofreu acidente de trabalho ou Pedro está aposentado” é
“Pedro sofreu acidente de trabalho ou Pedro não
está aposentado”.
Considerando que P seja a proposição “Não
basta à mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta”, julgue os itens seguintes,
acerca da lógica sentencial.
02. A negação da proposição P está corretamente expressa por “Basta à mulher de César ser honesta,
ela não precisa parecer honesta”.

Considerando que, P, Q e R são proposições
conhecidas, julgue os próximos itens.
06. Uma proposição composta é uma tautologia
quando todos os seus valores lógicos são V,
independentemente dos valores lógicos das
proposições simples que a compõem. Então, a
proposição [A (A B)] B é uma tautologia.
07. Considerando as proposições P e Q e os símbolos lógicos: (negação); (ou); (e); (se,
... então), é correto afirmar que a proposição
( P) Q
( P) Q é uma tautologia.
08. Julgue o próximo item, considerando os conectivos lógicos usuais , , , ,
e que P, Q e R
representam proposições lógicas simples.
A proposição [P
(Q R)]
{[( P) Q]
[( P) R]} é uma tautologia.

03. A negação da proposição P está corretamente expressa por “Basta à mulher de César ser honesta
ou ela não precisa parecer honesta”.
04. Considere que a proposição “O ministério da
Saúde cuida das políticas públicas de saúde do
Brasil e a educação fica a cargo do Ministério da
Educação” seja escrita simbolicamente na forma
P Q. Nesse caso, a negação da referida proposição é simbolizada corretamente na forma P
Q, ou seja, “O ministério da saúde não cuida
das políticas públicas de saúde do Brasil nem a
educação fica a cargo do Ministério da Educação”.
05. A negação da proposição “Não apareceram
interessados na licitação anterior e ela não pode
ser repetida sem prejuízo para a administração”
está corretamente expressa por “Apareceram
interessados na licitação anterior ou ela pode ser
repetida sem prejuízo para a administração”.
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06. A negação da proposição “Eu voto no candidato
X, ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes
da eleição” está corretamente expressa por “Eu
não voto no candidato X, ele é eleito e ele me dá
um agrado antes da eleição”.
Considerando a proposição P: “Se estiver sob
pressão dos corruptores ou diante de uma oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele
funcionário público será leniente com a fraude
ou dela participará”, julgue os itens seguintes
relativos à lógica sentencial.
07. A negação da proposição “Aquele funcionário público será leniente com a fraude ou dela participará”
pode ser expressa por “Aquele funcionário público
não será leniente com a fraude nem dela participará”.

II - Outros Conectivos
Considere as seguintes proposições.
A: Está frio.
B: Eu levo agasalho.
01. Nesse caso, a negação da proposição composta
“Se está frio, então eu levo agasalho”, A
B,
pode ser corretamente dada pela proposição
“Está frio e eu não levo o agasalho” A ( B).
02. A negação da proposição “Ou o cliente aceita
as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não
obtém o dinheiro” é logicamente equivalente a
“O cliente aceita as regras ditadas pelo banco se,
e somente se, o cliente não obtém o dinheiro”.
P: Se não há autorização legislativa ou indicação
dos recursos financeiros correspondentes, então,
não há abertura de créditos suplementares ou
de créditos especiais.
Considerando a proposição acima, que tem por
base o art. 167, inciso V, da Constituição Federal
de 1988, julgue os itens seguintes.
03. Na proposição P, a negação do consequente estaria
corretamente expressa por: “Há abertura de créditos
suplementares ou há abertura de créditos especiais”.
04. A negação da proposição P pode ser corretamente
expressa por: “Se há autorização legislativa ou
indicação dos recursos financeiros correspondentes, então há abertura de créditos suplementares
ou de créditos especiais”.
Considerando a proposição “Se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro”, julgue os itens seguintes.

