
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras 

e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 

recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas 

e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 

absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 

da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 

deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior 

e 50 (cinquenta) questões para os cargos de nível médio e médio técnico. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 

única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 

Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da 

próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, 

estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início 

de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa 

conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 

do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 

deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 

pelo coordenador da unidade escolar. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 

www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público    

nº. 001/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 

disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir da divulgação, devendo utilizar requerimento próprio disponibilizado 

no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 

Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas 

no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link 

correspondente ao Concurso Público.  
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EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  ––  EESSLLOO  ((AADDVVOOGGAADDOO))  
 

Os cabeças-sujas e seu mundinho 
          

A pessoa que joga lixo na rua, na calçada ou na praia se revela portadora de uma disfunção mental e 

social que a inabilita para o sucesso no atual estágio da civilização. 
 

Que tipo de gente joga lixo na rua, pela janela do carro ou deixa a praia emporcalhada quando sai? Uma das respostas 

corretas é: um tipo que está se tornando mais raro. Sim. A atual geração de adultos foi criança em um tempo em que jogar 

papel de bala ou a caixa vazia de biscoitos pela janela do carro quase nunca provocava uma bronca paterna. Foi 

adolescente quando amassar o maço vazio de cigarros e chutá-lo para longe não despertava na audiência nenhuma reação 

especial, além de um “vai ser perna de pau assim na China”. Chegou à idade adulta dando como certo que aquelas 

pessoas de macacão com a sigla do Serviço de Limpeza Urbana estampada nas costas precisam trabalhar e, por isso, 

vamos contribuir sujando as ruas. Bem, isso mudou. O zeitgeist, o espírito do nosso tempo, pode não impedir, mas, pelo 

menos, não impele mais ninguém com algum grau de conexão com o atual estágio civilizatório da humanidade a se livrar 

de detritos em lugares públicos sem que isso tenha um peso, uma consequência. É feio. É um ato que contraria a ideia tão 

prevalente da sustentabilidade do planeta e da preciosidade que são os mananciais de água limpa, as porções de terra não 

contaminadas e as golfadas de ar puro. 

E, no entanto, as pessoas ainda sujam, e muito as cidades impunemente. 

Só no mês de janeiro, 3000 toneladas de lixo foram recolhidas das praias cariocas – guimbas de cigarro, palitos de 

picolé, cocô de cachorro e restos de alimento. Empilhadas, essas evidências de vida pouco inteligente lotariam cinco 

piscinas olímpicas. Resume o historiador Marco Antônio Villa: “Ao contrário de cidadãos dos países desenvolvidos, o 

brasileiro só vê como responsabilidade sua a própria casa e não nutre nenhum senso de dever sobre os espaços que 

compartilha com os outros – um claro sinal de atraso”. 

O flagrante descaso com o bem público tem suas raízes fincadas na história, desde os tempos do Brasil colônia. No 

período escravocrata, a aristocracia saía a passear sempre com as mãos livres, escoltada por serviçais que não só 

carregavam seus pertences como limpavam a sujeira que ia atirando às calçadas. Não raro, o rei Dom João VI fazia suas 

necessidades no meio da rua, hábito também cultivado pelo filho, Pedro I, e ainda hoje presente. Foi com a instauração da 

República que o Estado assumiu, de forma sistemática, o protagonismo no recolhimento do lixo, mas isso não significou, 

nem de longe, nenhuma mudança de mentalidade por parte dos brasileiros. Cuidar da sujeira continuou a ser algo visto 

como aquilo que cabe a terceiros – jamais a si mesmo. 

Existe uma relação direta entre o nível de educação de um povo e a maneira como ele lida com o seu lixo. Não por 

acaso, o brasileiro está em situação pior que o cidadão do Primeiro Mundo quando se mede a montanha de lixo nas ruas 

deixada por cada um deles. 

Desde a Antiguidade, as grandes cidades do mundo, que já foram insalubres um dia, só conseguiram deixar essa 

condição à custa de um intenso processo de urbanização, aliado à mobilização dos cidadãos e a severas punições em 

forma de multa. “A concepção do bem público como algo valoroso nunca é espontânea, mas, sim, fruto de um forte 

empenho por parte do Estado e das famílias”, diz o filósofo Roberto Romano.       (Veja 09/03/2011, pág. 72 / com adaptações) 
 

01) Com relação às ideias expressas no texto, assinale a afirmativa correta: 

A) De acordo com o texto, as pessoas têm cuidado com o lixo produzido. 

B) As pessoas cuidam das praias, evitam deixá-las sujas. 

C) O brasileiro não se preocupa com o espaço público, o que é sinal de atraso. 

D) Nos tempos do Brasil colônia, as pessoas eram mais comprometidas com a limpeza pública. 

E) Faz parte da educação dos brasileiros o cuidado com a seleção do lixo. 
 

02) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

A) Infere-se do texto que desde Dom João VI, o Estado assumiu a responsabilidade com a limpeza pública. 

B) Considerar o bem público como algo de valor não é espontâneo, depende do empenho do estado e das famílias. 

C) O brasileiro está na mesma situação que os países desenvolvidos quanto ao lixo deixado nas ruas. 

D) Cuidar do lixo, para o brasileiro, é responsabilidade de cada indivíduo. 

E) Depreende-se do texto que só a atual geração de adultos foi educada para não sujar os espaços públicos. 
 

03) No que diz respeito aos aspectos gramaticais, assinale a alternativa correta: 

A) Preserva-se a correção gramatical ao se substituir a forma verbal “joga” (linha 1) por “jogam”. 

B) O adjetivo “emporcalhada” (linha 1) pode ser substituído por “enchiqueirada”, sem prejuízo à correção gramatical 

e ao sentido. 

C) A palavra “bronca” (linha 3) tem sentido equivalente a “repreensão”. 

D) O advérbio “nunca” (linha 3) poderia ser deslocado para antes de “jogar” na frase “em que nunca jogar papel...” 

sem alterar o sentido original. 

E) A substituição de “audiência” (linha 4) por “auditório” manteria a coerência e o mesmo sentido. 

