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INSTRUÇÕES 

1. Deposite o celular desligado e outros aparelhos eletrônicos, juntamente com seus pertences, embaixo da 
carteira. 

2. Deixe sobre a carteira APENAS caneta de material transparente e documento de identidade. Não serão 
permitidos empréstimo e troca de material entre os candidatos durante a prova. 

3. Anote na capa deste Caderno de Questões o seu nome, em letra de forma, e o número da sala. Ao terminar a 
prova, se quiser, poderá copiar o gabarito no espaço reservado e, ao sair, receberá do fiscal a parte inferior 
destacada. 

4. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Questões está completo. Qualquer 
reclamação deverá ser feita nos primeiros 10 (dez) minutos após iniciada a prova. A duração da prova é de 4 
(quatro) horas. O tempo mínimo de permanência do candidato na sala será de 01 (uma) hora. 

5. Ao receber a Folha-Resposta, confira os seus dados. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame 
o fiscal para anotar a correção na Ata de Sala. 

6. Para marcar a resposta de uma questão, preencha, totalmente com caneta, apenas a quadrícula 
correspondente à opção que considere correta. Não use corretivo nem rasure sua Folha-Resposta, pois não 
haverá substituição da mesma. 

7. Não se esqueça de assinar a Lista de Frequência e a Folha-Resposta, no campo destinado à assinatura. 
8. É recomendável reservar 20 (vinte) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 
9. A desobediência a quaisquer destas determinações e o desrespeito ao pessoal da coordenação e fiscalização 

constituem faltas que eliminam o candidato do concurso. 
10. Ao final da prova, entregue este Caderno de Questões e sua Folha-Resposta. 

Boa prova! 

Fortaleza, 29 de março de 2015 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

COMO VIVER NA ERA DIGITAL 
A televisão e o rádio foram inventados há cerca de um século; a prensa, há mais de quinhentos anos. Em apenas 1 

duas décadas, no entanto, fomos da abertura da internet para o público geral à marca de mais de 2 bilhões de pessoas 2 

conectadas; e passaram-se apenas três décadas desde o lançamento do primeiro sistema comercial de celular até a conexão 3 

de mais de 5 bilhões de usuários ativos. Essa rede global inteligente deverá, no futuro, conectar-nos não apenas a outras 4 

pessoas, mas aos objetos de nosso dia a dia – de carros e roupas a comidas e bebidas. Por meio de chips inteligentes e 5 

bancos de dados centralizados, estamos diante de uma forma de conexão sem precedentes não apenas uns com os outros, 6 

mas com o mundo construído à nossa volta: suas ferramentas, seus espaços compartilhados, seus padrões de ação e reação. 7 

E junto com tudo isso chegam novas informações sobre o mundo, de diferentes formas: informações sobre onde estamos, o 8 

que estamos fazendo e do que gostamos. O que devemos fazer com essas informações? E, não menos importante, o que 9 

outros – governos, corporações, ativistas, criminosos, policiais e criadores – já estão fazendo com elas? Conhecimento e 10 

poder sempre andaram de mãos dadas. Hoje, entretanto, a informação e a infraestrutura pela qual ela flui não representam 11 

apenas poder, mas um novo tipo de força econômica e social. 12 

Em termos intelectuais, sociais e legislativos, estamos anos, se não décadas, atrasados em relação às questões do 13 

presente. Em termos de gerações, a divisão entre os “nativos” que nasceram em meio à era digital e aqueles que nasceram 14 

antes dela pode parecer um abismo através do qual se torna difícil articular determinadas conclusões e valores 15 

compartilhados. 16 

Explorar essas possibilidades é como explorar uma nova cidade ou um novo continente. Adentramos um espaço 17 

onde a natureza humana permanece a mesma, mas as estruturas que lhe dão forma nos são estranhas. O mundo digital atual 18 

não é apenas uma ideia ou um conjunto de ferramentas, da mesma forma que um dispositivo digital moderno não é apenas 19 

algo ativado para nos entreter e nos agradar. Ao contrário – para um número cada vez maior de pessoas, é uma passagem 20 

para o lugar onde lazer e trabalho estão interligados: uma arena em que conciliamos de forma contínua amizades, notícias, 21 

negócios, compras, pesquisas, política, jogos, finanças e muitas outras atividades. (...) 22 

Em 2008 havia aproximadamente um trilhão de páginas na internet. Três anos depois, é praticamente inútil tentar 23 

estimar esse número, mas ele deve estar na casa de muitos trilhões. Cerca de centenas de bilhões de livros foram publicados 24 

em quinhentos anos, desde a invenção da prensa, se considerarmos todas as línguas e todas as edições. Esse volume de 25 

informação representa menos de um mês do conteúdo que está sendo carregado na internet atualmente. 26 