05. A negação da referida proposição pode ser expressa pela proposição “Paulo não foi ao banco
e ele não está sem dinheiro”.
06. Considerando a proposição P: “Se nesse jogo não
há juiz, não há jogada fora da lei”, julgue o item
seguinte, acerca da lógica sentencial.
A negação da proposição P pode ser expressa por
“Se nesse jogo há juiz, então há jogada fora da lei”.
07. Em decisão proferida acerca da prisão de um
réu, depois de constatado pagamento de pensão alimentícia, o magistrado determinou: “O
réu deve ser imediatamente solto, se por outro
motivo não estiver preso”.
Considerando que a determinação judicial corresponde a uma proposição e que a decisão judicial será
considerada descumprida se, e somente se, a proposição correspondente for falsa, julgue o item seguinte.
A negação da proposição relativa à decisão judicial estará corretamente representada por “O réu
não deve ser imediatamente solto, mesmo não
estando preso por outro motivo”.
08. Julgue o próximo item, considerando proposição P,
a seguir: O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se, e somente se, não houver
investimento em pesquisa acadêmica no Brasil.
A negação da proposição P está corretamente enunciada da seguinte forma: “Ou o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado, ou não haverá
investimento em pesquisa acadêmica no Brasil”.
Considerando P, Q e R sejam proposições simples; e S seja a seguinte proposição composta:
[P
~(Q
R)]
[R
(P
Q)], julgue os
próximos itens.
09. A negação de S – ~S – pode ser corretamente
expressa por [~P (Q R)] [(~R) ~(P
Q)].
10. A negação da proposição A
B possui os mesmos valores lógicos que a proposição A ( B).
b) Equivalências Lógica
Julgue os itens seguintes, acerca da proposição
P: Quando acreditar que estou certo, não me
importarei com a opinião dos outros.
01. A proposição P é logicamente equivalente a
“Como não me importo com a opinião dos outros,
acredito que esteja certo”.
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Considere as seguintes proposições.
A: Maria não é mineira.
B: Paulo é engenheiro.

ou dela participará”, julgue os itens seguintes
relativos à lógica sentencial.

02. Nesse caso, a proposição “Maria não é mineira
ou Paulo é engenheiro”, que é representada por
A B, é equivalente à proposição “Se Maria é
mineira, então Paulo é engenheiro”, simbolicamente representada por ( A) B.
Considere a proposição P a seguir.
P: Se não condenarmos a corrupção por ser
imoral ou não a condenarmos por corroer a
legitimidade da democracia, a condenaremos
por motivos econômicos.
Tendo como referência a proposição apresentada, julgue os itens seguintes.
03. A proposição P é logicamente equivalente à proposição “Se não condenarmos a corrupção por motivos econômicos, a condenaremos por ser imoral
e por corroer a legitimidade da democracia”.
04. A proposição P é logicamente equivalente à
proposição “Condenaremos a corrupção por ser
imoral ou por corroer a legitimidade da democracia ou por motivos econômicos”.
Ao comentar a respeito da instabilidade cambial
de determinado país, um jornalista fez a seguinte
colocação: “Ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o
dólar”. Acerca desse comentário, que constitui uma
disjunção exclusiva, julgue os itens seguintes.
05. A proposição do jornalista é equivalente a “Se
não cai o ministro da Fazenda, então cai o dólar”.
P: Se não há autorização legislativa ou indicação
dos recursos financeiros correspondentes, então,
não há abertura de créditos suplementares ou
de créditos especiais.
Considerando a proposição acima, que tem por
base o art. 167, inciso V, da Constituição Federal
de 1988, julgue os itens seguintes.
06. A proposição P é logicamente equivalente à
proposição “Se há abertura de créditos suplementares ou de créditos especiais, então há autorização legislativa ou indicação dos recursos
financeiros correspondentes”.
Considerando a proposição P: “Se estiver sob
pressão dos corruptores ou diante de uma oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele
funcionário público será leniente com a fraude

07. A proposição P é equivalente a “Se aquele funcionário público foi leniente com a fraude ou
dela participou, então esteve sob pressão dos
corruptores ou diante de uma oportunidade com
baixo risco de ser punido”.
08. A Proposição [(P Q) Q] é equivalente a proposição P ( Q), em que P é a negação de P.