 



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––    CCCOOONNNSSSEEELLLHHHOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   EEENNNGGGEEENNNHHHAAARRRIIIAAA,,,    AAARRRQQQUUUIIITTTEEETTTUUURRRAAA   EEE   AAAGGGRRROOONNNOOOMMMIIIAAA   DDDOOO   RRRIIIOOO   DDDEEE   JJJAAANNNEEEIIIRRROOO   –––    CCCRRREEEAAA///RRRJJJ   

ESPECIALISTA SUPERIOR DE LOGÍSTICA – ESLO (ADVOGADO) 

www.consulplan.net / atendimento@consulplan.com - 3 - 

04) Sobre os aspectos linguísticos, assinale a alternativa correta: 

A) O travessão que delimita o trecho “guimbas de cigarro, palitos de picolé, cocô de cachorro e restos de alimentos” 

(3º§) poderia ser substituído por dois pontos, mantendo-se a correção gramatical. 

B) O pronome “lo” em “chutá-lo” (1º§) refere-se a “adolescente”. 

C) A palavra “que”, no início do texto: “Que tipo de gente joga... quando sai?” e o do trecho “... é: um tipo que está 

se tornando...” pertencem à mesma classe gramatical. 

D) O sujeito do verbo “sujam” (2º§) é “as cidades”. 

E) “Civilizatório” e “espírito” têm acento gráfico obedecendo à mesma regra de acentuação.  
 

05) Sobre os aspectos referentes à concordância, assinale a alternativa correta: 

A) Em “A atual geração de adultos foi criança...” o verbo “foi” poderia ser corretamente flexionado no plural 

concordando com “adultos”. 

B) Em “O flagrante descaso com o bem público tem suas raízes fincadas...” estaria correto o uso do verbo no plural 

“têm”. 

C) “Existe uma relação entre o nível de educação de um povo...”, o verbo “existe” tem como referente “uma relação 

entre o nível...”. 

D) “A concepção de bem público como algo valoroso nunca é espontânea...”. O adjetivo “espontânea” poderia ser 

corretamente flexionado no masculino plural. 

E) “... 3000 toneladas de lixo foram recolhidas das praias cariocas”, pode-se corretamente usar no singular “foi 

recolhido” concordando com “lixo”. 
 

06) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao uso do acento indicador da crase: 

A) As pessoas vivem à vontade nos espaços públicos sem ter cuidado com a limpeza. 

B) Cuidar da limpeza deve ser uma opção de todos, pois estaremos prestando um bem à vida do planeta. 

C) Os especialistas chamam a atenção para uma peculiaridade que ajuda à compreender o comportamento daqueles 

que não se preocupam com a vida do planeta. 

D) O brasileiro é avesso às políticas que visam ao bem coletivo? 

E) À beira de uma catástrofe ecológica, muitos continuam maltratando a natureza. 
 

07) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à pontuação: 

A) “... nenhum senso de dever sobre os espaços que compartilha com os outros – um claro sinal de atraso”. 

Substituindo o travessão por vírgula ficaria incorreta a pontuação. 

B) “No período escravocrata, a aristocracia saía a passear sempre com as mãos livres...” O uso da vírgula depois 

de “escravocrata” justifica-se por separar termo deslocado. 

C) “Desde a Antiguidade, as grandes cidades do mundo, que já foram insalubres um dia, só conseguiram...” Se a 

vírgula que vem após a palavra “mundo” for eliminada, a frase tem seu sentido alterado. 

D) A vírgula na última frase do texto antes da oração: “diz o filósofo Roberto Romano” pode ser substituída por 

travessão. 

E) Em “É feio. É um ato que contraria a ideia tão prevalente da sustentabilidade...” o ponto depois de “feio” pode 

ser substituído por vírgula com a mudança da letra maiúscula para minúscula, mantendo a correção gramatical. 
 

08) Assinale a alternativa correta  quanto à ortografia, à acentuação gráfica, ao vocabulário usado no texto: 

A) As palavras “além”, “civilizatório” são acentuadas, respectivamente, pelas mesmas razões que “próprios”, 

“ninguém”. 

B) “O flagrante descaso com o bem público...” A palavra grifada pode ser substituída por “desdém” mantendo o 

sentido. 

C) Estaria correta a frase se substituir “flagrante” por “fragrante” na frase que inicia o 4º§; “O flagrante descaso com 

o bem público...” ficando assim: “O fragrante descaso...” 

D) As aspas usadas no texto: “vai ser perna de pau lá na China” destacam citação de um historiador. 

E) Pode-se substituir, mantendo a correção gramática o verbo “haver” por “ter” na frase “Há relatos de que  os 

aristocratas não se preocupavam com a limpeza  dos espaços públicos.” “Tem relatos de que os aristocratas...”. 
 

09) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à regência: 

A) As pessoas vão à praia e deixam lá os restos de alimentos, plásticos, garrafas. 

B) Não me lembro de quando o conheci e o namorei. 

C) As pessoas não visam à preservação da natureza, pensando na vida do planeta. 

D) O povo prefere sujar os espaços públicos a jogar o lixo nos lugares certos. 

E) Todos aspiram um mundo melhor, mas poucos agem para que isso aconteça. 

 



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––    CCCOOONNNSSSEEELLLHHHOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   EEENNNGGGEEENNNHHHAAARRRIIIAAA,,,    AAARRRQQQUUUIIITTTEEETTTUUURRRAAA   EEE   AAAGGGRRROOONNNOOOMMMIIIAAA   DDDOOO   RRRIIIOOO   DDDEEE   JJJAAANNNEEEIIIRRROOO   –––    CCCRRREEEAAA///RRRJJJ   

ESPECIALISTA SUPERIOR DE LOGÍSTICA – ESLO (ADVOGADO) 

www.consulplan.net / atendimento@consulplan.com - 4 - 

10) Assinale a alternativa que apresenta desvio da norma culta: 

A) Cuidar da sujeira continuou a ser algo visto como aquilo que cabe a terceiros. 

B) A gente não cuida do espaço que vivemos, não se preocupa com a sustentabilidade do planeta. 

C) Só no mês de janeiro, 3000 toneladas de lixo foram recolhidas das praias cariocas. 

D) O tempo em que muitos foram crianças não havia essa consciência de preservação natureza. 

E) As pessoas ainda jogam lixo pela janela dos carros. 
  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
  

11) Dos 63 quartos de um hotel, 45 tem ar condicionado, 51 tem banheira de hidromassagem e alguns quartos têm 

sacada com varanda. Sabe-se também que: 

 Todos os quartos têm pelo menos dois dos três itens mencionados.  

 O número de quartos que possuem ar condicionado e sacada com varanda é igual ao número de quartos que 

possuem banheira com hidromassagem e ar condicionado. 

 Um terço de todos os quartos tem os três itens. 

Assim, é correto afirmar que: 

A) 15 quartos não têm sacada com varanda.   D) 14 quartos têm apenas banheira e ar condicionado. 

