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Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 6. 
 

"Fatigar" ou "fadigar"? 
Aldo Bizzocchi 

Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/fatigar-ou-fadigar-281012-1.asp Acesso em 26/04/2013 

 

Tradicionalmente, o verbo correspondente ao substantivo "fadiga" é 
"fatigar". No entanto, de algum tempo para cá, a forma "fadigar" começa - 
na verdade, recomeça - a ser empregada. É que "fadiga" é derivação 
regressiva de "fadigar" e não de "fatigar", revelando que esse verbo não é 
novo na língua, apenas estava em desuso no linguajar corrente, tendo-se 
mantido apenas no jargão de algumas especialidades profissionais. 

Tudo começa com o verbo latino "fatigare", que deriva de "fatis" 
(abundância) do mesmo modo como "castigare" deriva de "castus". E 
"fatigare" significava primitivamente "cansar, enfastiar, entediar", sempre 
pelo excesso de algo - em bom português, "encher o saco" (vem de longe 
essa metáfora da paciência como um recipiente que se enche até 
transbordar). 

Esse verbo "fatigare" deu em português duas formas: a culta "fatigar" e 
a semiculta "fadigar", em que se percebe o abrandamento da consoante 
intervocálica, fenômeno recorrente na história do nosso idioma. 

Como disse mais acima, "fadigar" foi relegado a certo ostracismo, 
permanecendo no derivado "fadiga", que inicialmente se referia apenas ao 
cansaço físico após um esforço. Só que algumas profissões passaram a 
empregar "fadiga" como termo de especialidade para designar algo que só 
tem a ver com cansaço num sentido bem metafórico. É o caso da 
engenharia, que fala na fadiga dos materiais (por exemplo, a cobertura do 
Engenhão, no Rio de Janeiro, corre o risco de desabar por causa da fadiga 
das estruturas de aço, submetidas ao tempo). Também na medicina existe 
a fadiga de um órgão: pode ocorrer parada cardíaca se o coração entrar em 
fadiga; um músculo superexigido após um treino intenso pode sofrer fadiga, 
isto é, entrar em colapso pelo acúmulo de ácido láctico. Portanto, a fadiga 
do músculo é diferente da do atleta. Afinal, enquanto este está mais 
propriamente cansado, seus músculos estão na verdade lesionados. 

Da fadiga do concreto do edifício ou da musculatura do esportista ao 
verbo "fadigar" com o sentido técnico de provocar fadiga é um pulinho. 

Por isso, hoje em dia, muitos engenheiros, médicos, treinadores, 
fisioterapeutas, etc., utilizam o verbo "fadigar" como se fosse derivado de 
"fadiga" e não o contrário. É que esses falantes sequer suspeitam que tal 
verbo já existe há séculos. E o empregam como um neologismo com 
significado bem diverso do original. A rigor, poderíamos até pensar que, se 
quem começou a empregar esse verbo como termo técnico desconhecia 
sua existência anterior, então se trata realmente de um novo verbo, 
homônimo do primeiro. O que cria um curioso dilema etimológico: teríamos 
dois verbos homônimos (e não duas acepções do mesmo verbo) com o 
mesmo étimo, o que contraria a própria definição de homonímia. 

O fato é que ninguém atualmente utiliza "fatigado" em textos de 
engenharia nem emprega "fadigado" como sinônimo de "cansado". 
 
1. Após a leitura do texto, analise as proposições a seguir.  

I. A palavra “esse”, destacada no primeiro parágrafo, faz referência 
ao termo fatigar.   

II. No verbo “tendo-se”, destacado no primeiro parágrafo, o pronome 
está corretamente empregado na forma enclítica, pois o verbo ao 
qual ele está ligado está no gerúndio e vem precedido de vírgula.  

III. No segundo parágrafo, a primeira ocorrência de parênteses 
intercala uma informação de caráter elucidativo; enquanto que a 
segunda ocorrência isola um comentário do autor.   

IV. O termo destacado no penúltimo parágrafo é uma sigla e significa: 
e outras coisas.  

 

A alternativa com a análise correta das proposições é:  
 

a) Apenas as proposições I e IV estão incorretas. 
b) Apenas a proposição I está incorreta. 
c) Apenas as proposições II e III estão incorretas. 
d) Apenas as proposições I, II e IV estão incorretas. 