Enunciados Categóricos
Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revisitados diariamente, e todos os detentos que cometeram
crimes utilizando armas são considerados perigosos.
Com base nessa informação, julgue os itens abaixo.
01. A negação da proposição “Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente”
é equivalente à proposição “Nenhum detento
perigoso é revistado diariamente”.
02. A negação da proposição “Todo ator sabe cantar
e dançar” é equivalente a “Existe ator que não
sabe cantar ou que não sabe dançar”.
03. A negação da proposição “As palavras mascaram-se” pode ser corretamente expressa pela
proposição “Nenhuma palavra se mascara”.
04. A negação da proposição “Existe banco brasileiro que fica com mais de 32 dólares de cada
100 dólares investidos” pode ser assim redigida:
“Nenhum banco brasileiro fica com mais de 32
dólares de cada 100 dólares investidos.”
Em determinado estabelecimento penitenciário,
todos os detentos considerados perigosos são
revistados diariamente, e todos os detentos que
cometeram crimes utilizando armas são considerados perigosos. Com base nessa informação,
julgue os itens seguintes.
05. Se um detento cometeu um assalto à mão armada,
então ele é revistado diariamente.
06. Somente os detentos perigosos serão revistados
diariamente.
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07. Sabendo-se que um detento não cometeu crime
estando armado, é correto afirmar que, seguramente, ele não será revistado.

Com base nessa situação hipotética e sabendo
que somente um dos servidores participou da
fraude, julgue os itens seguintes.

08. Sabendo-se que um detento é considerado perigoso, é correto afirmar que ele cometeu crime à
mão armada.

06. A afirmação de D é equivalente a “Se C é culpada,
então B é inocente”.

Correlacionamento Lógico,
Associação e Tabela Verdade

08. Se D disse a verdade, então B é a culpada.

José, Luís e Mário são funcionários públicos
nas funções de auditor, analista e técnico, não
necessariamente nessa ordem.
Sabe-se que José não é analista, que o técnico
será o primeiro dos três a se aposentar e que o
analista se aposentará antes de Mário.
Todo ano os três tiram um mês de férias e, no
ano passado, no mesmo mês que José saiu de
férias, ou Luís ou Mário também saiu.
Com base nessas informações, julgue os itens
que se seguem.
01. Mário é analista, José é técnico e Luís, auditor.
02. Se os três servidores trabalharem até o momento da aposentadoria e se aposentarem nos
tempos previstos, então José ou Mário ainda
estarão trabalhando quando Luís completar o
tempo necessário para se aposentar.
Márcia, ao interrogar os filhos, Ana, Bernardo,
Carla, Deise e Eugênio, sobre qual deles havia quebrado um espelho, obteve as seguintes declarações:
— O culpado é Eugênio ou Deise, disse Bernardo;
— O culpado é uma menina, disse Eugênio;
— Se Bernardo é culpado, então Carla é inocente,
disse Deise.
Com base nessa situação e admitindo que somente
um seja culpado, julgue os itens seguintes.
03. A afirmação de Deise é equivalente a “Se Carla é
culpada, então Bernardo é inocente”.
04. A afirmação de Deise é equivalente a “Bernardo
ou Carla é inocente”.
05. Se Deise disse a verdade, então Bernardo é o culpado.

-

07. A afirmação de D é equivalente a “B ou C é inocente”.

Um delegado, ao interrogar os servidores A, B, C,
D e E - em que A e D são homens e B, C e E são
mulheres -, suspeitos de fraudar um processo
licitatório, ouviu as seguintes declarações:
o culpado é E ou D, disse B;
o culpado é um homem, disse E;
se B é culpada, então C é inocente, disse D.

09. A negação da afirmação de B pode ser corretamente expressa por “Nem E nem D são culpados”.
Para preencher a tabela a seguir, considere que
os filmes A e B sejam de categorias distintas
— documentário ou ficção —,e, em um festival
de cinema, receberam premiações diferentes —
melhor fotografia ou melhor diretor.
Tendo como base as células já preenchidas, preencha as outras células com V ou F, conforme o
cruzamento da informação da linha e da coluna
correspondentes constitua uma proposição verdadeira ou falsa, respectivamente.

