CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICOEDITAL 001/2018 –
PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA

CADERNO DE QUESTÕES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NÍVEL MÉDIO
NOME DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 (quarenta) QUESTÕES de múltipla escolha referente à Prova Objetiva,
correspondentes ao cargo de sua concorrência.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 5 (cinco) alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E, sendo apenas
1 (uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você
foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que
seja realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique
ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES.
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material
transparente de tinta PRETA ou AZUL.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória da sua folha de respostas e do seu caderno de questões ao fiscal de
sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões SOMENTE faltando 30 (trinta) minutos para o tempo
previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA
DE RESPOSTAS.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 10
Ninguém se cura permanecendo no mesmo ambiente em que adoeceu
Ninguém se cura sem cortar a causa do mal, sem se privar do que machuca e contamina sua felicidade, sem evitar ficar junto de quem
não faz nada mais do que sofrer.
A gente adoece por várias razões, tanto físicas quanto psicológicas. O mesmo se dá com os tipos de doenças: existem males
do corpo e males da alma. Mente e corpo são indissociáveis, assim como na Antiguidade já se ensinava, ou seja, temos que cuidar de
tudo o que nos constitui, por dentro e por fora. De nada adianta um corpo perfeito habitado por uma alma sucateada, e vice-versa.
Infelizmente, é difícil atentarmos para essa necessidade de equilibrarmos o que vem de fora e o que nasce aqui dentro, o que
o espelho reflete e o que não, o que fazemos com nosso corpo e o que fazem com nossa alma. O mundo todo supervaloriza as
aparências, o que dificulta a atenção que deve ser voltada ao que sentimos, ao que nos faz bem. Sabemos muito bem qual roupa
queremos vestir, mas é complicado saber o que acelera o nosso coração.
Talvez ninguém consiga se livrar da infelicidade que toma conta de si, caso permaneça parado, sem sair do lugar. Aquilo que
nos adoece deve ser evitado, seja o vento gelado, seja o tratamento frio do outro. Ser descuidado com a saúde adoece, ser descuidado
com os sentimentos também. Práticas saudáveis incluem tanto atividades físicas quanto exercitar o amor próprio. Alimentar o corpo e
a alma, sempre.
Ninguém há de ser feliz permanecendo em histórias cujo final não tem chance de ser feliz. Ninguém se cura sem cortar a causa
do mal, sem se privar do que machuca e contamina sua felicidade, sem evitar ficar junto de quem não faz nada mais do que sofrer.
Ninguém volta a sorrir nos lugares onde sua felicidade foi perdida, roubada, aviltada, negada.
Entender que as dores e doenças são alertas que nos pedem calma, que nos clamam por um repensar, por um respirar, por
sobrevivência, acaba nos encorajando a tomar as atitudes certas, por mais que doam, que entristeçam, que pareçam impossíveis. Nada
é impossível, quando ainda há sonhos a serem alcançados e vida dentro da gente. Caso não consigamos cair fora do que nos adoece,
então morrerão os sonhos, morrerão os planos, morreremos nós, ainda que com vida. Ainda que por muitos dias. Por anos…
Por Marcel Camargo
Disponível em: https://www.contioutra.com/ninguem-se-cura-permanecendo-no-mesmo-ambiente-em-que-adoeceu/

QUESTÃO 01

QUESTÃO 04
A respeito da colocação pronominal empregada no título do texto,
é correto o que se diz em:

Em “Mente e corpo são indissociáveis, assim como na
Antiguidade já se ensinava”, a conjunção subordinativa remete
a uma:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Não há a utilização de regras de colocação pronominal, uma
vez que os pronomes oblíquos do título não são átonos.
(B) A colocação do pronome poderia ser feita antes ou depois
do verbo, pois nos dois casos há palavras atrativas.
(C) A colocação proclítica está correta, pois o pronome átono
aparece sendo precedido por uma palavra sentido negativo.
(D) Está inadequada, uma vez que, em se tratando de um fato
ainda não ocorrido, o pronome deveria ser mesoclítico.
(E) O uso enclítico do pronome oblíquo tônico está adequado,
visto que sucede uma palavra com sentido de privação.

Causa.
Comparação.
Concessão.
Conformação.
Consecução.

QUESTÃO 02
O desfecho do texto permite afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O autor alude a um prolongamento de estado.
Há a hipótese de uma segunda parte do texto.
O autor espera uma resposta imediata de seu leitor.
Há uma inconformidade com o que foi escrito.
O autor conclui com uma hesitação.

QUESTÃO 05
Ocorre no texto a presença dos vocábulos nos e nós. A diferença
na acentuação gráfica de ambos é justificada pelo fato de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Distinguir a classificação destes enquanto pronomes.
O primeiro ser oxítono e o segundo ser proparoxítono.
O primeiro ser oxítono e o segundo ser monossílabo.
Distinguir a classe gramatical em que estão sendo
empregados.
(E) O primeiro ser monossílabo átono e o segundo ser
monossílabo tônico.

QUESTÃO 03
Dentre os vários aspectos que contribuem para a felicidade,
segundo o texto, não se pode afirmar que um deles é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O positivismo.
A reconsideração.
O brio.
A austeridade.
O evolver.
1
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06
A alternativa incorreta quanto à classe gramatical das palavras
do trecho “De nada adianta um corpo perfeito habitado por uma
alma sucateada” é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11
Um dos brinquedos mais frequentados em um parque de
diversões é a “barca”. Trata-se de um brinquedo no formato de
casco de um barco, e impulsionado para frente e para trás em
forma de pêndulo enquanto os brincantes, todos sentados com
segurança no centro do barco, se divertem com a adrenalina do
movimento nesse brinquedo.