O mais importante de tudo, no entanto, é o fato de que os dispositivos digitais não são capazes apenas de exibir e 27 

reproduzir informação: eles também podem animá-la, dando um sopro de vida a bytes e algoritmos. Quando programamos 28 

um computador, não estamos simplesmente criando um objeto, como fazemos ao escrever um livro, pintar um quadro ou 29 

desenhar um mapa. Estamos configurando um sistema dinâmico para que outros possam explorar e interagir. Estamos 30 

construindo outros mundos. Talvez esse seja o milagre central de nossa era – e aquele que melhor explica a contínua 31 

migração de esforços, atenção, emoção, atividade econômica e inovação em direção às tecnologias digitais. Assim como as 32 

cidades funcionaram como ímãs para a maior parte da população ao longo do último século, o reino digital está levando as 33 

pessoas ao ponto mais intenso de suas possibilidades: simulações que nos tocam de forma mais profunda do que as meras 34 

experiências reais. (...) 35 

Se quisermos conviver com a tecnologia da melhor forma possível, precisamos reconhecer que o que importa, acima 36 

de tudo, não são os dispositivos individuais que utilizamos, mas as experiências humanas que eles são capazes de criar. As 37 

mídias digitais são tecnologias da mente e da experiência. Se quisermos prosperar junto a elas, a primeira lição que devemos 38 

aprender é que só podemos ter esperança de compreendê-las de uma forma construtiva falando não da tecnologia de modo 39 

abstrato, mas das experiências que ela proporciona. (...) 40 
Disponível em http://www.objetiva.com.br 

 

 
01. 
Pode-se afirmar corretamente que, na era digital, 
a) a quantidade de pessoas conectadas é 

inversamente proporcional à riqueza de cada 
país; 

b) a tecnologia é diretamente proporcional aos 
investimentos que cada país; 

c) os países estão investindo muito mais em 
tecnologias avançadas; 

d) há um número crescente de pessoas em busca 
de informação; 

e) há um número cada vez maior de pessoas 
conectadas. 
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02. 
Por conta das conexões inteligentes, pode-se 
afirmar, segundo o texto, que o homem está: 
 
a) mais preocupado com seus semelhantes, porque 

a tecnologia facilita a rápida comunicação entre 
todos; 

b) interagindo não somente com seus semelhantes, 
mas está conectado com o mundo à sua volta; 

c) tendo a possibilidade de obter mais informações 
em tempo real, porque em cada casa há um 
computador; 

d) psicologicamente evoluindo, porque todas as 
células sociais, desde a família, estão indo por 
um caminho; 

e) interferindo em todas as sociedades globais, 
porque pode se comunicar, em tempo real, com 
todas elas. 

 
03.  
“Em termos intelectuais, sociais e legislativos, 
estamos anos, se não décadas, atrasados em 
relação às questões do presente.” (L.13-14) Pode-se 
dizer que essa afirmação é verdadeira, porque: 
 
a) o homem ainda está preocupado com sua 

sobrevivência, num mundo desigual; 
b) as sociedades ainda vivem como no passado, 

apesar de ter aparelhos do presente; 
c) os poderes legislativos não representam mais a 

complexidade da sociedade atual; 
d) a sociedade não evolui com a rapidez com que a 

tecnologia digital fez isso; 
e) o homem moderno está preocupado com os 

crimes que estão ocorrendo pela Internet. 
 
04.  
Uma das consequências da era digital, segundo o 
texto, está no fato de: 
 
a) as pessoas isolarem-se, por conta do 

computador; 
b) os criminosos anteciparem-se aos policiais; 
c) os governos terem total controle sobre a 

sociedade; 
d) se saber mais uns sobre os outros; 
e) o homem fazer mais atividades impossíveis. 
 
05.  
Pode-se dizer corretamente que, no primeiro 
parágrafo, há: 
 
a) uma gradação ascendente; 
b) um acúmulo de convergência; 
c) uma curva descendente; 
d) um decrescente número de dados; 
e) uma manipulação de informações. 
 
06.  
Com a era digital, a diferença de gerações 
 
a) diminuiu; 
b) aumentou; 
c) permaneceu; 
d) ficou semelhante à anterior; 
e) superou todas as demais. 

07.  
O mundo digital, segundo o texto,  
 
a) funciona como uma casa grande; 
b) é semelhante ao mundo real, só que sem 

pessoas; 
c) compõe-se de fragmentos de atividades 

individuais; 
d) é um local para onde convergem trabalho e 

lazer. 
e) elabora-se com a participação de cada um. 
 
08. 
O mundo digital, pelo texto, constrói outro mundo, 
porque: 
 
a) as pessoas se refugiam nele, com suas 

angústias, traumas e experiências diversas; 
b) lá, o mundo real se transforma numa grande 

fantasia, onde todos podem assumir outras 
identidades; 

c) há a configuração de um sistema dinâmico, em 
que as pessoas exploram e interagem; 

d) a fantasia virtual é o melhor espaço, para 
aqueles indivíduos que têm problemas com 
timidez; 

e) as pessoas permanecem no mundo real, apesar 
de poderem se transformar em outras. 

 
09. 
Pode-se deduzir que o mundo digital é talvez mais 
atraente do que o mundo real, porque: 
 
a) pode-se fazer tudo, sem sair de casa; 
b) o mundo atual está inseguro, violento e sem 

perspectivas; 
c) todos podem viver na realidade e na fantasia, ao 

mesmo tempo; 
d) a fantasia é a experiência mais preciosa que o 

ser humano possui; 
e) possibilita vivenciar experiências mais profundas 

do que o mundo real. 
 
