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LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
(Texto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. “Eis aí um dos grandes paradoxos da tecnologia: ao 
simplificar tarefas, ela nos prometeu liberdade. Mas 
estamos todos produzindo mais e mais no mesmo 
tempo.” (linhas 21 a 23). Analisando o trecho acima 
retirado do Texto, de acordo com o autor, é correto 
afirmar que o ser humano: 
 
a) Ganhou liberdade com o uso da tecnologia. 
b) Obteve a simplificação das tarefas, porém continua 

com o tempo escasso. 
c) Desafia a tecnologia ao economizar seu tempo. 
d) Encontra limites no paradoxo da tecnologia: 

capacidade de desenvolvimento e complexidade 
das tarefas. 

 

02. Assinale a alternativa que apresenta uma oração 
retirada do Texto que restringe o sentido da oração 
antecedente: 
 
a) “que precisamos” (linha 1). 
b) “que seria irreversível” (linha 2). 
c) “que urgência e desenvolvimento estão ligados” 

(linhas 6 e 7). 
d) “quando não conseguimos acompanhar essa 

aceleração” (linhas 7 e 8). 
 
03. Sobre as orações: 
 
 (1)- “se não usamos ao máximo nosso tempo 
livre” (linhas 12 e 13); e  
 (2)- “que remonta ao fim do século XVIII” (linha 
15).  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz 

passiva e ambas complementam o sentido da 
oração principal respectiva. 

b) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são 
introduzidas por conjunções. 

c) A oração (1) compõe um período simples, 
enquanto que a oração (2) é subordinada adjetiva. 

d) Apesar de ambas as orações (1) e (2) serem 
subordinadas, elas exercem funções sintáticas 
diferentes. 

 
04. Em relação ao emprego dos pronomes no Texto, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I- A expressão “qualquer lugar” (linha 20) é 
composta por dois pronomes indefinidos, sendo um 
adjetivo e outro substantivo; 

II- A palavra “mesmo” (linha 23) classifica-se 
como pronome indefinido, assim como em “Nós 
mesmos estamos trabalhando nisso”; 

III- O pronome oblíquo “nos” (linha 20) refere-
se de forma abrangente aos leitores e classifica-se 
como objeto direto do verbo a que se relaciona. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas o item III está correto. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas o item I está correto. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
 
05. Assinale a alternativa em que a alteração sugerida 
corrige erro existente no Texto: 
 
a) Supressão da vírgula presente imediatamente após 

a palavra “extremo” (linha 9). 
b) Substituição de “usamos” (linha 12) por “usarmos”. 
c) Substituição de “têm” (linha 32) por “tem”. 
d) Substituição de “há” (linha 33) por “existem”. 
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06. Analise a oração abaixo retirada do Texto e 
assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 
passiva foi efetuada de maneira correta: 
 
“..., os amigos pipocam no escritório (...)” (linhas 19 e 
20) 
 
a) Se pipocam os amigos no escritório. 
b) São pipocados os amigos no escritório. 
c) O escritório pipoca os amigos. 
d) Não é possível a conversão para a voz passiva. 
 
07. Os dois pontos (:), utilizados como forma de 
coesão, presentes em “Eis aí um dos grandes 
paradoxos da tecnologia: ao simplificar tarefas, ela nos 
prometeu liberdade. (...)” (linhas 21 e 22) são utilizados 
pelo autor com o objetivo de: 
 
a) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
b) Marcar a suspensão ou interrupção do 

pensamento. 
c) Representar na escrita hesitações comuns da 

língua falada.  
d) Trazer uma explicação ao termo anteriormente 

utilizado. 
 
08. Assinale a alternativa em que a partícula “se” 
exerce a mesma função morfológica que no trecho 
abaixo retirado do Texto: 
 
“Até nossos corpos, ela diz, estão se tornando cada 
vez mais „compatíveis‟ com os modos de produção." 
(Linhas 26 a 28) 
 
a) Ele foi-se embora logo em seguida. 
b) O rapaz se deitou ao entardecer. 
c) Se você vier, conversaremos. 
d) Precisa-se de novos médicos. 
 
09. A qualidade do sujeito poderá, por vezes, ser 
atribuída por outra oração com função predicativa. 
Podemos afirmar que o predicativo do sujeito é 
oracional na oração principal formada pelo seguinte 
verbo retirado do Texto: 
 
a) “é” (linha 1). 
b) “seria” (linha 2). 
c) “estão” (linha 7). 
d) “é” (linha 14). 
 