B) 48 quartos têm banheira de hidromassagem.  E) 17 quartos não têm ar condicionado. 

C) 18 quartos têm apenas banheira e sacada com varanda. 
 

12) A interseção entre dois conjuntos A e B é o conjunto {6, 9, 12} e a diferença A – B é o conjunto {2, 3, 5, 13}. 

Sendo o conjunto B = {1, 4, 6, 8, 9, 12}, quantos elementos possui o conjunto A   B?  

A) 9  B) 11   C) 10   D) 12   E) 8 
 

13) Sejam 4 membros de uma família, Fábio, Rita, Cláudio e Solange: uma criança, um adolescente, um adulto e 

um idoso, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se ainda que: 

 Fábio tem menos de 35 anos e nasceu depois de Solange. 

 Cláudio não é o mais novo. 

 Solange não foi a primeira a nascer. 

 Rita é mais velha que Cláudio. 

 O adulto é do sexo masculino. 

Assim, é possível que: 

A) Solange seja avó de Fábio.    D) Rita seja neta de Cláudio. 

B) Rita seja filha de Solange.    E) Fábio seja pai de Solange. 

C) Cláudio seja pai de Fábio. 
 

14) Quatro garrafas iguais A, B, C e D possuem quantidades diferentes de água, sendo que: 

 A garrafa A possui mais água que a garrafa C.  

 O nível da água na garrafa D é superior ao da garrafa B.  

 A garrafa B possui mais água que a garrafa A. 

A ordem decrescente das garrafas quanto ao volume de água é: 

A) B, A, C, D B) D, B, A, C  C) D, A, B, C  D) A, C, D, B  E) C, A, B, D 
 

15) Considerando apenas números inteiros, qual dos intervalos a seguir apresenta mais números? 

A) [– 12, – 4] B) [– 8, 2]  C) [– 10, – 1]  D) [– 5, 7]  E) [0, 11]  
  

LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSIISSTTEEMMAA  CCOONNFFEEAA//CCRREEAA  
  

16) A Lei nº. 5194/66 regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo. O 

exercício, no País, da profissão de Engenheiro, Arquiteto ou Engenheiro Agrônomo, observadas as condições 

de capacidade e demais exigências legais, é assegurado: 

I. Aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de Engenharia, Arquitetura ou 

Agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País. 

II. Aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de 

ensino superior de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, bem como os que tenham esse exercício amparado por 

convênios internacionais de intercâmbio. 

III. Aos estrangeiros contratados que, mediante autorização expressa do Conselho Regional do local onde atuará, 

considerada a escassez de profissionais de determinada especialidade, tenham seus títulos registrados 

temporariamente. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):  

A) II, III  B) I, III   C) I, II   D) III   E) I 
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17) De acordo com a Lei nº. 5194/66, exercem ilegalmente a profissão de Engenheiro, Arquiteto ou Engenheiro 

Agrônomo, EXCETO: 

A) A pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, reservados aos profissionais 

de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais. 

B) O profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro. 

C) O profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e 

serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. 

D) O profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade. 

E) A firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos 

profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com a participação efetiva e autoria declarada de 

profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional. 
 

18) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) A verificação e a fiscalização do exercício e atividades das profissões reguladas pela Lei nº. 5194/66 serão 

exercidas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), e Conselhos Regionais 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de ação.  

(     ) A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feita pela maioria das entidades de classe e escolas ou 

faculdades com sede na nova Região, cabendo aos Conselhos atingidos pela iniciativa aceitar, aprovar e 

encaminhar a recomendação de criação ao Conselho Federal.  

(     ) Cada unidade da Federação pode figurar na jurisdição de mais de um Conselho Regional.  

A sequência está correta em: 

A) F, V, V  B) V, F, V  C) V, V, F  D) V, F, F  E) F, V, F 
 

19) As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos  Regionais  encarregados de julgar e decidir sobre os  

assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações do Código de Ética. 

São atribuições das Câmaras Especializadas, dentre outras, EXCETO: 

A) Julgar as infrações do Código de Ética. 

B) Recomendar ao Conselho Regional a aplicação das penalidades e multas previstas. 

C) Julgar os casos de infração da Lei nº. 5194/66, no âmbito de sua competência profissional específica. 

D) Apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das 

entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região. 

E) Elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais. 
 

20) A ordem correta das penalidades aplicáveis por infração da Lei nº. 5194/66 é, de acordo com a gravidade da 

falta:   

A) Multa, advertência reservada, suspensão temporária do exercício profissional, censura pública, cancelamento 

definitivo do registro. 

B) Advertência reservada, censura pública, multa, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento 

definitivo do registro. 

C) Suspensão temporária do exercício profissional, advertência reservada, censura pública, multa, cancelamento 

definitivo do registro. 

D) Advertência reservada, multa, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento 

definitivo do registro. 

E) Censura pública, multa, advertência reservada, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento 

definitivo do registro. 
 

“A Resolução nº. 313, de 26 de setembro de 1986, dispõe sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas 

submetidas à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº. 5194, de 24 de dezembro de 1966.”  
 

21) De acordo com a Resolução nº. 313, de 26 de setembro de 1986, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas: 

(     ) Aos Tecnólogos em suas diversas modalidades, sob a supervisão e direção de Engenheiros, Arquitetos ou 

Engenheiros Agrônomos, competem execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, 

produção técnica especializada.   

(     ) A denominação de Tecnólogo é reservada aos profissionais legalmente habilitados e registrados na forma da 

legislação vigente.   

(     ) O exercício de atividade definida na Resolução nº. 313/86 por pessoa física não legalmente registrada produzirá 

efeito jurídico, se comprovado por perícia sua qualidade técnica, mas será punido na forma da legislação de 

fiscalização da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, F  B) V, F, V  C) V, F, F  D) V, V, V  E) F, F, F 
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22) As  atribuições dos Tecnólogos, em suas diversas modalidades, para efeito do exercício profissional, e da sua 

fiscalização, respeitados  os  limites  de sua formação, consistem em:  

I. Elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade. 

II. Condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, 

execução de instalação, montagem e reparo. 

III. Operação e manutenção de equipamento e instalação, execução de desenho técnico.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 

A) I, II, III  B) I, II   C) II   D) II, III  E) I, III 
 

23) A Resolução nº. 336, de 27 de outubro de 1989, dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos 

Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Diante do exposto, analise: 

I. O registro de pessoa jurídica é ato obrigatório de inscrição no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia e opcional no Conselho Regional onde ela inicia suas atividades profissionais no campo técnico da 

Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia. 