10. 
Segundo as ideias do texto, para melhor viver no 
mundo digital, é preciso: 
 
a) conviver com as diferenças; 
b) compreender que o ser humano é complexo; 
c) vivenciar as experiências humanas que ele 

proporciona; 
d) perceber que o que existe lá também existe no 

mundo real; 
e) compartilhar os conhecimentos adquiridos, ao 

longo da história. 
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11. 
Pode-se dizer corretamente que o texto lido é: 
 
a) expositivo e argumentativo, já que explana ideias 

e defende um ponto de vista; 
b) uma narrativa jornalística, envolvendo 

personagens que vivenciam a vida do universo 
digital; 

c) um editorial, cuja principal característica é 
informar sobre os principais fatos ocorridos no 
mundo; 

d) descritivo e narrativo, porque descreve e narra o 
período de evolução tecnológica da humanidade; 

e) artigo de opinião, já que enfatiza um aspecto da 
vida moderna, com a devida crítica aos 
costumes. 

 
12. 
A vírgula da linha 1: 
 
a) é uma marcação da elipse do verbo; 
b) pode ser suprimida, haja vista não se separar 

sujeito do verbo; 
c) é estilística, e seu uso depende de vários 

mecanismos linguísticos; 
d) marca a separação do verbo do seu 

complemento; 
e) é um descanso, para o leitor. 
 
13. 
A partícula “apenas” (L.3) pode ser substituída, sem 
que haja mudança de sentido, por: 
 
a) desse modo; 
b) com dificuldade; 
c) a todo custo; 
d) somente; 
e) rapidamente. 
 
14.  
Assinale a opção que possui a mesma função 
sintática de “novas informações sobre o mundo” 
(L.8): 
 
a) “Em termos intelectuais” (L.13); 
b) “e muitas outras atividades” (L. 22); 
c) “esse” (L.31); 
d) “se quisermos conviver” (L.36); 
e) “profunda” (L.34). 
 
15.  
O termo “simplesmente”, da expressão “não estamos 
simplesmente criando um objeto” (L.29): 
 
a) é indicador de um sentido mais completo, e que 

virá em seguida, da expressão; 
b) indica que há uma comparação em grau 

superlativo, cujo conceito está na frase anterior; 
c) pode ser entendido apenas como um conector 

estilístico, sem função semântica do enunciado; 
d) é um conector de aspecto formalista, que não 

modifica a estrutura conceitual do período; 
e) complementa algo que está expresso em uma 

estrutura sintática anterior. 

16.  
O termo “para” (L.30) indica um: 
 
a) intensificador; 
b) conceito; 
c) propósito; 
d) momento; 
e) contraste; 
 
17. 
Marque a alternativa que possui a mesma função e 
estrutura sintática de “tentar estimar esse número” 
(l.23-24). 
 
a) “podem animá-la” (L.28); 
b) “O mais importante de tudo” (L.27); 
c) “Se quisermos conviver” (L.36); 
d) “A televisão e o rádio” (L.1); 
e) “Explorar essas possibilidades” (L.17). 
 
18.  
A expressão “está levando”, em “o reino digital está 
levando as pessoas ao ponto mais intenso” (L.33-
34): 
 
a) marca uma estrutura de ação, é dinâmica; 
b) é uma marca de oralidade e indica conceitos; 
c) significa que o sujeito está posposto ao verbo; 
d) modifica a estrutura da expressão seguinte; 
e) argumenta, mas não justifica. 
 
19.  
A estrutura “assim como” (L.32) é marcadora de: 
 
a) temporalidade; 
b) comparação; 
c) antecipação; 
d) regulação; 
e) superioridade. 
 
20.  
As vírgulas da sequência “amizades, notícias, 
negócios, compras, pesquisas, política, jogos,” (L.21-
22) são necessárias: 
 
a) porque os termos possuem a mesma função 

sintática; 
b) para enfatizar uma gradação de sentidos; 
c) porque todas separam estruturas sintáticas 

distintas; 
d) para proporcionar melhor leitura; 
e) porque separam os sujeitos do verbo conciliar 

(L.21). 
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INFORMÁTICA 
 
21. 
Muitas vezes, ao utilizar um editor de textos, 
necessitamos repetir palavras ou partes de um 
texto. Neste caso, após selecionar uma palavra que 
deseja copiar para outro parágrafo do texto, um 
usuário utilizando Microsoft Office 2010 em 
português deve, imediatamente após a seleção, 
utilizar a seguinte sequência de teclas para copiar a 
palavra para a memória, assim, futuramente ser 
inserida em outra parte do texto: 
 
a) Shift + C; 
b) Shift + V; 
c) Ctrl + C; 
d) Ctrl + V; 
e) Ctrl + P. 

 
22. 
Podemos afirmar que existem três funções para os 
principais barramentos de um computador, que, em 
termos simples, conectam o processador, a memória 
e os outros componentes. 

 
São elas: 

 
1- barramento de dados – é por este tipo de 

barramento que ocorre as trocas de dados no 
computador (enviados e  recebidos); 

2- barramento de endereços – indica o local onde 
os processos devem ser extraídos e para onde 
devem ser enviados após o processamento; 

3- barramento de controle – atua como um 
regulador das outras funções, podendo limitá-las 
ou expandi-las em razão de sua demanda. 

 
Então, podemos afirmar que o barramento IDE de 
uma placa-mãe é utilizado para: 

 
a) se conectar à internet de alta velocidade; 
b) aumentar a velocidades das placas de vídeo; 
c) conectar impressoras; 
d) conectar unidades de armazenamento internas 

(HD) à placa-mãe do computador; 
e) controlar mouse e teclado. 