(Imagem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. “Tome este remédio caro, porém eficiente.”. Neste 
trecho retirado da imagem acima, é correto afirmar que 
o verbo em destaque representa: 
 
a) O modo subjuntivo, uma vez que este demonstra um 
anelo, diferentemente do modo indicativo, o qual é 
representativo de uma exortação. 
b) O modo imperativo, o qual pode ser usado somente 
em orações absolutas, em orações principais ou em 
orações coordenadas. 
c) Uma ação presente do interlocutor, uma vez que o 
verbo está conjugado no presente do imperativo. 
d) Uma ação indicativa de um fato certo ou provável, 
posterior ao momento em que se fala. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS                   10 (questões) 

 
11. A África do Sul inaugurou no dia 13 de julho de 
2018 no deserto de Karoo o primeiro elemento de 
radiotelescópio gigante denominado de MeerKAT. 

(Fonte adaptada de Jornal do Brasil: http://www.jb.com.br >acesso 
em 14 de julho de 2018) 

 

Utilizando seus conhecimentos sobre a notícia acima, 
analise:  
 

 I- O radiotelescópio MeerKAT é um 
megaprojeto científico, que irá colaborar com a 
astrofísica moderna; 
 II- Este radiotelescópio será o maior de seu tipo 
no mundo, com uma qualidade de resolução muito 
superior à de outros telescópios já existentes; 
 III- O MeerKAT será futuramente incorporado 
ao complexo Maranhense de Observação do Universo 
(CMOU) que está sendo construído no Brasil,  e tem 
previsão de ficar pronto no ano de 2020. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
12. O Conselho de Segurança da ONU impôs no mês 
de julho de 2018, um embargo de armas ao Sudão do 
Sul e sanções a dois militares, aumentando a pressão 
pelo fim da guerra de cinco anos depois do fracasso 
dos últimos esforços diplomáticos. 

(Fonte adaptada de Jornal do Brasil: http://www.jb.com.br >acesso 
em 14 de julho de 2018) 

  
Com base na notícia acima e utilizando seus 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 
 

a) A guerra civil do Sudão do Sul teve início durante a 
primavera árabe no ano de 2013, e a principal 
reinvindicação dos rebeldes é a renúncia do atual 
presidente do país Bashar al-Assad. 

b) O Sudão do Sul é uma ilha, que por conta da grave 
guerra civil do país sofre com uma crise 
humanitária. 
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c) O Sudão do Sul sofre uma guerra civil desde 2013, 
iniciada pouco tempo depois de o país obter sua 
independência do Sudão. 

d) O Sudão do Sul é o país mais pobre do continente 
Asiático. 
 

13. Um iceberg do tamanho de uma montanha se 
aproximou de um pequeno vilarejo na costa oeste da 
Groenlândia, no mês de julho de 2018, causando 
temores de um tsunami que pode inundar o povoado. 
O iceberg ameaça casas construídas sobre uma 
elevação rochosa no vilarejo de Innaarsuit, mas está 
preso e não tem se movido, relatou a mídia local. 
Uma área de risco perto da costa foi esvaziada e 
moradores foram levados para um local mais alto, disse 
um porta-voz da polícia local. 
Em junho do ano de 2018, quatro pessoas morreram 
depois que ondas inundaram um povoado no noroeste 
da Groenlândia. 

(Fonte adaptada: exame.abril.com.br > acesso em 14 de julho de 
2018) 

 
É incorreto afirmar sobre um iceberg: 

 
a) Somente fica visível na superfície da água do mar 

10% do tamanho total do iceberg, estimando-se 
que 90% do seu volume fica imerso. Por este 
motivo, os icebergs são perigosos à navegação 
marítima. 

b) Grande parte da água doce do planeta está 
congelada em forma de geleiras ou icebergs. 

c) Iceberg é um grande pedaço de gelo que se 
desprende das geleiras dos polos, fica à deriva, 
boiando. 

d) No ano de 2017 foi criada a Polícia Marítima 
Internacional do Atlântico Norte para monitorar os 
icebergs do oceano Atlântico. 
 

14. Empresas temem que ano já esteja perdido após a 
greve dos caminhoneiros. 
Apesar de analistas projetarem recuperação, economia 
real sinaliza que estrago se prolonga. 