 
2. Releia: Como disse mais acima, "fadigar" foi relegado a certo 

ostracismo.  

Neste trecho, as palavras destacadas significam, respectivamente: 
 

a) Perjurado; e exclusão. 
b) Submetido; e repúdio. 
c) Aproximado; e acolhimento. 
d) Afastado; e isolamento. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sobre as ideias presentes no texto, assinale a proposição 
INCORRETA: 

a) Apesar de incorreta, a forma verbal “fadigar” já foi utilizada em 
outros tempos. 

b) É possível entender as diferentes acepções da palavra fadiga de 
acordo com seu emprego. 

c) Não é de hoje que se associa a paciência a algo que desborda. 
d) Os verbos “fadigar” e “fatigar” geram uma situação difícil quanto a 

sua classificação, pois não podem ser considerados homônimos. 
 

4. Assinale a alternativa que contém informação verdadeira de acordo 
com o texto: 

a) No penúltimo parágrafo, o autor declara que o verbo fadigar só 
pode ser visto como novo se considerar que as pessoas que o 
empregam como termo técnico ignoram sua existência com outro 
sentido. 

b) Com a frase que compõe o último parágrafo, o autor quer dizer que 
se usa somente a forma “fadigado” em todos os sentidos possíveis. 

c) Ao dizer que alguns profissionais “utilizam o verbo ‘fadigar’ como 
se fosse derivado de ‘fadiga’ e não o contrário”, o autor refere-se 
ao fato de que a palavra “fatiga” é que vem do verbo “fatigar”. 

d) Ao dizer que se “cria um curioso dilema etimológico” o autor refere-
se ao fato de que aí reside um problema de caráter fonético, pois 
a troca de letras exige que se pronunciem as palavras de forma 
distinta. 

 
5. Sobre os recursos de linguagem empregados no texto, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) Os travessões empregados no primeiro parágrafo poderiam ser 
substituídos por parênteses sem perda de sentido. 

b) O texto é todo escrito em terceira pessoa do discurso, pois o foco 
está na informação. 

c) O texto contém mais de uma passagem em que se emprega 
linguagem informal. 

d) As aspas são amplamente utilizadas no texto com diferentes 
intenções. 

 
6. Assinale a proposição INCORRETA quanto à análise do emprego da 

vírgula: 

a) Em: “Tudo começa com o verbo latino ‘fatigare’, que deriva de ‘fatis’ 
(abundância) do mesmo modo como ‘castigare’ deriva de ‘castus’”, 
a vírgula abre uma oração coordenada adjetiva restritiva. 

b) Em: “a cobertura do Engenhão, no Rio de Janeiro, corre o risco de 
desabar por causa da fadiga das estruturas de aço”, as vírgulas 
isolam um aposto. 

c) Em: “um músculo superexigido após um treino intenso pode sofrer 
fadiga, isto é, entrar em colapso pelo acúmulo de ácido láctico”, as 
vírgulas isolam uma expressão explicativa. 

d) Em: “Tradicionalmente, o verbo correspondente ao substantivo 
‘fadiga’ é ‘fatigar’”, a vírgula é opcional. 

 
7. Assinale a alternativa em que o uso da crase é obrigatório. 

a) A partir de então, apresentou-lhe a amiga. 
b) Fez alusão a sua maneira de conduzir a educação. 
c) Referiu-se a alguma maneira de fazer a dificuldade valer a pena. 
d) A rigor, apresentou-o a amiga. 

 
8. Assinale a alternativa em que NÃO há correção gramatical quanto ao 

emprego dos verbos: 

a) É inevitável que algum dia as pessoas sejam chamadas à 
responsabilidade. 

b) Se o governo manter a alta dos juros, a situação poderá se agravar. 
c) Quando a vir, solicite que informe o endereço correto. 
d) Fomos nós quem comprou o presente. 

 
9. Assinale a alternativa em que o sentido é alterado com a substituição 

da palavra destacada pelo termo proposto. 

a) Preferiu especar o portão. / escorar. 
b) Ele está sempre tergiversando. /  fazendo rodeios. 
c) Comprou um terreno opimo. / plano. 
d) Não suportou o ignóbil comportamento. /  repugnante. 