 
23.  
Entende-se que dispositivos periféricos podem ser 
somente de entrada de informações, somente de 
saída de informações ou de ambas. 
 
Assinale o periférico de tratamento da informação 
tipicamente de dupla direção (entrada/saída) de 
informações. 
 
a) Caixa de som.  
b) Scanner.  
c) Impressora.  
d) Teclado.  
e) Disco rígido ou HD. 
 
 
 

24. 
O correio eletrônico ou e-mail é uma ferramenta que 
é usada para enviar e receber mensagens de 
maneira instantânea através da Internet. Não sendo 
necessário que as pessoas ou destinatários a quem 
você vai enviar uma mensagem estejam conectadas 
à internet ao mesmo tempo que você, por 
conseguinte, você também não precisa estar 
conectado à internet o tempo todo para receber suas 
mensagens. 
 
Sobre os protocolos usados no correio eletrônico, 
podemos afirmar: 
 
a) os servidores de protocolo Simple Mail Transfer 

Protocol (SMTP) tratam do envio das suas 
mensagens de correio eletrônico para a Internet. 
São utilizados em conjunto com um servidor de 
correio eletrônico a ser recebido POP3 ou IMAP; 

b) os servidores de protocolo Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP) tratam do envio das suas 
mensagens de correio eletrônico para a Internet. 
São utilizados em conjunto com um servidor de 
correio eletrônico a ser recebido WWW ou https; 

c) os servidores de protocolo UDF tratam do envio 
das suas mensagens de correio eletrônico para a 
Internet. São utilizados em conjunto com um 
servidor de correio eletrônico a ser recebido 
SMTP; 

d) os servidores de protocolo Simple Mail Transfer 
(SMT) tratam do recebimento das suas 
mensagens de correio eletrônico para a Internet. 
È utilizado em conjunto com um servidor de 
correio eletrônico a ser enviado POP3 ou IMAP; 

e) os servidores de protocolo POP3 tratam do envio 
das suas mensagens de correio eletrônico para a 
Internet. São utilizados em conjunto com um 
servidor de correio eletrônico a ser recebido 
IMAP. 
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25. 
Fazendo uma analogia, uma planilha eletrônica é 
utilizada para resolver um problema que, 
manualmente, você resolveria utilizando os 
seguintes instrumentos: lápis, papel, borracha e 
calculadora, ou seja, é um tipo de programa de 
computador que usa tabelas para realização de 
cálculos ou apresentação de dados, sendo cada 
tabela formada por uma grade composta de linhas e 
colunas. 
 
Então, responda: em uma planilha feita no Microsoft 
Excel 2010 foram digitados os seguintes valores.  

 
Célula     Valor 
   A1         2 
   A2         3 
   A3         5 
   A4         8 
 
Os conteúdos das células B1, B2 e B3 eram, 
respectivamente: 
 
= A1 + A4, 
= A2+A3+A1 e 
= (A4+A3) + (A2+(A4-A1)) 
 
Qual o resultado numérico das fórmulas da célula 
B1, B2 e B3 respectivamente? 

 
a) 10, 10, 10. 
b) 5, 10, 5. 
c) 10, 10, 19. 
d) 10, 10, 22. 
e) 10, 9, 8. 
 
26. 
Um navegador de Internet, também conhecido pelos 
termos ingleses web browser ou simplesmente de 
browser é o software que permite você acessar a 
Internet. Por conseguinte, veja vídeos, escute 
musica, jogue e interaja com documentos virtuais 
também conhecidos como páginas da web. 

 
O principal protocolo utilizado pelos navegadores 
para transferência dos hipertextos é o: 

 
a) HTML 
b) XML 
c) HTTP 
d) SMTP 
e) IMAP 
 
27.  
Alguns usuários utilizam utilitários como calendário, 
temperatura, relógio e medidor de cpu, fixados na 
área de trabalho do Windows 7.  

 
Neste caso, trata-se de: 

 
a) painel de controle de serviços; 
b) serviços administrativos; 
c) gadgets; 
d) budgets;  
e) ícones da área de notificação. 

28. 
Muitas vezes necessitamos utilizar um programa 
instalado no navegador que permite a utilização de 
recursos que não estão na linguagem na qual são 
criadas as páginas. Um exemplo comum é o Flash 
Player, visualizador de programas escritos em flash. 
Este programa é usado pelo Firefox quando for 
necessário executar um programa em flash no 
navegador (como banners animados, jogos ou os 
vídeos do YouTube). 
 
Outro muito comum é o Java, que permite executar 
aplicações muito usadas pelos sites de bancos para 
criar teclados virtuais e por outros sites para fazer 
sistemas de notícias. Além destes, há uma variedade 
enorme de outros programas como o instalado pelo 
Adobe Reader para exibição de arquivos PDF dentro 
do Firefox e o Windows Media Player e QuickTime 
para exibição de vídeos. 

 
Responda: 
como é conhecido o programa adicional para 
browsers que habilita funções extras, como exibição 
de vídeos, animações, entre outros?  

 
a) Plug-in.  
b) Frame.  
c) Sniffer.  
d) Phishing.  
e) Pop-up. 