(Fonte adaptada: www1.folha.uol.com.br >acesso em 14 de julho de 
2018) 

 
Sobre a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 
2018, analise: 
 
 I- Uma das principais reivindicações era a 
diminuição do valor do óleo diesel utilizado para 
abastecer os caminhões; 
 II- O governo federal atendendo a uma das 
reivindicações dos caminhoneiros decidiu por isentar 
totalmente todos os caminhões com até oito eixos, do 
pagamento de pedágio, nas rodovias federais; 
 III- A greve dos caminhoneiros prejudicou 
vários setores da economia e o Produto Interno Bruto 
(PIB), diminuiu no mês da paralisação. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 

 
15. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, são informações verídicas sobre o estado 
da Bahia, exceto: 
 
a) A população estimada do estado para o ano de 

2017 superou 15 (quinze) milhões de habitantes. 
b) O estado da Bahia tem entre 400 (quatrocentos) e 

500 (quinhentos) municípios. 
c) Salvador, a capital do estado da Bahia é a segunda 

capital mais populosa do Brasil com 5 (cinco) 
milhões de habitantes. 

d) O estado da Bahia tem a maior faixa litorânea, 
dentre todos os estados brasileiros. 

 
16. O pico mais alto do nordeste está localizado no 
estado da Bahia, com cerca de 2.033 (dois mil e trinta e 
três) metros.  
 
O nome do pico citado no trecho acima é: 
 
a) Pico Chapadeiro. 
b) Pico da Serra. 
c) Pico das Araras. 
d) Pico do Barbado. 
 
17. O baiano Gilberto Gil (1942) é cantor, compositor e 
instrumentista, foi um dos criadores do Movimento 
Tropicalista nos anos 60. Além de cantor, Gilberto Gil já 
exerceu entre os anos de 2003 e 2008 o cargo no 
governo federal de: 
 
a) Ministro da Educação. 
b) Senador. 
c) Ministro da Cultura. 
d) Deputado Federal. 
 
18. Segundo o disposto na Lei nº 4.886/65, constituem 
faltas no exercício da profissão de representante 
comercial: 
 
(__)- Prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses 
confiados aos seus cuidados; 
(__)- Auxiliar e facilitar, o exercício da profissão aos 
que estiverem habilitados a exercê-la; 
(__)- Promover ou facilitar negócios ilícitos, bem como 
quaisquer transações que prejudiquem interesse da 
Fazenda Pública. 
 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
 
a) V-V-F. 
b) F-V-F. 
c) V-F-V. 
d) V-F-F. 
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19. O Código de Ética e Disciplina dos Representantes 
Comerciais dispõe que ao Conselho Federal competirá 
o julgamento: 
 I- Dos seus próprios membros, efetivos ou 
suplentes; 
 II- Dos recursos das decisões dos Conselhos 
Regionais; 
 III- Das revisões de suas próprias decisões. 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
20. Leia com atenção o trecho abaixo: 
 
Parágrafo único: O representante comercial não deverá 
aceitar a representação comercial de quem não haja 
cumprido, notoriamente, seus deveres para com 
qualquer colega que anteriormente o tenha 
representado. 

( frase 1) 
Devendo o representante comercial denunciar ao 
Conselho Regional, quem o fizer.

 (frase 2)
 

 
Considerando o disposto no Código de Ética e 
Disciplina dos Representantes Comerciais, o trecho 
acima: 
 
a) Está totalmente correto. 
b) Está totalmente incorreto. 
c) Apresenta apenas a primeira frase correta. 
d) Apresenta apenas a segunda frase correta. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS        20 (questões) 

 
21. Assinale a alternativa que não condiz com atitudes 
éticas no setor público: 
 
a) Desviar servidor público para atendimento a 

interesse particular. 
b) Jamais retardar qualquer prestação de contas, 

condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo. 

c) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas 
exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva. 

d) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua 
função, poder ou autoridade com finalidade 
estranha ao interesse público. 

 
22. Segundo a Constituição Federal, são estáveis após 
três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público.  O servidor público estável só 
perderá o cargo: 
 
 I- Em virtude de sentença judicial, mesmo sem 
transitada e julgada; 
 II- Mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada defesa parcial;                                

 III- Mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa.           
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas o item III está correto. 
 
23. Conforme dispõe a Constituição Federal, é vedada 
a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, na 
hipótese de: 
 
a) Dois cargos de professor com outro técnico. 
b) Dois cargos de professor. 
c) De um cargo ou emprego privativo de profissional 

de saúde com outro técnico. 
d) De um cargo técnico com outro científico. 
 
