
 
 

CONCURSO PÚBLICO DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 12º REGIÃO  

EDITAL 001/2016 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

ADVOGADO 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________ 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES 
de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo 
concorrente do candidato; 
2. Cada questão de múltipla escolha apresenta CINCO 
alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E sendo 
apenas uma correta; 
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a 
quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo e 
nível para os quais você foi inscrito estão corretos. Caso 
esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique 
imediatamente ao fiscal de sala; 
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados 

estão registrados corretamente. Caso haja alguma 
divergência, comunique ao fiscal de sala; 
5. ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço 
próprio da FOLHA DE RESPOSTA E CADERNO DE 
QUESTÕES; 
6. É obrigatório o uso de caneta esferográfica feita em 
material transparente de tinta PRETA; 

7. Não é permitido, no momento da prova, o candidato 
permanecer com aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone 
celular, tablet etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné 
etc.; 
8. O (a) candidato (a) só poderá se ausentar do local de 
prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do início 
da prova. Vale ressaltar que só poderá levar o CADERNO DE 
QUESTÕES, após 2(duas) horas do início da prova; 
9. O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas; 
10. Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala a 
FOLHA DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES 
(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da 
prova); 
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o 
candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA 
e/ou a FOLHA DE RESPOSTAS. 
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só 
poderão sair juntos. 

 

 

BOA PROVA! 

 

  

DESTAQUE AQUI 

 

01  06  11  16  21  26  

02  07  12  17  22  27  

03  08  13  18  23  28  

04  09  14  19  24  29  

05  10  15  20  25  30  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questões de 01 a 05 
 
Texto para as questões de 01 a 05 

 
O HOMEM CUJA ORELHA CRESCEU 

 
Ignácio de Loyola Brandão 

 
 

Estava escrevendo, sentiu a orelha pesada. Pensou que fosse cansaço, eram 11 da noite, estava fazendo hora-

extra. Escriturário de uma firma de tecidos, solteiro, 35 anos, ganhava pouco, reforçava com extras. Mas o peso foi 

aumentando e ele percebeu que as orelhas cresciam. Apavorado, passou a mão. Deviam ter uns dez centímetros. Eram 

moles, como de cachorro. Correu ao banheiro. As orelhas estavam na altura do ombro e continuavam crescendo. Ficou 

só olhando. Elas cresciam, chegavam à cintura. Finas, compridas, como fitas de carne, enrugadas. Procurou uma tesoura, 

ia cortar a orelha, não importava que doesse. Mas não encontrou, as gavetas das moças estavam fechadas. O armário de 

material também. O melhor era correr para a pensão, se fechar, antes que não pudesse mais andar na rua. Se tivesse um 

amigo, ou namorada, iria mostrar o que estava acontecendo. Mas o escriturário não conhecia ninguém a não ser os colegas 

de escritório. Colegas, não amigos. Ele abriu a camisa, enfiou as orelhas para dentro. Enrolou uma toalha na cabeça, 

como se estivesse machucado. 

Quando chegou na pensão, a orelha saia pela perna da calça. O escriturário tirou a roupa. Deitou-se, louco para dormir e 

esquecer. E se fosse ao médico? Um otorrinolaringologista. A esta hora da noite? Olhava o forro branco. Incapaz de 

pensar, dormiu de desespero. 

Ao acordar, viu aos pés da cama o monte de uns trinta centímetros de altura. A orelha crescera e se enrolara como 

cobra. Tentou se levantar. Difícil. Precisava segurar as orelhas enroladas. Pesavam. Ficou na cama. E sentia a orelha 

crescendo, com uma cosquinha. O sangue correndo para lá, os nervos, músculos, a pele se formando, rápido. Às quatro 

da tarde, toda a cama tinha sido tomada pela orelha. O escriturário sentia fome, sede. Às dez da noite, sua barriga roncava. 

A orelha tinha caído para fora da cama. Dormiu. 