 
29.  
Um dos golpes mais comuns hoje por e-mail é 
aquele em que uma pessoa tenta se passar por uma 
instituição conhecida, como um banco, uma 
empresa ou um site de vendas, visando a obter 
dados pessoais e financeiros do usuário.  

 
O nome dado a esse tipo de golpe é: 
 

a) span; 
b) phishing; 
c) hoax; 
d) cavalo de troia; 
e) trojan. 
 
30. 
Enquanto um usuário navega na internet, um 
arquivo, também conhecido como ficheiro de texto, 
é criado no computador do usuário enquanto ele 
está navegando naquele site, contendo dados 
enviados a partir de um site visitado. Dessa forma, 
cada vez que o usuário carrega o site, o navegador 
envia o arquivo de volta ao servidor para notificar o 
site da atividade prévia do usuário. Esses arquivos 
foram projetados para serem um mecanismo 
confiável para os sites recordarem informações de 
estado ou para registrar a atividade de navegação 
do usuário, incluindo cliques em determinados 
botões, login ou registro das páginas que foram 
visitadas. 

 
Responda: Esses arquivos são chamados de: 
 

a) TCP; 
b) bridge; 
c) cookies; 
d) shareware; 
e) anexos. 
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NOÇÕES DE DIREITO EMPRESARIAL 
 
31. 
Quanto à capacidade empresarial, assinale a opção 
INCORRETA. 
 
a) Poderão exercer a atividade de empresário os 

que estiverem em pleno gozo da capacidade civil 
e não forem legalmente impedidos. 

b) Poderá o incapaz, por meio de representante ou 
devidamente assistido, dar continuidade à 
empresa antes exercida por ele enquanto capaz, 
por seus pais ou pelo autor de herança. 

c) Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os 
bens que o incapaz já possuía, ao tempo da 
sucessão ou da interdição, desde que estranhos 
ao seu acervo. 

d) Se o representante ou assistente do incapaz for 
pessoa que, por disposição de lei, não puder 
exercer atividade de empresário, será nomeado 
um ou mais gerentes, independente de 
aprovação do juiz. 

e) Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, 
entre si ou com terceiros, desde que não tenham 
casado no regime de comunhão universal de 
bens, ou no da separação obrigatória. 

 
 
32. 
No que se refere ao Direito Empresarial, assinale a 
opção correta. 
 
a) A transformação das sociedades depende do 

consentimento de todos os sócios, independente 
de previsão no ato constitutivo. 

b) A transformação das sociedades não modificará 
nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos 
dos credores. 

c) A sociedade que houver de ser incorporada 
tomará conhecimento desse ato, e, se não o 
aprovar, autorizará os administradores a praticar 
o necessário à incorporação, inclusive a 
subscrição em bens pelo valor da diferença que 
se verificar entre o ativo e o passivo. 

d) A fusão das sociedades determina a extinção 
das sociedades que se unem para formar 
sociedade nova, que a elas não sucederá nos 
direitos e obrigações. 

e) A deliberação dos sócios da sociedade 
incorporada independe da nomeação dos peritos 
para a avaliação do patrimônio líquido da 
sociedade que tenha de ser incorporada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. 
Quanto ao direito de empresa, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) A obrigatoriedade de inscrição do empresário no 

Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede só se torna efetiva após o início 
de sua atividade. 

b) Considera-se sociedade simples aquela que tem 
por objeto o exercício de atividade própria de 
empresário sujeito a registro, como a sociedade 
por ações. 

c) A empresa individual de responsabilidade 
limitada permite a divisão do seu capital em 
ações. 

d) Considera-se empresário aquele que presta 
serviços diretamente, mas não organiza uma 
empresa, desde que o faça profissionalmente. 

e) A sociedade que tenha por objeto o exercício de 
atividade própria de empresário rural e seja 
constituída de acordo com um dos tipos de 
sociedade empresária, pode requerer inscrição 
no Registro Público de Empresas Mercantis da 
sua sede, ficando equiparada à sociedade 
empresária para todos os efeitos. 

 
34. 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) Não se equipara ao nome empresarial a 

denominação das sociedades simples, 
associações e fundações. 

b) A denominação será composta com o nome de 
um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, 
de modo indicativo da relação social. 

c) A denominação deve designar o objeto da 
sociedade, sendo proibido nela figurar o nome 
de um ou mais sócios. 

d) A sociedade em conta de participação não pode 
ter firma ou denominação. 

e) O nome empresarial poder ser objeto de 
alienação, quando autorizado por todos os 
sócios. 

 
35. 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) A omissão de qualquer requisito legal, que tire 

ao escrito a sua validade como título de crédito, 
implica a invalidade do negócio jurídico que lhe 
deu origem. 

b) A transferência do título de crédito implica a de 
todos os direitos que lhe são inerentes. 

c) O título de crédito pode ser reivindicado do 
portador que o adquiriu de boa-fé e na 
conformidade das normas que disciplinam a sua 
circulação. 

d) O pagamento de título de crédito, que contenha 
obrigação de pagar soma determinada, pode ser 
garantido por aval parcial. 

e) Considera-se escrito o aval cancelado. 
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36. 
A lei nº 6.404/1976 regulamenta as Sociedades por 
Ações. A seu respeito, está correto afirmar que: 
 
a) A incorporação de imóveis para formação do seu 

capital social não exige escritura pública. 
b) O nome do fundador poderá figurar na 

denominação da sociedade, não se permitindo 
que o mesmo se faça em relação ao acionista. 

c) Seu capital social poderá ser formado com 
contribuições em dinheiro ou em qualquer 
espécie de bens, mesmo que insuscetíveis de 
avaliação em dinheiro. 

d) É permitida a emissão de ações por preço 
inferior ao seu valor nominal. 

e) A contribuição do subscritor que ultrapassar o 
valor nominal não poderá constituir reserva de 
capital. 