24. O Auto de Infração pode ser iniciado em qualquer 
repartição fazendária que disponha de sistema de 
protocolo de processo. Acerca do auto de infração, é 
incorreto afirmar que: 
 
a) Com a lavratura do auto de infração considera-se 

constituído o crédito tributário. 
b) Com a lavratura do auto de infração é possível ser 

lançado a respectiva penalidade pecuniária. 
c) O contribuinte tem o direito de impugnar o auto de 

infração. 
d) A autoridade fiscal municipal é competente para 

lavrar auto de infração relacionada ao imposto 
sobre propriedade de veículo automotor (IPVA). 

 
25. Assinale a alternativa que não apresenta um item, 
localizado na aba “Página Inicial” do Microsoft Excel 
2010: 
 
a) Mesclar e centralizar. 
b) Quebrar texto automaticamente. 
c) Formatar como tabela. 
d) Gerenciador de linhas e colunas. 

 
26. No Microsoft Word 2010, ao pressionar as teclas 
Alt+Ctrl+F o usuário: 
 
a) Irá inserir uma imagem ao texto. 
b) Irá inserir uma nota de rodapé. 
c) Irá inserir marca d’água. 
d) Irá realizar a revisão ortográfica do texto. 
 
27. Assinale a alternativa que corresponde a princípios 
inerentes ao processo administrativo: 
 
a) Oficialidade e informalismo. 
b) Verdade formal e tipicidade. 
c) Formalismo e ampla defesa. 
d) Onerosidade e legalidade. 
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28. A fase do processo administrativo destinada a 
averiguar e comprovar os dados necessários à tomada 
de decisão é denominada: 
 
a) Instauração.  
b) Instrução.  
c) Julgamento.  
d) Recurso. 
 
29. Constituem atos de improbidade administrativa que 
atentam contra os princípios da Administração Pública, 
exceto: 
  
a) Deixar de cumprir a exigência de requisitos de 

acessibilidade previstos na legislação. 
b) Permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, 

antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o 
preço de mercadoria, bem ou serviço. 

c) Descumprir as normas relativas à celebração, 
fiscalização e aprovação de contas de parcerias 
firmadas pela administração pública com entidades 
privadas. 

d) Agir negligentemente na celebração, fiscalização e 
análise das prestações de contas de parcerias 
firmadas com entidades privadas. 

 
30. Em relação à prescrição das ações de improbidade 
administrativa, é correto afirmar que: 
 
a) Prescreve em até cinco anos após o início de 

mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança. 

b) Prescreve dentro do prazo previsto em lei 
complementar para faltas disciplinares puníveis 
com suspensão a bem do serviço público, nos 
casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

c) Prescreve em até cinco anos da data da 
apresentação à Administração Pública da 
prestação de contas final pelas entidades da 
Administração Pública.    

d) Prescreve em até três anos após o início de 
mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança. 

 
31. Assinale a alternativa incorreta. Segundo o disposto 
na Lei nº 4.886/65, constituem motivos justos para 
rescisão do contrato de representação comercial, pelo 
representado: 
 
a) A desídia do representante no cumprimento das 

obrigações decorrentes do contrato. 
b) A prática de atos que importem em descrédito 

comercial do representado. 
c) A falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

inerentes ao contrato de representação comercial. 
d) A condenação parcial ou temporária por crime 

considerado infamante. 
 
32. Leia com atenção: 
 

Art. 43: É vedada no contrato de representação 
comercial a inclusão de cláusulas del credere.   
 
Considerando o artigo acima, presente na Lei nº 
4.886/65, assinale a alternativa correta sobre as 
cláusulas “del credere”: 
 
a) A cláusula “del credere” funciona como garantia de 

tempo máximo para a realização de um 
determinado contrato. 

b) A cláusula “del credere” é equivalente ao instituto 
ou previsão por parte do contratante ou do 
representado em descontar os valores de 
comissões ou vendas do representante comercial 
na hipótese da venda ou da transação ser 
cancelada ou desfeita. 

c) A cláusula “del credere” é equivalente ao intuito ou 
previsão por parte do contratante ou do 
representado em pagar comissão máxima 
equivalente à 20% do valor total da venda ou do 
contrato realizado. 

d) A cláusula “del credere”,  é utilizada para ofertar ao 
representante comercial, premiações extras, por 
cumprimento de metas em fechamento de 
contratos. 