A partir do preenchimento das células da tabela e
das definições apresentadas no texto, julgue os itens.
10. A proposição “O filme A é um filme de ficção” é V.
11. A proposição “O documentário recebeu o prêmio
de melhor fotografia ou o filme B não recebeu o
prêmio de melhor diretor” é V.
12. A proposição “Se o filme B é um documentário,
então o filme de ficção recebeu o prêmio de melhor fotografia” é V.
Raul, Sidnei, Célio, João e Adélio, agentes administrativos do MS, nascidos em diferentes unidades da Federação: São Paulo, Paraná, Bahia, Ceará
e Acre, participaram, no último final de semana, de
uma reunião em Brasília-DF, para discutir projetos
do MS. Raul, Célio e o paulista não conhecem
nada de contabilidade; o paranaense foi almoçar
com Adélio; Raul, Célio e João fizeram duras críticas às opiniões do baiano; o cearense, Célio, João
e Sidnei comeram um lauto churrasco no jantar, e
o paranaense preferiu fazer apenas um lanche.
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Com base na situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir. Se necessário, utilize
a tabela à disposição no espaço para rascunho.

Com base nessas informações, julgue os itens
que se seguem.
01. Toda premissa de um argumento válido é verdadeira.
02. Se a conclusão é falsa, o argumento não é válido.
03. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido.

13. A proposição “Se Célio nasceu no Acre, então
Adélio não nasceu no Ceará”, que pode ser
simbolizada na forma A
( B), em que A é a
proposição “Célio nasceu no Acre” e B, “Adélio
nasceu no Ceará”, é valorada como V.
14. Considere que P seja a proposição “Raul nasceu no
Paraná”, Q seja a proposição “João nasceu em São
Paulo” e R seja a proposição “Sidnei nasceu na Bahia”.
Nesse caso, a proposição “Se Raul não nasceu no
Paraná, então João não nasceu em São Paulo e Sidnei
nasceu na Bahia” pode ser simbolizada como ( P)
[( Q) R)] e é valorada como V independentemente
dos valores lógicos de P, Q e R.

•
•
•

A respeito de Fábio, Maria e Pedro, servidores
de uma mesma organização, sabe-se que:
um deles é contador; outro, gestor; outro, analista:
a idade de um deles é 25 anos; a de outro, 31
anos; a de outro, 33 anos;
Fábio é quem tem 31 anos de idade; o gestor é
quem está com 25 anos de idade;
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

15. Se a soma da idade de Maria com a de Fábio
for superior ao dobro da idade de Pedro, então,
necessariamente Pedro será o gestor.
16. Se Pedro for o analista, então Maria será a mais
jovem dos três servidores.

04. É válido o seguinte argumento: todo cachorro
é verde, e tudo que é verde é vegetal, logo todo
cachorro é vegetal.
Argumentos hipotéticos

•
•
•
•
•

Pedro, um jovem empregado de uma empresa,
ao receber a proposta de novo emprego, fez
diversas reflexões que estão traduzidas nas
proposições abaixo.
P1: Se eu aceitar o novo emprego, ganharei
menos, mas ficarei menos tempo no trânsito.
P2: Se eu ganhar menos, consumirei menos.
P3: Se eu consumir menos, não serei feliz.
P4: Se eu ficar menos tempo no trânsito, ficarei
menos estressado.
P5: Se eu ficar menos estressado, serei feliz.
A partir dessas proposições, julgue os itens a seguir.

01. Considerando que as proposições P1, P2, P3, P4
e P5 sejam todas verdadeiras, é correto concluir
que Pedro não aceitará o novo emprego.
02. A proposição P1 é logicamente equivalente à proposição “Eu não aceito o novo emprego, ou ganharei
menos e ficarei menos tempo no trânsito”.
03. A proposição “Se eu aceitar o novo emprego, então serei feliz e não serei feliz” é logicamente falsa,
isto é, ela será sempre falsa, independentemente
dos valores lógicos das proposições “Eu aceito o
novo emprego” e “Eu serei feliz”.
04. É válido o argumento em que as proposições P1,
P2, P3, P4 e P5 são as premissas e a proposição
“Se aceitar o novo emprego, serei feliz e não serei
feliz” é a conclusão.