II. Somente ao profissional habilitado é facultado constituir-se em firma individual para a prestação de serviços 

profissionais, ou execução de obras, desde que proceda o registro no CREA. 

III. A responsabilidade técnica por qualquer atividade exercida no campo da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, 

Geologia, Geografia ou Meteorologia é sempre do profissional dela encarregado, não podendo, em hipótese 

nenhuma, ser assumida pela pessoa jurídica. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

A) I  B) II    C) III   D) I, III   E) II, III 
 

24) A Resolução nº. 413, de 27 de junho de 1997, dispõe sobre o visto em registro de pessoa jurídica. Assinale a 

afirmativa que NÃO foi extraída dessa Resolução: 

A) Será concedido visto ao registro da pessoa jurídica originário de outro Conselho Regional, para execução de 

obras, prestação de serviços e participação em licitações.  

B) O prazo de validade do visto para execução de obras ou prestação de serviços não ultrapassa 120 dias. 

C) O prazo de validade para a participação em licitações é igual ao da validade da certidão de registro. 

D) O visto para execução de obras ou prestação de serviços poderá ser concedido para atividades parciais do objeto 

social da pessoa jurídica, quando assim requerido.  

E) O requerimento do visto deverá indicar, expressamente, a finalidade para a qual está sendo solicitado e ser 

instruído com a certidão do registro no Conselho Regional de origem. 
 

25) A Resolução nº. 1000, de 1º de janeiro de 2002, dispõe sobre os procedimentos para elaboração, aprovação e 

homologação de atos administrativos normativos de competência do Sistema CONFEA/CREA. Acerca disso, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) O processo legislativo inicia-se com a admissibilidade da proposta e posterior transformação em projeto. 

(     ) A vigência do ato administrativo normativo deve ser indicada de forma expressa, sendo regra geral a entrada 

em vigor na data da publicação, reservando-se para os atos de maior repercussão a fixação de período de 

carência, de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. 

(     ) Após aprovado pelo Plenário do CREA, o projeto de ato normativo será encaminhado ao CONFEA para 

homologação, acompanhado do processo administrativo e da cópia do projeto em meio magnético. 

A sequência está correta em: 

A) F, F, V  B) V, F, V  C) F, V, F  D) V, V, V  E) F, V, F 
 

26) De acordo com a Resolução nº. 1002, de 26 de novembro de 2002, que adota o Código de Ética Profissional da 

Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, no exercício da 

profissão, é(são) dever(es) do profissional:   

A) Oferecer seu saber para o bem da humanidade. 

B) Harmonizar os interesses pessoais aos coletivos. 

C) Contribuir para a preservação da incolumidade pública. 

D) Divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão. 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

27) De acordo com a Resolução nº. 1002, de 26 de novembro de 2002, nas relações com os clientes, empregadores e 

colaboradores, devem os profissionais, EXCETO: 

A) Dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade. 

B) Resguardar o sigilo profissional mesmo que instado a divulgar informações, por determinação legal ou judicial. 

C) Fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal. 

D) Atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais. 

E) Alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua 

inobservância. 
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28) De acordo com a Resolução nº. 1002, de 26 de novembro de 2002, no exercício da profissão, são condutas 

vedadas ao profissional, EXCETO:  

A) Descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício. 

B) Usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou 

para auferir vantagens pessoais.  

C) Formular proposta de salários superiores ao mínimo profissional legal. 

D) Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano 

às pessoas ou a seus bens patrimoniais. 

E) Suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia comunicação. 
 

29) A Resolução nº. 1007, de 5 de dezembro de 2003, dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os modelos e 

os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional. Quanto à apreciação do requerimento de 

registro do profissional diplomado no país, é INCORRETO afirmar: 

A) Apresentado o requerimento devidamente instruído, o processo será encaminhado ao pleno do CONFEA para 

apreciação.  

B) O registro do profissional diplomado no País será concedido após sua aprovação pela câmara especializada.  

C) A câmara especializada competente atribuirá o título, as atividades e as competências profissionais em função da 

análise da qualificação acadêmica do portador de diploma ou certificado.  

D) Caso seja necessário confirmar a autenticidade do diploma ou do certificado do egresso de curso ministrado no 

País, o CREA deve diligenciar junto à instituição de ensino que o graduou.  

E) Caso seja necessário obter informações referentes à formação do profissional diplomado no País, o CREA deve 

diligenciar junto à instituição de ensino que o graduou. 
 

30) De acordo com a Resolução nº. 1008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para  

instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades, os procedimentos 

para instauração do processo têm início no CREA em cuja jurisdição for verificada a infração, por meio dos 

seguintes instrumentos, EXCETO:  

A) Denúncia apresentada por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 

B) Denúncia apresentada por entidade de classe ou por instituição de ensino. 

C) Relatório de fiscalização. 

D) Iniciativa do CREA, quando constatados, por qualquer meio à sua disposição, indícios de infração à legislação 

profissional. 

E) Ordem judicial expedida em mandado de segurança. 
 

31) De acordo com a Resolução nº. 1008, de 9 de dezembro de 2004, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas: 

(     ) A denúncia deve ser protocolizada no CREA e instruída com a identificação do denunciante, pessoa física ou 

jurídica, incluindo endereço residencial ou comercial completo e número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 

ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, provas circunstanciais ou elementos comprobatórios do 

fato denunciado. 

(     ) A denúncia anônima pode ser efetuada, verbalmente ou por escrito, e será recebida pelo CREA, independente 

de descrição detalhada dos fatos, mas com indícios ou provas circunstanciais que configurem infração à 

legislação profissional.   

(     ) A denúncia anônima somente será admitida após a verificação dos fatos pelo CREA, por meio de fiscalização 

no local de ocorrência da pressuposta infração. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, V       B) F, V, V       C) F, V, F      D) F, F, F       E) F, F, V   
 

32) De acordo com a Resolução nº. 1018, de 8 de dezembro de 2006, que dispõe sobre os procedimentos para 

registro das instituições de ensino superior e das entidades de classe de profissionais de nível superior ou de 

profissionais técnicos de nível médio nos CREA’s e dá outras providências, analise: 

I. Compete ao CREA verificar o cumprimento das exigências estabelecidas na Resolução e atestar a regularidade no 

CREA dos docentes relacionados pela instituição de  ensino superior.  

II. O requerimento de registro da instituição de ensino superior será apreciado pela câmara especializada da 

modalidade correspondente à área de formação profissional do curso ministrado.  