Acordou no meio da noite com o barulhinho da orelha crescendo. Dormiu de novo e quando acordou na manhã 

seguinte, o quarto se enchera com a orelha. Ela estava em cima do guarda-roupa, embaixo da cama, na pia. E forçava a 

porta. Ao meio-dia, a orelha derrubou a porta, saiu pelo corredor. Duas horas mais tarde, encheu o corredor. Inundou a 

casa. Os hospedes fugiram para a rua. Chamaram a polícia, o corpo de bombeiros. A orelha saiu para o quintal. Para a 

rua. 

Vieram os açougueiros com facas, machados, serrotes. Os açougueiros trabalharam o dia inteiro cortando e 

amontoando. O prefeito mandou dar a carne aos pobres. Vieram os favelados, as organizações de assistência social, 

irmandades religiosas, donos de restaurantes, vendedores de churrasquinho na porta do estádio, donas-de-casa. Vinham 

com cestas, carrinhos, carroças, camionetas. Toda a população apanhou carne de orelha. Apareceu um administrador, 

trouxe sacos de plástico, higiênicos, organizou filas, fez uma distribuição racional. 

E quando todos tinham levado carne para aquele dia e para os outros, começaram a estocar. Encheram frigoríficos, 

geladeiras. Quando não havia mais onde estocar a carne de orelha, chamaram outras cidades. Vieram novos açougueiros. 

E a orelha crescia, era cortada e crescia, e os açougueiros trabalhavam. E vinham outros açougueiros. E os outros se 

cansavam. E a cidade não suportava mais carne de orelha. O povo pediu uma providência ao prefeito. E o prefeito ao 

governador. E o governador ao presidente. 

E quando não havia solução, um menino, diante da rua cheia de carne de orelha, disse a um policial: "Por que o 

senhor não mata o dono da orelha?" 

Disponível em <http://www.casadobruxo.com.br>. Acesso em 12 Out. 2016.

  



   

CREFITO-12 | EDITAL 001/2016                                                                          2                                                                                                                                          NÍVEL SUPERIOR | ADVOGADO 

QUESTÃO 01     
A interpretação do texto ‘O homem cuja orelha cresceu’ 
evidencia a intenção do autor de sobretudo 
 

(A) provocar impacto no leitor diante de uma situação 
absurda, mas real. 

(B) criticar a ideia que associa a significância humana 
apenas a sua produtividade.  

(C) denunciar o descaso das autoridades governamentais 
com a sociedade em geral. 

(D) mostrar como o excesso de trabalho é prejudicial à vida 
do homem moderno. 

(E) enfatizar a falta de solidariedade da sociedade atual, 
sobretudo com os menos abastados. 

 

QUESTÃO 02     
Nos trechos destacados, observa-se a promoção da 
articulação textual, respectivamente, por meio de coesão 
por 
 

 
(A) elipse e conjunção. 
(B) referência e elipse. 
(C) conjunção e item lexical. 
(D) item lexical e referência. 
(E) item lexical e conjunção. 
 

QUESTÃO 03 
Sobre a pontuação presente no terceiro parágrafo, é 
correto afirmar: 
 

(A) Está incorreta, pois em alguns trechos está separando 
o sujeito de seu predicado. 

(B) Está incorreta, pois o excesso de pontos deveria ser 
evitado pelo uso de vírgulas. 

(C) Está incorreta, por não isolar os apostos presentes, 
deixando o texto confuso. 

(D) Está correta e intensifica a ideia de crescimento 
contínuo da orelha do personagem. 

(E) Está correta, mas não ajuda a conferir ao texto a 
clareza nas ações ocorridas na história. 

 

QUESTÃO 04     
Assinale dentre as alternativas abaixo aquela em que o 
emprego do hífen segue a mesma regra de ortografia 
presente no termo destacado em “[...] Ela estava em cima 
do guarda-roupa”. 
 

(A) mal-habituado 
(B) bem-te-vi 
(C) afro-asiático 
(D) marca-passo 
(E) cor-de-rosa 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 05    
A solução apresentada pelo menino no trecho "Por que o 
senhor não mata o dono da orelha?", tem a intenção de 
reforçar a ideia 
 

(A) da inutilidade humana. 
(B) da maldade infantil. 
(C) de descaso com os cidadãos. 
(D) da impotência humana. 
(E) da falta de piedade humana. 
 