 
  



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA – CRA-SC 
1016 - Advogado 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                           Página 2 de 6 

TIPO 1

10. Leia os versos a seguir, extraídos da poesia “Desejos”, de Carlos 
Drummond de Andrade e em seguida responda o que se pede: 

Desejo a vocês... [...]    
Ter uma surpresa agradável  
Ver a Banda passar  
Noite de lua cheia  
Rever uma velha amizade  
Ter fé em Deus [...] 
 

Assinale a alternativa em que houve problema de regência na reescrita 
do verso: “ver a Banda passar”. 
 

a) Aludir a Banda que passa. 
b) Preocupar-se com a Banda que passa. 
c) Assistir à Banda que passa. 
d) Chegar perto da Banda que passa. 

 
11. Após a leitura a seguir sobre o editor de texto Microsoft Word 2007, 

identifique a afirmação correta: 

I. Para criar tabelas no Microsoft Word 2007 deve-se utilizar os 
seguintes comandos da faixa de opções: Guia Inserir – Grupo 
Tabela – Tabela – Definir o número de Tabelas desejadas. 

II. O estilo de parágrafo padrão normalmente usado quando se inicia 
um novo documento Word baseia-se no modelo Normal.dotm. 

III. No Word 2007, o recurso "Orientação" existente na opção de menu 
"Layout de páginas" permite alternar as páginas entre os layouts 
Retrato e Paisagem. 

IV. Os cabeçalhos e rodapés, no Word 2007 são duas áreas que se 
repetem em todo o documento para compartilhar uma informação 
necessária. Esse recurso é possível acessando o menu exibir e 
escolhendo a opção CABEÇALHO E RODAPÉ. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
12. Assinale a alternativa que diz respeito a seguinte definição: 

“são as mensagens que trazem arquivos e/ou links que ao serem 
acessados, resultam na contaminação do computador por códigos 
maliciosos (vírus, programas que desativam itens de segurança, 
programas que capturam senhas, etc), podendo causar danos ao 
computador, perda de informações pessoais e roubo de senhas de 
sistemas, além de propagar vírus às demais máquinas..” 
 

a) spam 
b) phishing 
c) scam 
d) correntes 

 
13. Ao realizar uma operação no Microsoft Excel 2007 escreve-se em uma 

célula qualquer, a fórmula representada pela seguinte hipótese: 
=FUNÇÃO(64). E obtém-se o resultado 8. Assinale a seguir que 
FUNÇÃO é representada na hipótese: 

a) SOMA. 
b) RAIZ. 
c) MULT. 
d) MODO. 

 
14. Aprimorado para o sistema operacional Microsoft Windows 7 e 

disponível nas edições Ultimate e Enterprise, esse recurso protege 
tudo, de documentos a senhas, criptografando toda a unidade na qual 
o Windows e seus dados estão. Quando o recurso é ativado, qualquer 
arquivo salvo na unidade é criptografado automaticamente. Assinale a 
única alternativa que corresponde a esse recurso do Windows 7: 

a) System Recovery. 
b) Secure Startup. 
c) Bitlocker. 
d) Cloud Computing. 

 
15. No correio eletrônico Microsoft Outlook 2007, para formatar um texto 

pode-se utilizar das teclas de atalho. Para a função Inserir um 
hiperlink pressiona-se as seguintes teclas: 

a) CTRL+Q. 
b) CTRL+K. 
c) CTRL+H. 
d) CTRL+V. 

 

16. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3kg de macarrão. Quantos 
quilogramas de macarrão serão consumidos em 5 dias, estando 2 
dessas pessoas ausentes? 

a) 4kg 
b) 6kg 
c) 7kg 
d) 5kg 

 
17. Uma mercadoria foi vendida por R$460 gerando 15% de lucro ao 

vendedor. Qual era o preço de custo desta mercadoria? 

a) R$ 400,00 
b) R$ 380,00 
c) R$ 529,00 
d) R$ 391,00 

 
18. Um determinado capital foi aplicado por 2 anos em uma instituição 

financeira no regime dos juros simples. Qual taxa de juro simples 
mensal é necessária para que seu montante seja 50% maior do que o 
capital inicialmente investido? 

a) 2,50% ao mês. 
b) 2,78% ao mês. 
c) 25,0% ao mês. 
d) 2,08% ao mês. 