III. O registro da instituição de ensino superior somente será efetivado após sua homologação pelo plenário do CREA. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

A) I, II  B) I, III   C) II, III  D) I, II, III  E) II 
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33) Para revisão de seu registro, a entidade de classe de profissionais de nível superior ou de profissionais técnicos 

de nível médio deverá encaminhar ao CREA os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:  

I. Alterações estatutárias, independentemente de registro atualizado em cartório. 

II. Comprovantes do efetivo funcionamento e da prática de atividades de acordo com os objetivos definidos em seu 

estatuto, referentes às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, de forma contínua, durante o período 

compreendido entre a homologação ou a última revisão de seu registro e a nova revisão requerida pelo CREA. 

III. Relação de sócios efetivos, domiciliados na circunscrição, especificando nome, título profissional e número de 

registro no CREA de no mínimo trinta ou sessenta profissionais, adimplentes com suas anuidades junto ao CREA, 

para a entidade uniprofissional ou multiprofissional, respectivamente. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

A) I, II, III  B) III   C) I   D) II, III  E) I, III 
 

34) A Resolução nº. 1025, de 30 de outubro de 2009, dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o 

Acervo Técnico Profissional. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os 

efeitos legais, que consta dos assentamentos do CREA a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades 

consignadas no acervo técnico do profissional. A respeito da CAT, analise: 

I. A CAT deve ser requerida ao CREA pelo profissional por meio de formulário próprio, com indicação do período 

ou especificação do número das ART’s que constarão da certidão.  

II. O CREA manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a análise do requerimento e o deferirá somente se 

estiver compatível com os dispositivos da Resolução nº. 1025. 

III. Em nenhuma hipótese será permitida a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

A) I, III  B) I   C) I, II, III  D) I, II   E) II 
 

35) A Lei nº. 6835/80 dispõe sobre o exercício da profissão de Meteorologista. São atribuições do Meteorologista, 

EXCETO: 

A) Criar, renovar e desenvolver técnicas, métodos e instrumental em trabalhos de meteorologia; julgar e decidir sobre 

tarefas científicas e operacionais de meteorologia e respectivos instrumentais. 

B) Pesquisar, planejar e dirigir a aplicação da meteorologia nos diversos campos de sua utilização. 

C) Dirigir, orientar e controlar projetos científicos em meteorologia. 

D) Dirigir órgãos, serviços, seções, grupos ou setores de meteorologia apenas em entidades públicas. 

E) Atender a consultas meteorológicas e suas relações com outras ciências. 
  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
  

36) O Google Chrome é um navegador utilizado para acessar páginas da Internet. Foi desenvolvido pela empresa 

Google e lançado em 2008, tendo grande aceitação dos internautas, tornando-se um dos navegadores mais 

utilizados atualmente. Para limpar todos os dados de navegação do histórico desse navegador é necessário: 

A) Acessar a opção histórico e clicar no link editar itens e clicar no botão limpar todos os dados de navegação, onde 

será exibida uma tela, solicitando quais itens devem ser eliminados. 

B) Acessar a opção histórico e clicar no botão limpar todos os dados de navegação onde será exibida uma tela, 

solicitando quais itens devem ser eliminados. 

C) Acessar a opção histórico e clicar no botão remover histórico de navegação. 

D) Acessar o menu ferramentas e clicar na opção excluir o histórico de navegação. 

E) Acessar a opção histórico e clicar no link remover histórico de navegação. 
 

37) O Outlook Express é um aplicativo padrão do Windows XP que permite o gerenciamento de uma ou mais 

contas de email, facilitando a utilização e organização do correio eletrônico. São características dessa 

ferramenta: 

I. Para o envio de emails é necessário a configuração do servidor de saída POP, do provedor de emails do usuário. 

II. Para o recebimento de emails é necessário a configuração do servidor de entrada SMTP, do provedor de emails do 

usuário. 

III. A opção assinatura permite ao usuário criar uma assinatura que será adicionada automaticamente a todos os emails 

que forem enviados. 

IV. Para não excluir as mensagens do servidor na Internet, deve-se marcar a opção deixar uma cópia das mensagens no 

servidor, e o Outlook realizará apenas uma cópia do servidor para o computador. 

V. A versão Outlook Express não permite a criação de regras de redirecionamento de emails da caixa de entrada para 

outras pastas. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I, III, IV  B) II, III, IV  C) I, II, III, IV  D) II, III, IV, V  E) III, IV 
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38) O software Windows Movie Maker (versão 5.1 – Windows XP) é utilizado para criação e edição de vídeos. 

Sobre esse aplicativo, analise: 

I. Permite a inserção de título e crédito no vídeo. 

II. Para salvar o projeto como arquivo de filme (vídeo), é necessário utilizar a opção salvar projeto. 

III. São efeitos de vídeo: alto contraste, aquarela, mancha e pixelizar. 

IV. Para adicionar imagens ao projeto deve-se importá-las para as coleções. 

V. Os clipes de áudio podem ser adicionados no modo de exibição StoryBoard. 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas: 

A) I, IV  B) II, V   C) III, IV  D) III, V  E) II, III, V 
 

39) Os aplicativos do BR Office foram criados com a proposta do Software livre e são utilizados como aplicativos 

comerciais por várias empresas. Relacione os aplicativos do BR Office aos aplicativos correspondentes do 

pacote Office: 

1. BrOffice.org Writer 

2. BrOffice.org Calc 

3. BrOffice.org Impress 

4. BrOffice.org Base 

5. BrOffice.org Draw 

(     ) Não possui aplicativo correspondente. 

(     ) Microsoft Office Access. 

(     ) Microsoft Office Excel. 

(     ) Microsoft Office Word. 

(     ) Microsoft Office PowerPoint. 

A sequência está correta em: 

A) 3, 4, 2, 1, 5 B) 5, 4, 2, 1, 3  C) 3, 5, 4, 1, 2  D) 4, 5, 2, 1, 3  E) 3, 2, 4, 1, 5 
 

40) Backups são cópias de segurança dos dados de um computador. O Sistema Operacional Microsoft Windows 

XP possui um Assistente de Backup que permite ao usuário, de forma simples, realizar o procedimento de 

segurança. Com relação a tal aplicativo, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Pode ser acessado através do menu iniciar – todos os programas – acessórios – ferramentas do sistema – backup. 

B) Permite realizar backup de arquivos e configurações ou restaurar arquivos e configurações. 

C) São tipos de backup: normal, cópia, adicional, diferencial e diário. 

D) Permite escolher quais os dados serão feitos backup. 