 
37. 
Marque a alternativa que indica de forma correta 
somente exemplos de sociedades que tem o seu 
capital social dividido em quotas. 
 
a) sociedade anônima e sociedade simples 
b) sociedade em comandita por ações e sociedade 

limitada 
c) sociedade em nome coletivo e sociedade em 

comandita simples 
d) sociedade anônima e sociedade limitada 
e) sociedade em comum e sociedade em conta de 

participação 
 
38. 
Sobre as patentes, o desenho industrial e seu 
registro no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), assinale a afirmativa correta. 
 
a) É registrável como desenho industrial qualquer 

obra ornamental de caráter puramente artístico, 
ou o conjunto ornamental de linhas e cores que 
pode ser aplicado a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua 
configuração externa. 

b) O registro de desenho industrial vigorará pelo 
prazo de 20 (vinte) anos contados da data do 
depósito, prorrogável por até 2 (dois) períodos 
sucessivos de 10 (anos) anos cada, desde que 
seja requerida a prorrogação durante o último 
ano de vigência do registro. 

c) A ação de nulidade de registro de desenho 
industrial será ajuizada no foro da Justiça 
Estadual do domicílio do titular do registro. 

d) O pedido de registro que não atender às 
condições estabelecidas pelo INPI, mas contiver 
dados suficientes relativos ao depositante, ao 
desenho industrial e ao autor, poderá ser 
recebido, desde que as exigências do INPI 
sejam cumpridas no prazo de 5 (cinco) dias. 

e) Ao autor de invenção ou modelo de utilidade 
será assegurado o direito de obter a patente que 
lhe garanta a propriedade, não podendo ser 
requerida em nome de herdeiros ou sucessores 
do autor. 

 
39. 
No que se refere ao Sistema Financeiro Nacional, 
regulamentado pela Lei nº 4.595/1964, assinale a 
opção INCORRETA. 
 
a) O sistema financeiro nacional é constituído pelo 

Conselho Monetário Nacional, Banco Central do 
Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, Banco do Brasil e demais 
instituições públicas e privadas. 

b) O Conselho Monetário Nacional foi criado com a 
finalidade de formular a política da moeda e do 
crédito, com vistas ao progresso econômico e 
social do País. 

c) Compete ao Conselho Monetário Nacional zelar 
pela liquidez e solvência das instituições 
financeiras. 

d) A política do Conselho Monetário Nacional 
objetivará regular o valor interno da moeda e o 
equilíbrio no balanço de pagamento do País, 
tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
em moeda nacional. 

e) É da competência do Conselho Monetário 
Nacional aprovar os orçamentos monetários, por 
meio dos quais se estimarão as necessidades 
globais de moeda e crédito. 

 
40. 
No que se refere aos crimes contra a propriedade 
industrial, assinale a opção correta. 
 
a) Comete crime contra patente de invenção ou de 

modelo de utilidade quem fabrica, sem 
autorização do titular, produto que incorpore 
desenho industrial registrado, ou imitação 
substancial que possa induzir em erro ou 
confusão. 

b) O crime contra registro de marca exige a 
conduta de reprodução, sem autorização do 
titular de marca registrada, não punindo a 
conduta de imitação. 

c) Comete crime de concorrência desleal quem 
emprega meio fraudulento para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. 

d) O empregador, sócio ou administrador da 
empresa incorre no crime de concorrência 
desleal quando divulga, explora ou utiliza-se, 
sem autorização, de conhecimentos e dados 
confidenciais utilizados na indústria, inclusive 
aqueles que sejam de conhecimento público ou 
que sejam evidentes para um técnico no 
assunto, a que teve acesso mediante relação 
contratual empregatícia, mesmo após o término 
do contrato. 

e) As penas de detenção dos crimes contra a 
propriedade industrial serão aumentadas para 
dois terços se o agente é ou foi representante, 
mandatário, preposto ou sócio do titular da 
patente ou do registro. 
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LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 
 

41. 
A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos, EXCETO: 
 
a) Cidadania; 
b) Pluralismo político; 
c) Soberania; 
d) Independência nacional; 
e) Dignidade da pessoa humana. 
 
42. 
Assinale a alternativa correta quanto aos direitos e 
garantias fundamentais previstos na Constituição 
Federal de 1988: 
 
a) Homens e mulheres são diferentes em direitos e 

obrigações, nos termos da Constituição; 
b) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato; 
c) São violáveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

d) É proibida, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva; 

e) A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas dependem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 

 
43. 
Sobre a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende 
exclusivamente a União, os Estados e os 
Municípios, todos entes federativos autônomos; 

b) O Distrito Federal é a Capital Federal; 
c) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 
lei, a colaboração de interesse público; 

d) É permitido aos entes federativos recusar fé aos 
documentos públicos; 

e) Os Territórios Federais integram os Estados, e 
sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei complementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44. 
No que tange à Organização dos Poderes na Carta 
Magna de 1988, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário; 

b) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 
Nacional, que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal; 

c) A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito 
Federal, enquanto o Senado Federal compõe-se 
de representantes do povo; 

d) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos; 

e) A representação de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada de quatro em quatro 
anos, alternadamente, por um e dois terços. 