 
19. Qual é o valor de x na equação matemática:  X + 2/4 = (5 + 15/5) / (8 - 

16/4)? 

a) 2,5 
b) 1,75 
c) 1,5 
d) -2,5 

 
20. Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos: 

I. {0, 1, 2, 3, 5} pertencem ao conjunto dos Números Naturais. 
II. A raiz quadrada de 2 é um Número Irracional. 
III. Os Números Reais são formados pela intersecção dos Números 

Racionais e os Irracionais. 
IV. Todo número inteiro não positivo pertence ao conjunto dos 

Números Naturais. 
 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
21. Assinale a alternativa correta. Considerando-se os termos da Lei n° 

4.769/65, os Conselhos Regionais de Administração com até doze mil 
administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, serão 
constituídos de: 

a) Oito membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma 
forma estabelecida para o Conselho Federal. 

b) Nove membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma 
forma estabelecida para o Conselho Federal. 

c) Dez membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma 
forma estabelecida para o Conselho Federal. 

d) Doze membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma 
forma estabelecida para o Conselho Federal. 

 
22. Assinale a alternativa INCORRETA. Considerando-se os termos da Lei 

n° 4.769/65, a renda dos Conselhos Regionais será constituída de: 

a) Sessenta por cento (60%) da anuidade estabelecida pelo Conselho 
Federal e revalidada trienalmente. 

b) Subvenções e auxílios dos Governos Federal, Estaduais e 
Municipais, ou, ainda, de empresas e, instituições particulares. 

c) Rendimentos patrimoniais. 
d) Doações e legados. 

 
23. Assinale a alternativa correta. Considerando-se os termos do Decreto 

Nº 61.934/67, a renovação do terço dos membros do Conselho Federal 
de Administração e dos respectivos suplentes far-se-á: 

a) Anualmente. 
b) A cada dois anos. 
c) A cada três anos. 
d) A cada quatro anos. 
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24. Assinale a alternativa INCORRETA. Considerando-se os termos da Lei 
n° 4.769/65, os Conselhos Regionais de Administração aplicarão 
penalidades aos infratores dos dispositivos desta Lei, as quais poderão 
ser: 

a) Suspensão, de um a cinco anos, ao profissional que, no âmbito de 
sua atuação, for responsável, na parte técnica, por falsidade do 
documento, ou por dolo, em parecer ou outro documento que 
assinar. 

b) Suspensão de seis meses a um ano ao profissional que 
demonstrar incapacidade técnica no exercício da profissão, 
assegurando-lhe ampla defesa. 

c) No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do 
prazo de cinco anos, após a primeira, além da aplicação da multa 
em dobro, será determinado o cancelamento do registro 
profissional. 

d) Multa de 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) do 
maior salário-mínimo, vigente no País aos infratores. 

 
25. Considerando-se os termos do Decreto Nº 61.934/67, a atividade 

profissional do Técnico de Administração, como profissão, liberal ou 
não, compreende: 

I. Elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens 
e laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes 
às técnicas de organização. 

II. Pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, 
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de 
administração geral, como administração e seleção de pessoal, 
organização. 

III. O exercício de funções e cargos de Técnicos de Administração do 
Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, autárquico, 
Sociedades de Economia Mista, empresas estatais, paraestatais e 
privadas, em que fique expresso e declarado o título do cargo 
abrangido. 

IV. O exercício de funções de chefia ou direção, intermediaria ou 
superior assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus 
compartimentos, de Administração Pública ou de entidades 
privadas, cujas atribuições envolvam principalmente, aplicação de 
conhecimentos inerentes as técnicas de administração. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
26. O Conselho Federal de Administração, com sede e foro em Brasília, 

Distrito Federal, terá por finalidade: 

I. Orientar e disciplinar o exercício da profissão. 
II. Dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais. 
III. Aprovar, mensalmente, o orçamento e as contas da autarquia. 
IV. Examinar, modificar e aprovar os regimentos internos dos 

Conselhos Regionais. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 

27. Assinale a alternativa INCORRETA. Aos Membros dos Conselhos 
Federal e Regionais de Administração incumbe: 

a) Cumprir a Lei, o Regulamento, o Regimento Interno e as 
Resoluções do Conselho. 

b) Relatar, matérias e processos, quando designados pelo 
Presidente. 

c) Presidir o Conselho, quando eleito. 
d) Participar das sessões e sem votar. 