E) Permite que a rotina de backup seja programada para ser executada automaticamente em horário determinado pelo 

usuário. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

41) Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por transferência voluntária “a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que 

não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”. São exigências 

previstas na referida Lei, EXCETO: 

A) Existência de dotação específica. 

B) Formalização por meio de convênio. 

C) Vedação de transferência para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, conforme disposto 

no inciso X do art. 167 da Constituição. 

D) Comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 

financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente 

dele recebidos. 

E) Previsão orçamentária de contrapartida. 
 

42) A Teoria da Imprevisão pode ser entendida como “a que sustenta os contratos que têm trato sucessivo ou 

dependência do futuro, entendem-se condicionados pela manutenção do atual estado das coisas”. Sobre a Teoria 

da Imprevisão, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) A Teoria da Imprevisão é o remédio jurídico destinado a sanar incidentes que venham alterar a base econômica, 

ou seja, a base negocial do contrato. Por isso, é aplicada excepcionalmente às situações extracontratuais que o 

atinja.  

(     ) A Teoria da Imprevisão é um incidente contratual, por isso aceitável como limitadora da força obrigatória dos 

contratos. Permite a alteração do contrato sem ferir a autonomia da vontade, pois só atingirá o que não estiver 

adstrito ao ato volitivo, mas apenas aqueles atos sujeitos à imprevisibilidade.  

(     ) A Teoria da Imprevisão é uma exceção dentro da regra de obrigatoriedade contratual, tornando relativo o 

absolutismo do pacta sunt servanda, pregado pelo Liberalismo do século XIX.  

A sequência está correta em:  

A) V, V, V  B) F, F, F  C) F, V, V  D) V, V, F  E) V, F, V 
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43) O Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente é concedido anualmente, com o objetivo de expressar reconhecimento 

às personalidades ou instituições e entidades que tenham se distinguido por suas posições, ações e projetos na 

luta pela preservação, defesa e/ou conservação do meio ambiente, na área da Engenharia, da Arquitetura, da 

Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, preferencialmente em ações no Estado do Rio de 

Janeiro. A iniciativa permite a identificação de valores morais e éticos que contribuíram ou venham a 

contribuir com a melhoria da qualidade de vida e de comportamentos que serviram, ou poderão servir de 

exemplo para nortear ações de indivíduos e organizações. A iniciativa do CREA-RJ, além de contribuir de 

forma direta com o bem-estar social, está diretamente ligada aos preceitos constitucionais de proteção ao meio 

ambiente, de incumbência do Poder Público. São elas, EXCETO: 

A) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

B) Proteger a fauna e a flora, admitindo as práticas científicas que, a bem da pesquisa, coloquem em risco sua função 

ecológica. 

C) Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

D) Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente. 

E) Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 
 

44) Negócio jurídico é o poder de autorregulação dos interesses que contêm a enunciação de um preceito, 

independentemente do querer interno. Assinale a alternativa que NÃO representa adequadamente o negócio 

jurídico: 

A) Nos contratos que tiverem palavras que admitam dois sentidos, deve-se preferir o que mais convier a sua natureza. 

B) Em relação aos contratos, deve-se ater às necessidades de crédito, à urgência de se impor o cumprimento das 

obrigações assumidas, mesmo que haja demanda judicial, independentemente do adimplemento da parte contrária.  

C) Nos contratos de compra e venda, no que concerne à extensão do bem alienado, deve-se interpretar em favor do 

comprador. 

D) Na interpretação contratual, considerar-se-ão as normas jurídicas correspondentes. 

E) Nas estipulações obrigacionais, dever-se-á interpretar do modo menos oneroso para o devedor. 
 

45) “Dentre os defeitos do negócio jurídico, está a coação. A coação é qualquer pressão física ou moral exercida sobre 

a pessoa, os bens ou a honra de um contratante para obrigá-lo ou induzi-lo a efetivar um negócio jurídico.” Para 

que se configure a coação moral como defeito do negócio jurídico, é mister a ocorrência dos seguintes 

requisitos, EXCETO: 

A) A coação deve ser a causa determinante do negócio jurídico. 

B) Deve incutir à vítima a um temor justificado. 

C) O temor deve dizer respeito a uma obrigação de fazer resistida de forma injustificada pelo coato. 

D) O dano deve ser considerável ou grave. 

E) O dano deve ser igual, pelo menos, ao receável do ato extorquido (a ameaça deve referir-se a prejuízo que 

influencie a vontade do coato a ponto de alterar suas determinações). 
 

46) A prescrição extingue a pretensão, que é a exigência de subordinação de um interesse alheio ao interesse 

próprio. De acordo com o art. 189 do Código Civil de 2002, “o direito material violado dá origem à pretensão, 

que é deduzida em juízo por meio da ação”. Extinta a pretensão, não há ação. Portanto, a prescrição extingue a 

pretensão, extinguindo também e indiretamente o direito de ação. A seguir, são enumeradas espécies de 

prescrição e conceitos básicos. Analise:  

I. Extintiva: faz desaparecer direitos. 

II. Intercorrente: prescrição extintiva que ocorre no decurso do processo, ou seja, já tendo o autor provocado a tutela 

jurisdicional por meio da ação.  

III. Aquisitiva: corresponde ao usucapião. Nessa espécie, além do tempo e da inércia ou desinteresse do dono anterior, 

é necessária a posse do novo dono. 

IV. Ordinária: os prazos prescricionais são pontualmente previstos. 

V. Especial: aquela cujo prazo é genericamente previsto em lei. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as espécies estão corretamente ligadas ao conceito. 

B) Quatro espécies estão corretamente ligadas ao conceito. 

C) Três espécies estão corretamente ligadas ao conceito. 

D) Duas espécies estão corretamente ligadas ao conceito. 

E) Apenas uma espécie está corretamente ligada ao conceito. 
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47) “A nosso ver, embora gerando efeitos jurídicos, o ato ilícito não deve ser chamado de ato jurídico, que por 

definição, é lícito. Porém, pelos efeitos jurídicos que enseja, o ato ilícito, sem dúvida, é um fato jurídico (em 

sentido lato). O ato ilícito, ou contrário ao direito, é jurídico, à medida que provoca um efeito jurídico, fazendo 

nascer uma responsabilidade civil, base de uma obrigação de ressarcir, de indenizar, a cargo do autor, e de um 

crédito atribuído à vítima, ao lesado, podendo, também dele resultar outra espécie de responsabilidade, a criminal. 