 
45. 
As alternativas abaixo apresentam alguns dos 
legitimados que podem propor a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade e a Ação Declaratória de 
Constitucionalidade. Marque a única alternativa que 
NÃO representa um dos legitimados previstos na 
Constituição Federal de 1988: 
 
a) Presidente da República; 
b) Vice-Presidente da República; 
c) Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
d) Partido político com representação no 

Congresso Nacional; 
e) Procurador- Geral da República. 
 
46. 
A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes 
princípios do Direito Administrativo expressos na 
Constituição, EXCETO: 
 
a) Princípio da Eficiência; 
b) Princípio da Legalidade; 
c) Princípio da Moralidade; 
d) Princípio da Pessoalidade; 
e) Princípio da Publicidade. 
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47. 
Sobre o controle interno da Administração Pública, 
assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal de 1988: 
 
a) O controle interno dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário é facultativo; 
b) A Administração Pública não precisa apoiar o 

controle externo no exercício de sua missão 
institucional; 

c) O controle interno não abrange a comprovação 
da legalidade e avaliação dos resultados, quanto 
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal; 

d) Os responsáveis pelo controle interno, ao 
tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, não precisam dar 
ciência ao Tribunal de Contas da União; 

e) Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante 
o Tribunal de Contas da União. 

 
48. 
Sobre a Administração Pública Indireta, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) A Administração Pública Indireta é composta 

apenas por autarquias e fundações; 
b) As autarquias devem ser instituídas por 

autorização em lei; 
c) As empresas públicas devem ser criadas por lei 

específica; 
d) As sociedades de economia mista devem ser 

criadas por lei complementar; 
e) As fundações devem ter suas áreas de atuação 

definidas em lei complementar. 
 
49. 
A lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, dispõe 
sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins. Sobre as disposições previstas 
nesta lei sobre as Juntas Comerciais, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Haverá uma junta comercial em cada unidade 

federativa, com sede na capital e jurisdição na 
área da circunscrição territorial respectiva; 

b) As juntas comerciais subordinam-se 
administrativamente ao governo da unidade 
federativa de sua jurisdição, mas não se 
subordinam, em nenhuma hipótese, ao DNRC - 
Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, nos termos desta lei; 

c) As juntas comerciais não poderão desconcentrar 
os seus serviços, mediante convênios com 
órgãos públicos e entidades privadas sem fins 
lucrativos; 

d) Cabe ao governo da unidade federativa de sua 
jurisdição elaborar a tabela de preços dos 
serviços da Junta Comercial, observadas as 
normas legais pertinentes; 

e) Incumbe às Juntas Comerciais elaborar os 
respectivos regimentos internos, mas a sua 
alteração só poderá ser feita mediante 
autorização do chefe do Poder Executivo da 
respectiva unidade federativa. 

 
50. 
De acordo com o art.35 da lei 8.934, de 18 de 
novembro de 1994, que trata sobre o Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, 
não podem ser arquivados: 
 
a) A prorrogação do contrato social, durante o 

prazo nele fixado; 
b) Os atos de empresas mercantis com nome 

idêntico ou semelhante a outro já existente; 
c) A alteração contratual, por deliberação 

minoritária do capital social, quando houver 
cláusula restritiva; 

d) Os contratos ou estatutos de sociedades 
mercantis, já aprovados pelo Governo, nos 
casos em que for necessária essa aprovação, 
bem como as posteriores alterações, antes de 
igualmente aprovadas; 

e) A junta comercial dará andamento a qualquer 
documento de alteração de firmas individuais ou 
sociedades, mesmo que dos respectivos 
requerimentos e instrumentos não conste o 
Número de Identificação de Registro de 
Empresas (Nire). 

 
51. 
O Decreto nº 1800 de 1996, que regulamenta a Lei 
8.934 de 1994 sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins, dispõe, em 
seu art. 9º, que o Plenário poderá ser constituído por 
onze, quatorze, dezessete, vinte ou vinte e três 
Vogais e igual número de suplentes, conforme 
determinar a legislação da unidade federativa a que 
pertencer a Junta Comercial. Sobre os Vogais, pode-
se afirmar: 
 
a) Os Vogais e seus respectivos suplentes serão 

nomeados dentre brasileiros e estrangeiros 
residentes no país; 

b) Os Vogais precisam estar em gozo dos direitos 
civis e políticos, mas não há necessidade de 
estarem quites com o serviço militar e o serviço 
eleitoral; 

c) Os Vogais serão remunerados mensalmente, 
nos termos da legislação da unidade federativa a 
que pertencer a Junta Comercial; 

d) Qualquer pessoa poderá representar 
fundamentadamente à autoridade competente 
contra a nomeação de Vogal ou de suplente 
contrária aos preceitos regulamentares, no prazo 
de quinze dias, contados da data da posse; 

e) O mandato dos Vogais e respectivos suplentes 
será de dois anos, não sendo permitida uma 
recondução. 
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52. 
O processo revisional relativo ao Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins dar-se-á 
mediante pedido de reconsideração, recurso ao 
Plenário e recurso ao Ministro de Estado da 
Indústria, do Comércio e do Turismo. Consoante o 
que está previsto na Lei 8.934 de 1994, pode-se 
afirmar corretamente que: 
 