 
33. Leia com atenção: 
 
Art. 29: Salvo autorização expressa, não poderá o 
representante conceder abatimentos, descontos ou 
dilações, nem agir em desacordo com as instruções do 
representado. 

(frase 1)
 

Parágrafo único: O representante, quanto aos atos que 
praticar, responde segundo as normas do contrato e, 
sendo este omisso, na conformidade do direito comum.

 

(frase 2)
 

 
Considerando o disposto na Lei nº 4.886/65, o trecho 
acima: 
 
a) Está totalmente correto. 
b) Está totalmente incorreto. 
c) Apresenta apenas a primeira frase correta. 
d) Apresenta apenas a segunda frase correta. 

 
34. Com base no Código de Ética e Disciplina dos 
Representantes Comerciais, são consideradas graves 
as faltas que a lei defina como: 
 
(__)- Crime contra o patrimônio, tais como: furto, roubo, 
extorsão, apropriação indébita e estelionato;  
(__)- Crime contra a fé pública, como o de moeda falsa, 
falsidade de títulos e papéis públicos e outras 
falsidades;  
(__)- Crime de desrespeitar qualquer membro ou 
funcionário do Conselho Federal ou Regional no 
exercício de suas funções; 
(__)- Crime de não indicação em sua propaganda, 
papéis e documentos do número do respectivo registro 
no Conselho Regional. 
 



CORE-BAHIA 
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL 001/2018 

  CARGO: FISCAL 

- 6 - 
 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
 
a) V-V-F-F. 
b) F-V-F-V. 
c) V-F-V-F. 
d) V-F-F-V. 
 
35. Segundo o Código de Ética e Disciplina dos 
Representantes Comerciais, as “faltas” caracterizadas 
como “leves” são punidas com advertência, sem 
publicidade ou com multa até a importância equivalente 
ao: 
 
a) Maior salário mínimo vigente no País. 
b) Dobro do maior salário mínimo vigente no País. 
c) Triplo do maior salário mínimo vigente no País. 
d) Quadruplo do maior salário mínimo vigente no 

País. 
 
36. Segundo o Regimento Interno do CORE-BA, ao 
Conselho Regional compete em especial: 
 
 I- Elaborar o seu Regimento Interno, sem 
submetê-lo a apreciação do Conselho Federal; 
 II- Manter o cadastro profissional; 
 III- Escolher os conselheiros representantes 
perante o Conselho Federal; 
 IV- Expedir as carteiras profissionais e os 
certificados de registros, realizando as anotações 
necessárias. 
 
 Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
d) Apenas o item I está correto. 

 
37. O Regimento Interno do CORE-BA determina que, 
não pode ser representante comercial: 
 
a) Pessoas já registradas em outro conselho 

profissional. 
b) Pessoas com idade superior a sessenta anos. 
c) O falido não reabilitado. 
d) O apenado não julgado. 
 
38. Complete a lacuna corretamente segundo o 
disposto na Lei nº 12.246/10: 
 
Art. 10: § 9º: O representante comercial pessoa física, 
como responsável técnico de pessoa jurídica 
devidamente registrada no Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais, pagará anuidade em valor 
correspondente a ___________________ da anuidade 
devida pelos demais profissionais autônomos 
registrados no mesmo Conselho. 
 
a) 20% (vinte por cento). 
b) 30% (trinta por cento). 

c) 50% (cinquenta por cento). 
d) 60% (sessenta por cento). 
 
39. Os processos administrativos disciplinares serão 
regidos pelo Código de Ética e Disciplina dos 
Representantes Comerciais, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições existentes no: 
 
a) Código de Processo Penal. 
b) Código Interno de Procedimentos. 
c) Código Regimental do CONFERE. 
d) Código Legislativo e Processual do CONFERE. 
 
40. Durante o ato de fiscalização quanto à 
regularização do representante comercial, o fiscal deve: 
 
a) Analisar a regularidade da carteira profissional e a 

inscrição do representante comercial, junto ao 
Conselho Regional. 

b) Analisar e avaliar a qualidade do serviço prestado 
pelo representante comercial, considerando as 
metas pessoais e institucionais. 

c) Quantificar as vendas e qualificar o trabalho 
apresentado pelo representante comercial, 
considerando a sua representatividade junto ao 
CONFERE. 

d) Comprovar as afirmações e a qualidade dos 
serviços prestados junto à empresa em que o 
representante comercial atua, emitindo o boleto de 
pagamento referente a 10% a contribuição sindical. 

 