Mas gera confusão chamar ato ilícito „ato jurídico‟, só por causa dos efeitos jurídicos que proporciona. Virtude e 

crime têm  efeitos jurídicos e nem por isso recebem a mesma denominação. E, se nos permitem o exemplo, não se 

pode, só porque ambas têm asas, e voam, chamar pelo mesmo nome a borboleta e a andorinha.”           
(Veloso, Zeno, Invalidade do Negócio Jurídico: Nulidade e Anulabilidade – Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p. 17) 

Considerando o texto anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) O delito é ato gerador de responsabilidade, e pois, de direitos, mas deixa de constituir ato jurídico por não ser 

aquela consequência a visada pelo agente. 

(     ) No ilícito, o pressuposto é a ação ou omissão à qual a norma confere uma sanção punitiva, que é o efeito 

jurídico do ato ilícito. 

(     ) Os atos ilícitos por serem originários do dever de reparar, produzindo, por isso, consequências de direito, 

afastam-se do conceito de ato ilícito, na medida em que não têm como finalidade produzir a consequência e 

direito pretendidos pelo agente. 

A sequência está correta em:  

A) V, V, V  B) F, F, F  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, F 
 

48) Para Caio Mário, “obrigação é vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação 

economicamente apreciável”. (Pereira, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, 18. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, 

V. II, p. 5. In Direito Civil, Curso Completo, César Fiúza, Del Rey, 2002, p. 241) Sobre o direito das obrigações, analise: 

I. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar 

do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. 

II. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o 

credor a perda, e a obrigação se resolverá, sem mais ônus de qualquer natureza. 

III. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota 

do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, mesmo que a obrigação seja  indivisível. 

IV. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 

devedor. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas uma das afirmativas é falsa.   D) As quatro afirmativas são falsas. 

B) Duas das afirmativas são falsas.    E) As quatro afirmativas são verdadeiras. 

C) Três das afirmativas são falsas. 
 

49) Tratando-se de conexão e continência, assinale a afirmativa INCORRETA: 

A) A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, devendo ser julgadas pelo mesmo juiz, 

na mesma sentença. 

B) Quando, para as ações conexas, há dois juízos competentes, o pedido de reunião da segunda à primeira, por 

conexão, não pode ser deferido, se o juízo da primeira é absolutamente incompetente para conhecer e julgar a 

segunda. 

C) A continência não deixa de ser uma espécie de conexão, sendo que a consequência processual advinda de uma ou 

outra é a mesma: a modificação da competência. 

D) Os juízos por onde se processam ações conexas são competentes, conjuntamente, para o julgamento das causas. 

E) A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 
 

50) “Litisconsórcio é a possibilidade que existe de mais de um litigante figurar em um ou em ambos os polos da 

relação processual.” A respeito do litisconsórcio, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) O litisconsórcio ativo facultativo se forma no momento do ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao princípio 

do juiz natural. 

(     ) Há litisconsórcio multitudinário quando existir número muito grande de litisconsortes facultativos no processo, 

podendo gerar até mesmo a inviabilidade do exercício de jurisdição. Caso o juiz verifique ser esse o caso, 

poderá extinguir o feito, pela impossibilidade do desenvolvimento válido e regular do feito. 

(     ) É possível a ocorrência de litisconsórcio necessário ativo ou passivo. É defeso impedir o litisconsorte 

necessário, citado no curso da ação de assumir o polo ativo, se o seu conflito não for com o autor, mas com o 

réu. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, V  B) F, F, F  C) F, V, F  D) V, F, V  E) F, F, V 
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51) Condições da ação, na lição de Arruda Alvim, “são as categorias lógico-jurídicas existentes na doutrina e, 

muitas vezes, na lei, como em nosso direito positivo que, se preenchidas, possibilitam que alguém chegue à 

sentença de mérito”, estando expressamente arroladas, no inciso VI do art. 267 do Estatuto Processual, a 

saber: a) possibilidade jurídica do pedido, b) interesse de agir e c) legitimação para a causa. 

Sobre as condições da ação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) A possibilidade jurídica do pedido é condição que diz respeito à pretensão. Há possibilidade jurídica do pedido 

quando a pretensão, em abstrato, se inclui entre aquelas que são reguladas pelo direito objetivo. 

(     ) O interesse processual é um secundário, instrumental, subsidiário, de natureza processual, consistente no 

interesse ou necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na 

pretensão. 

(     ) A legitimação para a causa consiste no deferimento do direito de ação àquele a quem pertine o possível direito 

material que estará em discussão no processo. No polo ativo, a legitimidade é de quem, em sendo julgada 

procedente a demanda, recolherá os benefícios da mesma; para o polo passivo, ela é mensurada em função da 

resistência oferecida à pretensão do autor, sendo legitimado aquele que se opõe ao exercício de seu direito, e 

que, em sendo a demanda procedente, sofrerá efeitos da decisão. 

A sequência está correta em: 

A) F, F, F  B) F, V, F  C) F, V, V  D) V, V, V  E) V, F, V 
 

52) Sobre a Lei nº. 11101/2005, analise as afirmativas: 

I. O plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 90 (noventa) 

dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em 

falência. 

II. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 60 (sessenta) 

dias contados da data da publicação da relação de credores apresentada pelo administrador judicial. 

III. Caso o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor seja rejeitado, é permitido aos credores 

apresentarem plano alternativo, sendo que, se rejeitado pela Assembleia, o juiz deverá decretar a falência do 

devedor. 

IV. No que se refere aos créditos quirografários sujeitos a recuperação judicial pertencente a fornecedores de bens ou 

serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 

recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o 

período de recuperação.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I, II, III  B) II, IV  C) I, III   D) I, II   E) III, IV 
 

53) A petição inicial é a peça inaugural do processo, pela qual o autor provoca a atividade jurisdicional, que é 

inerte. Sobre a petição inicial, assinale a alternativa que NÃO traz relação à luz do Código de Processo Civil: 

A) A indicação incorreta do juízo, na petição inicial, não enseja o seu indeferimento. 

B) Quando não for possível a menção de qualificação completa das partes, é suficiente que se as individue, de modo 

a favorecer a obrigação imposta pela sentença a pessoas certas. 

C) A petição inicial deverá indicar os fundamentos de fato (causa de pedir remota) e os de direito (causa de pedir 

próxima), não havendo necessidade de indicar o motivo do pedido. 

D) O pedido deve ser sempre explícito, em face da interpretação restritiva, havendo pedidos que, por se tratarem de 

disposição legal, não precisam constar da petição inicial. 

E) A petição inicial dispensa a menção a texto de lei, uma vez que no pedido e na causa de pedir está implícito. 
 