a) Das decisões definitivas, singulares ou de 

turmas, cabe pedido de reconsideração, que 
deverá ser decidido no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
peça recursal, ouvida a procuradoria, no prazo 
de 10 (dez) dias, quando a mesma não for a 
recorrente; 

b) O recurso ao plenário terá por objeto obter a 
revisão de despachos singulares ou de Turmas 
que formulem exigências para o deferimento do 
arquivamento e será apresentado no prazo para 
cumprimento da exigência para apreciação pela 
autoridade recorrida em 3 (três) dias úteis ou 5 
(cinco) dias úteis, respectivamente; 

c) Das decisões do plenário cabe recurso ao 
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e 
do Turismo, como última instância administrativa, 
podendo esta capacidade decisória ser 
delegada, no todo ou em parte; 

d) Os recursos de que trata esta lei têm apenas 
efeito suspensivo; 

e) Todos os recursos previstos nesta lei deverão 
ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, cuja fluência começa na data da intimação 
da parte ou da publicação do ato no órgão oficial 
de publicidade da junta comercial. A 
procuradoria e as partes interessadas, quando 
for o caso, serão intimadas para, no mesmo 
prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem contra-
razões. 

 
53. 
São objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, EXCETO: 
 
a) Zelar pelos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; 
b) Garantir o desenvolvimento nacional; 
c) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação; 

e) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais. 

 
54. 
Sobre os temas Nacionalidade e Direitos Políticos, 
ambos contidos no Título II- Direitos e Garantias 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, 

de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil; 

b) A lei poderá estabelecer distinção entre 
brasileiros natos e naturalizados, salvo nos 
casos previstos nesta Constituição; 

c) A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante 
plebiscito, referendo e iniciativa popular; 

d) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios 
para os maiores de dezoito anos e facultativos 
para os analfabetos, os maiores de setenta anos 
e os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos; 

e) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
 
55. 
Sobre os poderes e deveres administrativos, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) O administrador público não precisa cumprir o 

dever de eficiência no exercício de suas funções, 
haja vista que ele pode delegar essas atribuições 
a seus subordinados, que deverão ser eficientes; 

b) O dever de probidade é imposto somente aos 
chefes das repartições; 

c) O poder vinculado é o conferido à administração 
para a prática de atos em que o agente 
administrativo dispõe de uma razoável liberdade 
de atuação; 

d) O núcleo essencial do poder discricionário 
traduz-se no denominado mérito administrativo; 

e) O poder regulamentar é o poder de que dispõe a 
administração pública para, na forma da lei, 
condicionar ou restringir o uso de bens, o 
exercício de direitos e a prática de atividades 
privadas, visando a proteger os interesses gerais 
da coletividade. 

 
56. 
No que tange à anulação e revogação de atos 
administrativos, assinale a alternativa correta: 
 
a) A anulação de um ato administrativo pode ser 

feita somente pelo Poder Judiciário; 
b) A revogação de um ato administrativo não pode 

ser feito de ofício pela Administração Pública; 
c) A revogação deve ocorrer quando há vício de 

legalidade no ato administrativo; 
d) A anulação é a retirada do mundo jurídico de um 

ato válido, mas que se tornou inoportuno e 
inconveniente; 

e) A anulação retira do mundo jurídico atos ilegais, 
devendo os efeitos produzidos pelo ato serem 
desconstituídos, salvo os efeitos já produzidos 
em relação aos terceiros de boa-fé. 

 
57. 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre certos assuntos, 
EXCETO: 
 
a) Registros públicos; 
b) Juntas comerciais; 
c) Custas dos serviços forenses; 
d) Produção e consumo; 
e) Direito financeiro. 
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58. 
O Presidente da República é o chefe do Poder 
Executivo Federal, competindo-lhe privativamente as 
seguintes atribuições, EXCETO: 
 
a) Nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
b) Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da administração federal; 
c) Prover e extinguir os cargos públicos federais, na 

forma da lei; 
d) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
e) Decretar o estado de sítio e autorizar a 

decretação do estado de defesa. 
 
59. 
Marque a alternativa que NÃO representa uma 
característica do Poder Constituinte Originário: 
 
a) Inicial; 
b) Instituído; 
c) Autônomo; 
d) Ilimitado juridicamente; 
e) Incondicionado. 
 
60. 
Sobre a eficácia, aplicação e integração das normas 
constitucionais, marque a alternativa correta: 
 
a) As normas de eficácia limitada possuem 

aplicabilidade imediata; 
b) As normas de eficácia limitada não precisam de 

uma lei que as regulamente, já que possuem 
aplicabilidade imediata; 

c) As normas constitucionais de eficácia plena e 
aplicabilidade direta, imediata e integral são 
aquelas normas da Constituição que estão aptas 
a produzir todos os seus efeitos, 
independentemente de norma integrativa 
infraconstitucional; 

d) As normas de eficácia contida precisam, 
obrigatoriamente, de uma lei regulamentadora 
para poder produzir seus efeitos; 

e) Enquanto não houver a restrição legal à norma 
de eficácia contida, esta possui eficácia limitada. 

 
 
 
 
 