Lógica de Argumentação
Conceitos Iniciais
Uma noção básica da lógica é a de que um argumento é composto de um conjunto de sentenças
denominadas premissas e de uma sentença
denominada conclusão. Um argumento é válido
se a conclusão é necessariamente verdadeira
sempre que as premissas forem verdadeiras.

05. A sequências de proposições a seguir constitui
uma dedução correta.
Se Carlos não estudou, então ele fracassou na
prova de Física.
Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou.
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Carlos não fracassou na prova de Física.
Carlos não jogou futebol.

Com base apenas nessas proposições, julgue os
itens a seguir.

06. Considere o seguinte argumento:
Hoje vou ser muito feliz, pois as crianças são
felizes em dias ensolarados. Nos dias nublados,
algumas pessoas ficam tristes e a previsão, para
o dia de hoje, é de dia ensolarado.
Julgue os itens subsequentes, com base nesse
argumento.
A proposição “A previsão, para o dia de hoje, é de
dia ensolarado” é a conclusão desse argumento.
07. É correto afirmar que esse argumento é um
argumento válido.
08. A fim de minimizar o risco de desvios de recursos
públicos por meio da segregação de funções, uma
repartição estabeleceu as seguintes regras para os
processos de aquisição de bens/serviços:
R1: Se o servidor participa da elaboração das especificações técnicas, não participa do julgamento
das propostas;
R2: Se o servidor participa do julgamento das propostas, não atesta o recebimento dos bens/serviços;
R3: Se o servidor atesta o recebimento dos bens/
serviços, não ordena seu pagamento.
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
Um servidor que tenha participado da elaboração das
especificações técnicas para a aquisição de determinado produto e posteriormente tenha ordenado seu
pagamento, não tendo participado de outras etapas,
terá quebrado as regras estabelecidas pela repartição.
09. A proposição “Se um servidor participa da elaboração das especificações técnicas, então não
atesta o recebimento dos bens/serviços” é uma
conclusão válida a partir das premissas R1 e R2.
10. Supondo-se que cada etapa deva ser realizada por
apenas um servidor, então o número mínimo de
servidores que a repartição deve ter de modo a
cumprir as regras estabelecidas é igual a 4.
Considere que as seguintes proposições sejam
verdadeiras.
I. Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou
as importações diminuirão.
II. Se as exportações aumentarem e as importações
diminuírem, a inflação aumentará.
III. SeoBACENaumentarataxadejuros,ainflaçãodiminuirá.

11. Se o BACEN aumentar a taxa de juros, então as
exportações não aumentarão ou as importações
não diminuirão.
12. Se o dólar subir, então a inflação diminuirá.
13. Suponha que o aumento da taxa de juros diminua
o consumo, e o decréscimo do consumo diminua
as importações. Nessa situação, é possível que
juros e exportações aumentem na mesma época.

Argumentos Categoricos

I.
II.
III.
IV.

Considere as seguintes frases.
Todos os empregados da PETROBRAS são ricos.
Os cariocas são alegres.
Marcelo é empregado da PETROBRAS.
Nenhum indivíduo alegre é rico.
Admitindo que as quatro frases acima sejam
verdadeiras e considerando suas implicações,
julgue os itens que se seguem.

14. Nenhum indivíduo rico é alegre, mas os cariocas,
apesar de não serem ricos, são alegres.
15. Marcelo não é carioca, mas é um indivíduo rico.
16. Existe pelo menos um empregado da PETROBRAS que é carioca.
17. Alguns cariocas são ricos, são empregados da
PETROBRAS e são alegres.
A Justiça é perfeita.
A lei foi feita pelo homem.
Toda obra humana é imperfeita.
Logo, a lei é injusta.
Com base nas assertivas que fazem parte do
argumento apresentado acima, julgue os itens
subseqüentes.
18. A “lei foi feita pelo homem” é uma premissa desse
argumento.
19. A “lei é injusta” é a conclusão desse argumento.
20. Trata-se de exemplo de argumento válido.
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Porcentagem