 

RASCUNHO 

  

As orelhas estavam na altura do ombro e continuavam 

crescendo. Ficou só olhando. Elas cresciam, 

chegavam à cintura. Finas, compridas, como fitas de 

carne, enrugadas. Procurou uma tesoura, ia cortar a 

orelha, não importava que doesse. Mas não encontrou, 

as gavetas das moças estavam fechadas. O armário de 

material também. 
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MATEMÁTICA 

 

Questões de 06 a 10 
 

QUESTÃO 06 
Um banco de varejo efetuou uma operação de empréstimo 
a juro simples, em que o montante da dívida ficou em 
R$22.500,00. Sabendo-se que o valor do capital recebido 
pelo cliente foi de R$10.000,00 e que o empréstimo foi 
parcelado em 20 prestações mensais, a taxa mensal que o 
banco operou foi de:  
 
(A) 2,95% 
(B) 3,35% 
(C) 4,50% 
(D) 5,75% 
(E) 6,25% 
 
QUESTÃO 07 
Uma caixa sem tampa tem a base quadrática com lado 
medindo (𝑥 + 1) dm e altura 2 dm. Sabendo-se que a área 
total de sua superfície é de 33 dm2, a medida do lado da 
base é, em metros: 
 

(A) 6,0 
(B) 5,0 
(C) 4,0 
(D) 3,0 
(E) 2,0 
 
 
QUESTÃO 08 
Em economia, a Lei da Oferta e Procura (Demanda), 
também chamada de Lei da Procura, descreve o 
comportamento predominante dos consumidores na 
aquisição de bens e serviços em determinados períodos, 
em função de quantidades e preços. Sabe-se que para 
determinado produto de certa fábrica as expressões da 
quantidade ofertada (𝑄𝑜) e da quantidade demandada (𝑄𝑑) 
são respectivamente, 𝑄𝑜 = 3𝑃 − 15 e 𝑄𝑑 = 40 − 2𝑃. 
Sabendo-se que a fábrica atinge o equilíbrio de mercado 
quando a quantidade ofertada é equivalente à quantidade 
procurada, então o preço (𝑃) de equilíbrio adotado é de:  
 

(A) R$ 10,00 
(B) R$ 11,00 
(C) R$ 16,00 
(D) R$ 21,00 
(E) R$ 29,00 
 

QUESTÃO 09 
Em um determinado concurso público municipal para os 
cargos voltados para o Ensino Médio, os candidatos 
fizeram provas das seguintes disciplinas: Português (P), 
Matemática (M) e Informática (I), em que cada uma delas 
possuía os seguintes pesos, respectivamente, 1,5; 2,0 e 
1,5. Sabe-se também que um dos candidatos participante 
obteve as notas: P 6,0; M  4,0 e I  8,0. A pontuação 
final dos candidatos era calculada através de média 
ponderada. Portanto, a pontuação do candidato em 
referência foi de: 
 

(A) 2,9 pontos 
(B) 5,0 pontos 
(C) 5,8 pontos 
(D) 18,0 pontos 
(E) 29,0 pontos 
 

QUESTÃO 10     
Os planos de operadoras de telefonia móvel estão 
apresentados a seguir: 
 
 

PLANO 
CUSTO FIXO 

MENSAL 
CUSTO ADICIONAL POR 

MINUTO 

ALFA R$ 49,90 R$ 0,55 

BETA R$ 34,90 R$ 0,95 

GAMA R$ 29,90 R$ 1,15 

DELTA R$ 19,90 R$ 1,35 

TETA R$   9,90 R$ 1,75 

 

O plano mais vantajoso para alguém que utilize meia hora 
por mês é: 
 

(A) DELTA 
(B) BETA 
(C) TETA 
(D) ALFA 
(E) GAMA 
 
 

RASCUNHO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
Questões de 11 a 15 
 
QUESTÃO 11     
Considere o MS-Windows 7. Visando uma melhor 
organização das pastas, necessitamos criar algum tipo de 
identificação para podermos obter um melhor controle de 
nossos arquivos. Qual o conceito de diretório? 
 