 

28. É da competência do Presidente do Conselho Federal de 
Administração: 

I. Administrar e representar, legalmente o Conselho Federal de 
Técnicos de Administração. 

II. Convocar e presidir as sessões do Conselho. 
III. Apresentar ao Plenário a proposta orçamentária. 
IV. Dar posse aos Conselheiros. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

29. Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 432, DE 08 DE 
MARÇO DE 2013, são considerados órgãos deliberativos da estrutura 
básica do CFA: 

I. Plenário.  
II. Assembleia de presidentes. 
III. Tribunal superior de ética dos administradores. 
IV. Diretoria executiva. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
30. Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 432, DE 08 DE 

MARÇO DE 2013, o mandato dos Conselheiros Federais Efetivos e 
dos Suplentes será de: 

a) 2 anos permitida uma reeleição. 
b) 2 anos vetada a reeleição. 
c) 4 anos permitida uma reeleição. 
d) 4 anos vetada a reeleição. 

 
31. Considerando o que expressamente consta da Constituição da 

República Federativa do Brasil, analise as assertivas I, II e III e depois 
assinale a alternativa correta: 

I. Dentre os princípios que segue a n República Federativa do Brasil 
nas suas relações internacionais, estão a solução pacífica dos 
conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, além da 
intervenção quando necessária à garantia de autodeterminação 
dos povos. 

II. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros no País, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. 

III. As associações só poderão ter compulsoriamente suas atividades 
suspensas por decisão judicial com trânsito em julgado. 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 

a) São verdadeiras as assertivas I, II e III. 
b) É verdadeira a assertiva II e são falsas as assertivas II e III. 
c) São falsas as assertivas I, II e III. 
d) A assertiva III é verdadeira. 

 
32. Considerando o que expressamente consta da Constituição da 

República Federativa do Brasil, analise as assertivas I, II e III e depois 
assinale a alternativa correta: 

I. Dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais referidos na 
Constituição, estão: 1) o salário mínimo fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
2) a participação nos lucros, ou resultados, com sua integração à 
remuneração para todos os efeitos; e 3) o direito de eleição pelos 
trabalhadores, de um representante destes, com a finalidade 
exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com o 
empregador, nas empresas de mais de duzentos empregados. 

II. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia, a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas 
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem. 

III. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido 
político, organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 
 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 
 

a) São falsas as assertivas I, II e III. 
b) A assertiva II é verdadeira e são falsas as demais. 
c) A assertiva I é verdadeira e são falsas as demais. 
d) É falsa a assertiva II e são verdadeiras as assertivas I e III. 
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33. Considerando o que consta da Constituição da República Federativa 
do Brasil, analise as assertivas I, II e III e depois assinale a alternativa 
correta: 

I. As Sociedades de Economia Mista dos Estados, deverão obedecer 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, entre outras, à regra segundo a qual a 
remuneração de seus empregados, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderá exceder ao 
subsídio mensal, em espécie, do Governador de Estado. 

II. As Empresas Públicas, obedecerão aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, entre 
outras, à regra segundo a qual a investidura em emprego de seus 
quadros, depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do emprego em questão, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

III. As Sociedades de Economia Mista obedecerão aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
entre outras, à regra segundo a qual é vedada a vinculação ou 
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. 

 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 
 

a) São verdadeiras as assertivas I e III. 
b) É falsa a assertiva II e são verdadeiras as assertivas I e III. 
c) São verdadeiras as assertivas I e II. 
d) É falsa a assertiva I e são verdadeiras as assertivas II e III. 

 
34. Considerando o que expressamente consta da Constituição da 

República Federativa do Brasil, assinale a afirmação INCORRETA: 

a) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, 
nos limites estabelecidos em Lei Complementar. 

b) A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da Lei Complementar 
que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder 
Executivo, tendo por chefe o Advogado-Geral da União, de livre 
nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores 
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

c) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, regendo-se pelos princípios da unidade, da 
indivisibilidade e da independência funcional, sendo-lhe 
assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observados requisitos específicos estabelecidos na própria 
Constituição e em Lei Complementar, propor ao Poder Legislativo 
a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, 
a política remuneratória e os planos de carreira. 

d) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da 
República, nomeado pelo Presidente da República dentre 
integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a 
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 
Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a 
recondução, sendo permitida sua destituição por iniciativa do 
Presidente da República, precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal. 