54) Diz o art. 84 do CPC, inaugurando o capítulo I do título IV do CPC,  que “as causas cíveis serão processadas e 

decididas, ou simplesmente decididas, pelos órgãos jurisdicionais, nos limites de sua competência, ressalvada às 

partes a faculdade de instituírem juízo arbitral”. A respeito da competência, marque a alternativa 

INCORRETA: 

A) Como uma das formas de exercício do poder estatal, a jurisdição é uma e indivisível. Para efeito didático e de 

divisão de trabalho, pode ser dividida em comum e especial. 

B) Prorrogação de competência é o fenômeno que torna competente o juízo que era relativamente incompetente, 

como por exemplo, pela inércia do réu, que não opõe exceção de incompetência na forma ou no prazo legal. 

C) No caso de desmembramento de comarca, a nova comarca será competente para a ação, cuja competência fora 

fixada pelo domicílio do réu. 

D) As mudanças de domicílio do réu, depois de ajuizada a demanda, não alteram a competência, já estabilizada com 

a propositura da ação. 

E) A função do árbitro é jurisdicional, porque aplica o direito ao caso concreto, podendo, inclusive, decidir por 

equidade, sendo permitido ao poder judiciário ingressar no mérito da decisão do árbitro. 
 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6133170549292117&pb=798efbd3e6512c0c&fi=364d94b9000c8d71&kw=art
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55) O art. 315 do Código Penal menciona “dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei: 

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.” Tal conceito trata-se do crime de emprego irregular de verbas 

ou rendas públicas. Assinale a alternativa que NÃO está adequada ao mesmo: 

A) É permitida a modalidade de crime tentado. 

B) O momento consumativo se dá com a efetiva aplicação das verbas ou rendas. 

C) É crime doloso, pela vontade livre e consciente de aplicar as rendas ou verbas públicas de forma diversa de sua 

destinação. 

D) O sujeito ativo é todo e qualquer funcionário público. 

E) As cláusulas de exclusão de antijuridicidade (art. 23 do Código Penal) são aplicáveis, fazendo desaparecer o 

delito. 
 

56) Os artigos 471 e seguintes da CLT tratam da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Diante do 

exposto, é correto afirmar: 

A) A suspensão do contrato de trabalho do empregado, por motivo de doença, obriga a empresa quanto ao FGTS. 

B) O serviço militar estipulado no art. 472 da CLT, que não constitui motivo para alteração ou rescisão do contrato 

de trabalho é de qualquer natureza. 

C) A suspensão injusta do empregado por mais de trinta dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de 

trabalho. 

D) O aviso prévio é válido quando dado ao empregado afastado por motivo de doença, integrando-se no tempo de 

serviço, para todos os fins legais. 

E) O empregado, mesmo em licença não remunerada prevista no art. 476, poderá reclamar a contribuição do FGTS. 
 

57) A lei da improbidade administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional. São dispositivos dessa lei, EXCETO: 

A) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a 

autoridade administrativa responsável pelo inquérito, representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 

dos bens do indiciado. 

B) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer 

ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 

C) Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 

responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 

D) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que 

compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 

E) É permitida, por força da aplicação subsidiária do art. 125, IV do CPC, a transação, acordo ou conciliação nas 

ações principais de improbidade administrativa. 
 

58) A licitação vive no direito público brasileiro há mais de cento e quarenta anos, desde que introduzida no 

positivismo normativo da Administração Central pelo Decreto nº. 2926, de 14/05/1862. Foi elevada a princípio 

constitucional pela Carta Magna de 1988 (arts. 22 XXVII, 37, XXI, e 175), sendo regulamentada atualmente pela Lei 

Federal nº. 8666/93. A seguir, estão relacionadas modalidades de licitação, com elementos que as caracterizam. 

Assinale a modalidade corretamente relacionada à característica: 

A) A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, segundo critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial. É comumente utilizado na seleção de projetos, onde se busca a 

melhor técnica, e não o menor preço. 

B) A tomada de preços é a modalidade de licitação que se realiza, com ampla publicidade, para assegurar a 

participação de quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos no edital convocatório. 

C) O convite é a modalidade de licitação realizada entre interessados previamente cadastrados ou que preencham os 

requisitos para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. É a licitação para contratos de valor estimado imediatamente inferior ao estabelecido para 

a concorrência. 

D) O concurso é a modalidade de licitação entre, no mínimo, três interessados do ramo pertinente a seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa. Podem também participar aqueles que, 

mesmo não sendo convidados, estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu 

interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas. 

E) O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 

Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou ainda, para a alienação de bens imóveis 

cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou de dação em pagamento. 
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59) “Recurso é o meio processual que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de um terceiro, a 

viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a anulação, a reforma, a integração ou o aclaramento da 

decisão judicial.” Sobre recurso, analise: 

I. Todo e qualquer recurso interposto com base no CPC deve obedecer aos princípios fundamentais que informam a 

teoria geral dos recursos: do duplo grau de jurisdição, da taxatividade, da singularidade da fungibilidade e da 

proibição da reformacio in peius. 

II. Além dos requisitos de admissibilidade gerais existentes para todos os recursos, é preciso que seja demonstrado o 

seu cabimento, à luz do art. 102, III, § 3º da Constituição da República. 

III. O interesse de recorrer do MP se equipara ao das partes. É pressuposto de admissibilidade que deve ser exigido. 

IV. O réu tem o interesse de recorrer, pleiteando o deferimento da denunciação por ele requerida, no caso de a ação 

principal ter sido julgada improcedente. É que, com a improcedência da ação principal, poderá obter do 

denunciado indenização consequente. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Duas afirmativas são verdadeiras.   D) Nenhuma afirmativa é verdadeira. 

B) Três afirmativas são verdadeiras.    E) Apenas uma afirmativa é verdadeira. 

C) Quatro afirmativas são verdadeiras. 
 

60) Para o direito tributário brasileiro, a extinção do crédito tributário é qualquer ato jurídico ou fato jurídico 

que faça desaparecer a obrigação respectiva existente na relação instituída entre sujeito passivo e sujeito ativo 

na Constituição do Crédito. São modalidades de extinção do crédito tributário, EXCETO: 

A) Prescrição. 

B) Caducidade da dívida. 

C) Decisão administrativa favorável ao sujeito passivo de caráter irreformável. 

D) Conversão do depósito em renda. 

E) Compensação. 
 

  

http://www.impostoderenda.etc.br/extincao-do-credito-tributario.html