(A) São as pastas em que se encontram os arquivos. 
(B) São os arquivos que se encontram nas pastas. 
(C) São os endereços em que se encontram os dados. 
(D) São documentos acondicionados. 
(E) São planilhas ou textos. 
 

QUESTÃO 12     
Considere o MS-Excel 2010. Em virtude, de a ferramenta 
possuir várias células, várias linhas e várias colunas, 
precisamos ter um cuidado especial no ato da sua 
impressão. Qual atenção se deverá ter antes da impressão 
para que sejam evitadas impressões de forma cortada e 
desorganizada? 
 

(A) Acionar o CTRL+P. 
(B) Visualizar o modo normal. 
(C) Visualizar o layout da página. 
(D) Acionar a impressão rápida. 
(E) Visualizar a quebra de página. 
 

QUESTÃO 13     
A internet é onde estão armazenadas infinitas informações 
e é o meio mais utilizado para pesquisas. Marque a 
alternativa que expressa corretamente o conceito de 
busca? 
 

(A) Advanced no Google. 
(B) Mecanismo de busca. 
(C) Search no Google. 
(D) Utilizar o Google. 
(E) Utilizar o Yahoo.  
 
QUESTÃO 14     
O correio eletrônico é muito utilizado para troca de e-mails. 
Caso venha utilizar o recurso CCo, o que acontece? 
 

(A) O destinatário não identificará o endereço do 
remetente. 

(B) O remetente não conseguirá transmitir o e-mail. 
(C) O remetente não conseguirá retransmitir o e-mail. 
(D) O destinatário não identificará o endereço que foi 

enviado pelo remetente.  
(E) O destinatário identificará o endereço que foi enviado 

pelo remetente. 
 
QUESTÃO 15     
A internet tornou a vida das pessoas mais otimizada e 
pragmática. Qual o conceito de link? 
 

(A) É o endereço de um recurso na web.  
(B) É um atalho de um recurso na web. 
(C) É um diretório de um recurso na web. 
(D) É uma hierarquia de um recurso na web. 
(E) É um caminho de recurso do computador. 
 
 
 
 

 

RASCUNHO 
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ATUALIDADES 

 

Questões de 16 a 20 
 

QUESTÃO 16     
O vídeo chamado "Por que o mundo inevitavelmente vai acabar dia 29 de julho de 2016? Fatos chocantes" foi publicado 
no YouTube, ganhou mais de 4 milhões de visualizações e cerca de 6 mil comentários. 
De acordo com a organização que fez o vídeo, End Times Prophecies, nesta data, os polos da Terra se inverterão, 
causando uma mudança de temperatura tão drástica que o planeta vai se tornar inóspito para a raça humana, provocando 
sua extinção. 

Disponível em http://br.sputniknews.com/mundo_insolito/20160726/5841918/mundo-acaba-29-julho-video.html. Acesso em 01/08/2016. 

 
Mesmo que não tenha ocorrido a catástrofe anunciada no vídeo, o planeta terra está passando por grandes transformações 
ambientais nos últimos anos, com destaque para a intensificação do efeito estufa.  
Sobre o problema ambiental destacado em negrito na frase acima, é correto afirmar que 
 
(A) a ação antrópica é a principal responsável pelo aquecimento do planeta, mas a ratificação de protocolos internacionais, 

como o de Kyoto, por todos os países, conseguiu reduzir as emissões dos gases estufas na atmosfera. 
(B) inúmeros problemas têm se agravado no século atual, a exemplo do aquecimento global, muito mais pela própria 

dinâmica da natureza do que pela ação antrópica. 
(C) o uso do petróleo nas usinas termelétricas e como combustível nos veículos automotivos tem liberado toneladas de 

gases estufa no ambiente, apesar de se notar em alguns esforços para a redução da sua utilização. 
(D) a expansão do uso de energias alternativas, como a hidroeletricidade, em países como a China e o Brasil, reduziu 

drasticamente a emissão dos gases estufa, além de ser uma opção de matriz energética isenta de poluição. 
(E) a maioria dos cientistas tem culpado os países mais pobres pelo aquecimento global, em virtude de não terem adotado 

políticas que combatam o desmatamento de suas florestas, principal responsável pela liberação de gases estufas na 
atmosfera. 