 
35. Segundo o que consta a lei penal, é correto afirmar que: 

a) Não é tipificado como crime de corrupção passiva, aceitar em 
razão de futura função pública ainda não assumida, mesmo em 
razão desta, promessa de vantagem indevida. 

b) É tipificado como crime de excesso de exação, exigir o funcionário 
público, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida. 

c) No caso de condenação por crime contra a administração pública, 
a progressão de regime do cumprimento da pena, está 
condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do 
produto do crime, com os acréscimos legais. 

d) É tipificado como crime de prevaricação, deixar o funcionário 
público, por indulgência, de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente. 
 
 

36. Segundo o que consta a lei penal, é INCORRETO afirmar que: 

a) É conduta tipificada como crime, poluir água potável, de uso 
comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou 
nociva à saúde. 

b) Não é tipificado como crime, a conduta de exercer a título gratuito, 
a profissão de farmacêutico, sem autorização legal específica para 
tanto. 

c) Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica 
é conduta tipificada como crime que admite a modalidade culposa. 

d) Ter em depósito para vender, substância nociva à saúde, ainda 
que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, é conduta 
tipificada como crime que admite a modalidade culposa. 

 
37. Analise as assertivas I, II e III e depois assinale a alternativa correta: 

I. Segundo o que expressamente consta da Lei de Execuções 
Fiscais (Lei 6.830/80), a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens 
penhorados antes do Leilão, se a execução não for embargada ou 
se forem rejeitados os Embargos ofertados, hipótese em que 
deverá observar o preço da avaliação, depositando, se necessário, 
a diferença correspondente em trinta dias, a ordem do Juízo, se o 
valor de seu crédito for inferior a tal importe. 

II. Segundo o que expressamente consta da Lei de Execuções 
Fiscais (Lei 6.830/80), a discussão judicial da Dívida Ativa da 
Fazenda Pública, só é admissível em execução na forma dos 
Embargos, salvo as hipóteses de mandado de segurança ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e 
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. 

III. Segundo o que expressamente consta da Lei de Execuções 
Fiscais (Lei 6.830/80), no curso da Execução Fiscal, se antes da 
decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a 
qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 
qualquer ônus para as partes. 

 

Diante das assertivas, assinale a alternativa correta: 
 

a) São verdadeiras as assertivas I e II. 
b) São falsas as assertivas II e III. 
c) É falsa a assertiva III e são verdadeiras as demais.   
d) É falsa a assertiva II e são verdadeiras as demais. 

 
38. Analise as assertivas I, II e III e depois assinale a alternativa correta a 

respeito do que consta da Constituição da República e de sua 
interpretação jurisprudencial: 

I. É constitucional a isenção de tributo estadual fixada por meio de 
Tratado Internacional firmado pelo Presidente da República e 
referendado pelo Legislativo federal. 

II. A Constituição proíbe à União instituir a isenção de tributos da 
competência dos Estados. 

III. A Constituição proíbe a União de tributar a renda das obrigações 
da dívida pública dos Estados, bem como a remuneração e os 
proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores 
aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. 

 

Diante das assertivas, assinale a alternativa correta: 
 

a) As assertivas I e III são falsas. 
b) Todas as assertivas são verdadeiras. 
c) É falsa a assertiva III e são verdadeiras as demais. 
d) É falsa a assertiva I e são verdadeiras as demais. 

 
39. Assinale a afirmação INCORRETA a respeito do sistema tributário: 

a) O imposto pela transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, não incide sobre a transmissão de bens 
ou direitos decorrente de fusão de pessoas jurídicas, regra que não 
se aplica porém, por exemplo, quando a atividade preponderante 
do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos. 

b) O imposto sobre a propriedade territorial rural pode ser fiscalizado 
e cobrado pelos Municípios. 

c) O imposto pela transmissão causa mortis e doações de quaisquer 
bens ou direitos, compete ao Estado onde se processar o 
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito 
Federal. 