-

Shopping é quase só para passear
Uma pesquisa da Universidade de Brasília realizada na capital federal mostra como é pequena
a porcentagem de frequentadores de shopping
centers que, de fato, fazem compras:
apenas 43% dos visitantes reparam nas vitrines;
57% dos que reparam nas vitrines param para olhar
algum produto. É o equivalente a 24% dos visitantes;
11% dos que param para olhar um produto entram
na loja. É o equivalente a 2,7% dos visitantes.
Tendo o texto acima como referência e considerando que em determinado dia 3.000 pessoas
freqüentaram determinado shopping center,
julgue os itens a seguir.

01. Menos de 700 desses freqüentadores pararam
para olhar algum produto.
02. Se, nesse dia, todos os freqüentadores do shopping
que pararam para olhar um produto e entraram
na loja adquiriram algum produto, então, nesse
dia, as lojas venderam para menos de 90 pessoas.
03. As vitrines passaram despercebidas por mais de
1.700 desses freqüentadores.

		Revisão Geral
O gráfico a seguir, que ilustra a previsão das
reservas monetárias de alguns países, em 2008.

01. A proposição “Se o Brasil não tem reservas de 190
milhões de dólares, então o Brasil tem reservas
menores que as da Índia” tem valor lógico F.
02. A proposição “Existem países cujas reservas ultrapassam meio bilhão de dólares” é F quando se
considera que o conjunto dos países em questão
é {Brasil, Índia, Coréia do Sul, Rússia}.
03. A proposição “Se as reservas internacionais em
moeda forte aumentam, então o país fica protegido de ataques especulativos” pode também ser

corretamente expressa por “O país ficar protegido
de ataques especulativos é condição necessária
para que as reservas internacionais aumentem”.
04. Toda proposição simbolizada na forma A B tem
os mesmos valores lógicos que a proposição B A.
05. Considerando como V as proposições “Os países
de economias emergentes têm grandes reservas
internacionais” e “O Brasil tem grandes reservas
internacionais”, é correto concluir que a proposição
“O Brasil é um país de economia emergente” é V.
Ser síndico não é fácil. Além das cobranças
de uns e da inadimplência de outros, ele está
sujeito a passar por desonesto.
A esse respeito, um ex-síndico formulou as
seguintes proposições:
— Se o síndico troca de carro ou reforma seu
apartamento, dizem que ele usou dinheiro do
condomínio em benefício próprio. (P1)
— Se dizem que o síndico usou dinheiro do condomínio em benefício próprio, ele fica com fama
de desonesto. (P2)
— Logo, se você quiser manter sua fama de honesto, não queira ser síndico. (P3)
Com referência às proposições P1, P2 e P3 acima,
julgue os itens a seguir.
06. Considerando que P1 e P2 sejam as premissas
de um argumento de que P3 seja a conclusão, é
correto afirmar que, do ponto de vista lógico, o
texto acima constitui um argumento válido.
07. A negação da proposição “O síndico troca de
carro ou reforma seu apartamento” pode ser
corretamente expressa por “O síndico não troca
de carro nem reforma seu apartamento”.
08. Se a proposição “Dizem que o síndico usou dinheiro do condomínio em benefício próprio” for
falsa, então, independentemente do valor lógico
da proposição “O síndico fica com fama de desonesto”, a premissa P2 será verdadeira.
09. A proposição P3 é equivalente a “Se você quiser ser
síndico, não queira manter sua fama de honesto”.
		 Ao noticiar que o presidente do país X teria
vetado um projeto de lei, um jornalista fez a
seguinte afirmação.
		 Se o presidente não tivesse vetado o projeto,
o motorista que foi pego dirigindo veículo de
categoria diferente daquela para a qual estava
habilitado teria cometido infração gravíssima,
punida com multa e apreensão do veículo, mas
continuaria com a sua habilitação.
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Em face dessa afirmação, que deve ser considerada como proposição A, considere, ainda, as
proposições P, Q e R, a seguir.
P: O presidente não vetou o projeto.
Q: O motorista que foi pego dirigindo veículo
de categoria diferente daquela para a qual é
habilitado cometeu infração gravíssima, punida
com multa e apreensão do veículo.
R: O motorista que foi pego dirigindo veículo
de categoria diferente daquela para a qual é
habilitado continuou com sua habilitação.
Limitando-se aos aspectos lógicos inerentes
às proposições acima apresentadas, julgue os
itens seguintes.
10. A veracidade da proposição A permite concluir
que o motorista que não continua com sua habilitação foi pego dirigindo veículo de categoria
diferente daquela para a qual está habilitado.
11. A proposição A estará corretamente simbolizada
por P Q R, em que os símbolos “ ” e “ ” representam, respectivamente, os conectivos lógicos
denominados condicional e conjunção.
12. Caso sejam verdadeiras as proposições P e Q, a
afirmação A será também verdadeira independentemente do valor lógico da proposição R.
Julgue os itens que seguem, a respeito de lógica
sentencial e de primeira ordem, tendo como
referência as definições apresentadas no texto.
13. Se a proposição “Algum banco lucra mais no
Brasil que nos EUA” tiver valor lógico V, a proposição “Se todos os bancos lucram mais nos EUA
que no Brasil, então os correntistas têm melhores
serviços lá do que aqui” será F
14. Considerando-se como V a proposição “Sem
linguagem, não há acesso à realidade”, conclui-se
que a proposição “Se não há linguagem, então
não há acesso à realidade” é também V.
15. Atribuindo-se todos os possíveis valores lógicos V ou F às proposições A e B, a proposição
[( A)
B] A terá três valores lógicos F.
16. (Técnico do INSS_2008) Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou
falsas, mas não admitem ambos os julgamentos.
A esse respeito, considere que A represente a
proposição simples “É dever do servidor apre-

sentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função”, e que B represente
a proposição simples “É permitido ao servidor
que presta atendimento ao público solicitar dos
que o procuram ajuda financeira para realizar o
cumprimento de sua missão”.
Considerando as proposições A e B acima, julgue
os itens subsequentes, com respeito ao Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal e às regras inerentes ao
raciocínio lógico.
i) Sabe-se que uma proposição na forma “Ou A ou
B” tem valor lógico falso quando A e B são ambos
falsos ou ambos verdadeiros: nos demais casos,
a proposição é verdadeira. Portanto, a proposição composta “Ou A ou B”, em que A e B são
as proposições referidas acima, é verdadeira.
ii) A proposição composta “Se A então B” é necessariamente verdadeira.
iii) Represente-se por A a proposição composta
que é a negação da proposição A, isto é A é
falso quando A é verdadeiro e A é verdadeiro
quando A é falso. Desse modo, as proposições
“Se A então B”e “Se A então B” têm valores
lógicos iguais.
17. (Técnico do INSS) Algumas sentenças são
chamadas abertas porque são passíveis de interpretação para que possam ser julgadas como
verdadeiras (V) ou falsas (F). Se a sentença aberta
for uma expressão da forma xP(x), lida como
“para todo x, P(x)”, em que x é um elemento
qualquer de um conjunto U, e P(x) é uma propriedade a respeito dos elementos de U, então
é preciso explicitar U e P para que seja possível
fazer o julgamento como V ou F.
A partir das definições acima, julgue os itens
a seguir.
i) Considere-se que U seja o conjunto dos funcionários
do INSS, P(x) seja a propriedade “x é funcionário
do INSS” e Q(x) seja a propriedade “x tem mais de
35 anos de idade”. Desse modo, é correto afirmar
que duas das formas apresentadas na lista abaixo
simbolizam a proposição Todos os funcionários do
INSS têm mais de 35 anos de idade.
a) x(se Q(x) então P(x))
b) x(P(x) ou Q(x))
c) x(se P(x) então Q(x))
ii) Se U for o conjunto de todos os funcionários públicos e P(x) for a propriedade “x é funcionário
do INSS”, então é falsa a sentença xP(x).
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