 
QUESTÃO 17     
No mês de junho, o desmatamento na Amazônia dobrou em relação ao mesmo período de 2015. Metade da área 
devastada fica no Pará. Na imagem de satélite, os alertas de desmatamento cobrem a Amazônia de pontos vermelhos. 
A realidade é bem mais assustadora. Só em junho, a área devastada é quase do tamanho de Belém. Metade dessa 
destruição toda foi no Pará. Depois vem Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. 

Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/07/desmatamento-na-amazonia-dobra-em-junho-diz-imazon.html. Acesso em 01/08/2016. 
 

Segundo os ambientalistas, dentre as causas para a ampliação do desmatamento nos estados citados no texto acima, 
merece destaque a/o 
 

(A) aplicação do novo Código Florestal Brasileiro que reduziu a Reserva Legal na Amazônia de 80% para 50%, ampliando 
com isso a área para a expansão do agronegócio. 

(B) criação de Unidades de Conservação na Amazônia Ocidental, o que tem promovido maior comprometimento das 
florestas pela extração realizada em larga escala pelos chamados “povos da floresta”. 

(C) aumento da demarcação de reservas indígenas e de comunidades quilombolas que passaram a ampliar suas 
produções agropecuárias, vinculando-as ao agronegócio. 

(D) transferência de muitas indústrias automobilísticas do Sudeste para a Amazônia Legal, buscando a redução de custos, 
e as facilidades fiscais oferecidas por estados como o Pará e Rondônia. 

(E) grilagem de terras na Amazônia Legal, especialmente em área de grandes projetos de hidrelétricas e perto de rodovias 
como ocorre no Pará, além da expansão da pecuária e da agricultura comercial. 

 

QUESTÃO 18     
No início de 2015 diversas manifestações que pediam o impeachment da presidenta voltaram às ruas dias após o então 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitar o pedido contra Dilma Rousseff. Os protestos ocorreram em Brasília, São 
Paulo e Rio de Janeiro e em outras capitais do país. 
Após votação favorável na Câmara dos Deputados em 2015 e no senado em 2016, a Presidenta é afastada do cargo em 
maio deste ano. Michel Temer (PMDB) assume o cargo de Presidente da República, interinamente. 
Considerando os dados apresentados, suas vinculações históricas e desdobramentos, é possível afirmar que o argumento 
principal apresentado para o pedido de impeachment da presidenta Dilma foi/foram 
 

(A) a constatação de ter cometido crime contra o sistema financeiro nacional, comprometendo o bom desempenho da 
economia do país nos últimos dois anos. 

(B) os prejuízos causados à Petrobras pela gestão do governo do PT com a compra da refinaria de Pasadena nos EUA a 
um preço muito mais elevado que o de mercado. 

(C) a queda da aprovação popular da então mandatária do país em função da crise econômica que se agravou após o 
governo federal ter extinguido programas sociais como o “Bolsa Família”.  

(D) ter cometido crime de responsabilidade ao praticar as chamadas "pedaladas fiscais", ou seja, os atrasos de repasses 
a bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais. 

(E) o resultado da investigação, através de comissão parlamentar de inquérito, que ofereceu denúncias de corrupção 
envolvendo diretamente a chefe do executivo no recebimento de propina de empreiteiras ligadas à Operação Lava 
Jato.  
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QUESTÃO 19     
Ao levarmos em conta os aspectos políticos, econômicos e sociais, o ano de 2016 tem apresentado um quadro de grandes 
transformações desde seu início. Nesse cenário é correto afirmar que o/a 
 

(A) eleição presidencial nos Estados Unidos tem colocado Republicanos e Democratas em oposição. Os republicanos, 
liderados pelo magnata Donald Trump, defendem a recente aproximação diplomática dos EUA com Cuba e o acordo 
nuclear feito com o Irã, enquanto os democratas não aceitam tais políticas. 