d) O imposto sobre produtos industrializados deve ser não-
cumulativo. 
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40. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os serviços comuns cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente especificados no Edital licitatório, 
segundo o usualmente praticado pelo mercado, somente poderão 
ser contratados após prévio processo de licitação, que deverá 
observar as modalidades de convite, tomada de preços ou de 
concorrência, salvo nas hipóteses em que a licitação seja 
dispensada por lei. 

b) Enquanto ainda não estiver concluído o processo licitatório 
destinado à compra de pão, este poderá ser comprado pela 
Administração, sem licitação, com base no preço do dia. 

c) É dispensável a licitação para a aquisição de bens pela União, com 
o objetivo de regular preços. 

d) Pelo preço de mercado e com o objetivo de fornecimento de mão 
de obra, é dispensável a licitação para a contratação de associação 
de portadores de deficiência física, desde que esta seja 
comprovadamente idônea e não tenha fins lucrativos. 
 

41. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os atos administrativos, a exemplo daqueles relativos à aplicação 
de multa por infração à disposição legal, têm os atributos de 
presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. 

b) Em decorrência do poder hierárquico, pode a administração 
organizar o serviço público e distribuir as funções de seus órgãos 
e a escala hierárquica de seus servidores. 

c) A prerrogativa de o Poder Executivo de expedir decretos para 
explicitar o conteúdo da lei e definir a forma de sua aplicação, é 
decorrência do Poder Regulamentar. 

d) A faculdade de a Administração punir, nos limites da lei, servidores 
públicos que descumprem suas respectivas obrigações funcionais, 
é decorrência do Poder Disciplinar. 

 

42. Assinale a alternativa correta: 

a) Nos processos administrativos em curso perante a administração 
federal, das decisões proferidas cabe recurso por razões de 
legalidade e de mérito, o qual depende de caução e será dirigido à 
autoridade que proferiu a decisão, que se não a reconsiderar no 
prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

b) Nas contratações de serviços de publicidade pela administração, 
poderão ser incluídos como atividades complementares, serviços 
especializados de desenvolvimento de formas inovadoras de 
comunicação publicitária, desde que o contratado tenha sido 
previamente cadastrado pelo contratante e este apresente 3 (três) 
orçamentos obtidos, na forma legalmente prevista, dentre pessoas 
que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido. 

c) A administração pode revogar seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornem ilegais. 

d) A administração pode anular seus próprios atos, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, 
ressalvada a apreciação judicial. 

 
43. Diante do que estabelece a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Ao advogado é vedado fazer publicar na imprensa, desnecessária 
e habitualmente, alegações relativas a causas pendentes. 

b) Salvo em causa própria e desde que não seja em face do poder 
público respectivo, a advocacia é incompatível com a atividade de 
quem exerce função de direção de Empresa Pública. 

c) Empregado de Empresa Pública poderá exercer a advocacia, 
porém estará impedido de exercer tal atividade contra a Fazenda 
Pública à qual seja vinculada sua empregadora. 

d) Ao advogado é vedado manter conduta incompatível com a 
advocacia, a exemplo da embriaguez habitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Considerando o que consta da CLT e do entendimento jurisprudencial 
predominante no TST (suas Súmulas e Orientações Jurisprudenciais), 
assinale a alternativa correta: 

a) A Sociedade de Economia Mista que tenha terceirizado serviços, 
responde subsidiariamente com a empresa terceirizada perante 
empregado desta e que lhe tenha prestado serviços, caso a 
fornecedora de mão de obra venha a inadimplir as obrigações 
trabalhistas decorrentes do contrato de emprego, desde que haja 
participado da relação processual e conste também do título 
executivo. 

b) O ajuizamento de ação trabalhista com pedido de reintegração, 
após encerrado o período de garantia de emprego, caracteriza 
abuso do direito de ação e demonstra renúncia à garantia de 
emprego. 

c) É presumida discriminatória a despedida de empregado portador 
de doença grave estigmatizante, mesmo que não exista 
incapacidade para o trabalho, cabendo a reintegração no emprego. 

d) Não incide FGTS sobre o valor do aviso prévio, quando este é 
indenizado. 

 
45. Considerando o que consta da CLT e do entendimento jurisprudencial 

predominante no TST (suas Orientações Jurisprudenciais e Súmulas), 
assinale a alternativa correta:  

a) O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do 
aviso prévio, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, 
será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário 
integral, cabendo o pagamento como extras, do tempo respectivo, 
caso não ocorra tal redução de jornada. 

b) As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas 
mensalmente, repercutem no cálculo do repouso semanal 
remunerado. 

c) No caso da responsabilidade solidária patronal decorrente de 
participação em grupo econômico trabalhista, a execução de 
devedor solidário será possível se este houver participado da 
relação processual, constando assim, também, do título executivo. 

d) Empregada gestante tem direito à estabilidade provisória 
constitucionalmente prevista, mesmo na hipótese de admissão 
mediante contrato por tempo determinado. 

 
46. Analise as assertivas I, II e III e depois assinale a alternativa correta: 

I. Não cabe equiparação salarial quando o desnível salarial tenha 
origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma. 

II. Quando parte dos dias de gozo das férias ultrapassa o fim do 
período concessivo, é devida a dobra legalmente prevista, 
calculada sobre a integralidade dos dias das férias respectivas. 

III. A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno, 
deve ser calculada com base no salário devido ao empregado na 
época da reclamação perante a Justiça do Trabalho ou, se for o 
caso, na da extinção do contrato. 

 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 
 

a) É verdadeira a assertiva I e são falsas as assertivas II e III. 
b) São verdadeiras as assertivas I, II e III. 
c) São falsas a assertivas I e II e é verdadeira a assertiva III. 
d) São falsas as assertivas I, II e III. 

 
47. Considerando o que consta do Código Civil, analise as assertivas I, II 

e III e depois assinale a alternativa correta: 

I. O uso comum dos bens públicos pode ser retribuído. 
II. É anulável o negócio jurídico, quando tiver por objetivo fraudar lei 

imperativa. 
III. Aos dezesseis anos completos e com economia própria decorrente 

de relação de emprego, cessa a incapacidade do menor. 
 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 
 

a) São verdadeiras as assertivas II e II e é falsa a assertiva I. 
b) São verdadeiras as assertivas I e II e é falsa a assertiva III. 
c) São verdadeiras as assertivas I, II e III. 
d) São verdadeiras as assertivas I e III e é falsa a assertiva II. 
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48. Considerando o que consta do Código Civil, analise as assertivas I, II 
e III e depois assinale a alternativa correta: 

I. Prescreve em um ano, a pretensão do beneficiário contra o 
segurador, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. 

II. O devedor só responde pelos prejuízos resultantes de força maior, 
se houver por eles se responsabilizado. 

III. Trata-se de direito real, o direito do promitente comprador de 
imóvel. 

 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 
 

a) Todas as assertivas são verdadeiras. 
b) É falsa a assertiva II e são verdadeiras as demais. 
c) Todas as assertivas são falsas. 
d) É falsa a assertiva I e são verdadeiras as demais. 

 
49. Considerando o que consta do Código de Processo Civil, analise as 

assertivas I, II e III e depois assinale a alternativa correta: 

I. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz 
litigiosa a coisa. 

II. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 
mesma competência territorial, considera-se prevento aquele 
perante o qual deu-se, em primeiro lugar, a citação. 

III. Computar-se-á em dobro o prazo para contestar, quando a 
parte for a Fazenda Pública. 

 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 
 

a) São verdadeiras as assertivas I, II e III; 
b) É verdadeira a assertiva I e falsa a assertiva II; 
c) É falsa a assertiva II e verdadeira a assertiva III;  
d) É verdadeira a assertiva II e são falsas as assertivas I e III; 

 
50. Analise as assertivas I, II e III e depois assinale a alternativa correta: 

I. Faz coisa julgada, a apreciação da questão prejudicial decidida 
incidentemente no processo, mas não a verdade dos fatos 
estabelecida como fundamento da sentença. 

II. O Código de Processo Civil autoriza a execução provisória das 
decisões judiciais, inclusive com a alienação de bens penhorados, 
sem a prestação de caução por parte do credor. 

III. Não cabe mandado de segurança contra os atos praticados pelos 
administradores de empresas públicas. 

 

Diante das assertivas I, II e III, assinale a alternativa correta: 
 

a) Todas as assertivas são falsas. 
b) Todas as assertivas são verdadeiras. 
c) É verdadeira a assertiva II e são falsas as demais. 
d) É falsa a assertiva II e são verdadeiras as demais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