(B) crises econômicas e imigratórias tendem a agravar a instabilidade na União Europeia. O descontentamento com os 
rumos do bloco levou países como o Reino Unido a realizar um referendo em que a maioria da população votou pela 
saída do país no bloco econômico. 

(C) Turquia iniciou uma campanha aberta de ataques ao Estado Islâmico no início deste ano. O país passou a ser alvo 
das ofensivas da organização terrorista que, financiada pela Rússia, promoveu um frustrado golpe de estado para 
derrubar o atual governo turco. 

(D) implantação das obras de infraestrutura realizadas no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos 2016 estão sendo 
avaliadas como positivas, uma vez que as políticas públicas de remoção de pessoas ajudaram a reduzir o preço dos 
imóveis na área central da cidade e a violência urbana. 

(E) atual corrente migratória, que chama a atenção do mundo, parte de grupos originados na África subsaariana e no 
Oriente Médio e que têm como principal destino a Europa, onde são imediatamente acolhidos por países como 
Alemanha, França, Itália e Reino Unido, que lideram a economia do bloco europeu.  

 
QUESTÃO 20 
No início de fevereiro deste ano a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência mundial devido ao aumento 
de casos de microcefalia e à suspeita de sua relação com o zika vírus. A decisão serve para acelerar ações de cooperação 
internacional e incentivar pesquisas para combater a doença. 
Transmitido pelo aedes aegypti, o zika vem se espalhando rapidamente pelo planeta, especialmente nas Américas Central 
e do Sul, que já reportaram casos em 26 países. 

Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/2016/02/. Acesso em 01/08/2016, com adaptações. 

 
Atualmente observa-se que 
 
(A) em países como o Brasil o aumento dos casos de infecção por zika vírus está relacionado à precariedade do 

saneamento básico, à degradação das condições socioambientais e à carência de recursos médicos adequados. 
(B) a realização de eventos mundiais como os Jogos Olímpicos (2016) promove a estabilização da doença, haja vista que 

os países desenvolvidos vêm transferindo a tecnologia de vacinas para o Brasil poder conter a epidemia. 
(C) o avanço nos sistemas de transportes e o intenso deslocamento da população mundial têm provocado uma rápida 

expansão desse tipo de doença, que é típica das zonas temperadas, para os países tropicais como o Brasil, onde o 
fato é agravado pela deficiência do sistema de saúde. 

(D) a despeito da suspeita inicial da infecção pelo vírus zika ocasionar a microcefalia, cientistas brasileiros descartaram 
essa possibilidade este ano e, portanto, a doença não mais preocupa as autoridades do país. 

(E) a principal medida de prevenção contra o vírus zika é a mesma utilizada contra a dengue e a chikungunya, isto é, a 
vacinação em massa das pessoas, especialmente das gestantes. 

 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questões de 21 a 30 
 
QUESTÃO 21 
Acerca das disposições estabelecidas na Lei nº 8.429/90 e no atual posicionamento Jurisprudencial dos Tribunais 
Superiores, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É possível que determinado gestor público possa usar como tese de defesa em sede de eventual processo por 

improbidade, a aprovação total das suas contas referentes ao período objeto de investigação. 
(B) Como se trata de matéria de interesse público, as sanções de Ressarcimento e Perda de Bens e Valores são 

imprescritíveis. 
(C) Admite-se a participação de particulares na prática de um ato de improbidade, desde que este induza ou concorra 

para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 
(D) As penas de Perda da Função e Ressarcimento ao Erário só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença. 
(E) O Ministério Público é titular exclusivo para a propositura da Ação de Improbidade Administrativa. 
 
QUESTÃO 22 
Acerca da Organização Administrativa do Estado, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O processo de descentralização nos órgãos públicos visa a melhoria e a especialização das atividades desenvolvidas 

pela administração pública. 
(B) As Empresas Públicas assim como as Sociedades de Economia Mista possuem capital totalmente constituído por 

investimentos do Erário Público. 
(C) As Autarquias são pessoas jurídicas de Direito Público e, portanto, gozam de todas as garantias e capacidades que 

um ente da Administração Direta, inclusive para legislar. 
(D) A desconcentração se constitui no procedimento em que um determinado ente utiliza para auto-organizar-se através 

da criação de órgão internos, visando a melhoria do atendimento e dos serviços prestados. 
(E) Como são pessoas jurídicas de direito privado, as empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista estão 

desobrigadas de realizar concursos públicos para a contratação de pessoal. 
 
QUESTÃO 23 
Com relação à Lei de Processo Administrativo Lei nº 9.784/99, marque a alternativa incorreta. 
 
(A) A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo 

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
(B) Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e 

incluindo-se o do vencimento. 
(C) Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no 

prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 
(D) As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de 

fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 
(E) Salvo disposição legal em contrário, o recurso terá efeito suspensivo. 
 
QUESTÃO 24 
Sobre o processo legislativo previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A medida provisória, em razão da sua natureza efêmera e emergencial, poderá tratar sobre Direito Processual Civil. 
(B) As emendas constitucionais apenas sofrem restrições de natureza material. 
(C) Quanto às Leis Ordinárias e Complementares, o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em dois 

turnos de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se 
o rejeitar. 

(D) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 
respectivo número de ordem. 

(E) Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse 
público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, 
dentro de setenta e duas horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 
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QUESTÃO 25 
Acerca do Poder Judiciário, assinale a alternativa correta de acordo com as previsões constitucionais. 
 
(A) O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por 

voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. 
(B) A atividade jurisdicional será ininterrupta, salvo na hipótese de férias coletivas, funcionando, nos dias em que não 

houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. 
(C) Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos dois anos do 

afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 
(D) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, 

originariamente nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de 
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público 
da União que oficiem perante tribunais. 

(E) Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, nove juízes, recrutados, quando possível, na respectiva 
região, e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco 
anos. 

 
QUESTÃO 26 
Acerca da Organização do Estado, prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Compete, exclusivamente, à União cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência. 
(B) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre sistema monetário e de medidas, 

títulos e garantias dos metais. 
(C) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico. 
(D) Incluem-se entre os bens dos Estados as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. 
(E) Compete aos Municípios legislar sobre registros públicos. 
 
QUESTÃO 27 
Acerca das disposições do Domicílio previstas no Código Civil, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 
(B) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. 
(C) Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 
(D) É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. 
(E) Nos contratos escritos, é vedado aos contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e 

obrigações deles resultantes. 
 

QUESTÃO 28 
Sobre as disposições concernentes do Código Civil – Dos Fatos Jurídicos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A manifestação de vontade não subsistirá ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que 

manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. 
(B) A manifestação de vontade pelo representante, ainda que nos limites de seus poderes, não produz efeitos em relação 

ao representado. 
(C) São nulos os negócios jurídicos, quando às declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser 

percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 
(D) São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 
(E) É anulável o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 
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QUESTÃO 29 
Acerca da Responsabilidade Tributária prevista no Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O espólio será responsável pelos tributos devidos pelo de cujus antes e depois da abertura da sucessão. 
(B) Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem 

solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, dentre outros, 
os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados.  

(C) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do 
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

(D) A responsabilidade não poderá ser excluída pela denúncia espontânea da infração, ainda que acompanhada do 
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

(E) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra não 
será responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, 
transformadas ou incorporadas. 

 
QUESTÃO 30 
De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa incorreta sobre os tributos federais. 
 
(A) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 

atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

(B) A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito 
de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. 

(C) O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador o seu desembaraço 
aduaneiro, quando de procedência estrangeira. 

(D) O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. 
(E) A incidência do imposto depende da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou 

nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.  
 
 