Nada – Advérbio.
Adianta – Verbo.
Um – Artigo.
Habitado – Adjetivo.
Alma – Substantivo.

Sabe-se que a barca é composta por 5 fileiras e, em cada fileira,
há 12 cadeiras.

QUESTÃO 07
No trecho “Sabemos muito bem qual roupa queremos vestir,
mas é complicado saber o que acelera o nosso coração”, uma
inferência possível é a de que:

A B

(A) Os padrões de moda afetam negativamente nossas vidas.
(B) A sociedade julga apenas os fatores emocionais.
(C) São mais felizes aqueles que não ligam para as roupas que
vestem.
(D) É mais fácil tratar de aspectos externos do que dos internos.
(E) A paixão pode muitas vezes estar reprimida em modos de
agir.

D E

F

G

H I

J

K

L

1

1

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2

2

7

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

3

3

8

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

4

4

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5

5

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

A ilustração acima representa a forma com que os ingressos são
vendidos. A pessoa que comprar a cadeira 1 vai se sentar na
posição 1A, a pessoa que comprar a cadeira 8 se sentará na
posição 3B e assim sucessivamente.

QUESTÃO 08
Não se verifica palavra formada por processo de derivação em:

Desse modo, três irmãos que foram comprar seus ingressos e
escolherem as cadeiras 54, 48 e 30 irão se sentar,
respectivamente, nas posições:

(A) Mente e corpo são indissociáveis.
(B) Talvez ninguém consiga se livrar da infelicidade.
(C) Incluem tanto atividades físicas quanto exercitar o amor
próprio.
(D) Acaba nos encorajando a tomar as atitudes certas.
(E) Nada é impossível, quando ainda há sonhos a serem
alcançados.

(A) 4J, 3I e 5E.
(B) 5E, 4J e 3J.
(C) 4K, 3J e 5F.
(D) 5D, 4G e 3J.
(E) 5I, 4J e 4G.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 12

Em “De nada adianta um corpo perfeito habitado por uma alma
sucateada”, o autor poderia ser mais incisivo e, ainda assim,
manter o sentido da frase, caso substituísse a palavra destacada
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

C

De acordo com a figura abaixo, quantos quadrados podem ter a
mais que triângulos?

Abarrotada.
Assoberbada.
Subalterna.
Arruinada.
Desabrida.

QUESTÃO 10
Em “Ninguém se cura sem cortar a causa do mal”, o termo
destacado possui função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) 10.
(B) 8.
(C) 11.
(D) 6.
(E) 12

Sujeito.
Agente da passiva.
Predicativo.
Vocativo.
Substantivo.
2
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 17

Observe a sequência numérica abaixo.
12

13

14

7

8

1

19

20

10

3

11

21

18

9

2

As pragas virtuais são programas que infectam os computadores
e que causam malefícios das mais variadas ordens aos sistemas
computacionais, sejam eles monousuários ou situados em redes.
O programa que é considerado muito agressivo e que tem como
foco conseguir recompensa através de moedas virtuais é
chamado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual número deve ocupar a casa vazia na 2ª linha para que o
resultado da soma dos números da 1ª linha seja igual ao
resultado da soma dos números da 2ª linha?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6.
10.
4.
8.
5.

QUESTÃO 18
Dentro do cenário da arquitetura dos computadores, podemos
observar uma série de componentes que os compõem e, entre
eles, temos a CPU, a memória principal e o barramento. Qual
alternativa apresenta conteúdo não pertinente às
características/funcionalidades dos barramentos?

QUESTÃO 14
Qual das sentenças abaixo é uma sentença fechada?
(A) 𝑥 2 + 2𝑥 = 12 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 3.
(B)

𝑎+𝑏
2

(A) Existem alguns tipos de barramento e, entre eles, temos o
barramento de dados e o barramento de controle.
(B) É considerado como o caminho lógico pelo qual os dados
são transferidos entre os componentes do sistema.
(C) A partir do tamanho do barramento de endereços em bits é
possível calcular o tamanho da memória.
(D) Um barramento de endereços de 8(oito) bits consegue
endereçar 256 posições de memória.
(E) O barramento de endereços é aquele que tem a
funcionalidade de transferir endereços entre componentes.

é 𝑢𝑚 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙.

(C) Ele foi considerado o maior matemático do mundo.
(D) 15 𝑥 + 2 = 5.
(E) A corrida foi excelente.
QUESTÃO 15
Uma sorveteria estava dando desconto na compra de três
picolés, mas teriam que ser nos sabores de morango, chocolate,
tapioca ou açaí, sendo que poderiam ser repetidos. Uma família
que comprou os três picolés, com o desconto, teria quantas
maneiras diferentes para escolher os sabores dos picolés?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19
Sobre as camadas que compõem o sistema operacional Linux
pode-se afirmar que:

5.
8.
16.
20.
24.

(A) “Kernel” é a camada mais interna do sistema e tem a principal
finalidade de controlar todo o tráfego de dados enviado pelo
processador.
(B) A camada mais central do sistema, também chamada de
núcleo ou cerne, é a “profile”. Ela tem a incumbência de
enviar os dados à camada interna.
(C) A camada “profile”, por ser considerada uma camada
interpretadora de comandos de alto nível, pode ser
considerada uma linguagem de programação.
(D) Apresenta uma camada mais externa chamada de “shell”,
que é responsável pela interação entre o usuário e o sistema
operacional.
(E) Pode-se elaborar um programa em “kernel”, também
chamado de “script”. Constitui-se numa ferramenta simples
de construção de aplicações.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Os softwares apresentam uma diversidade muito grande de tipos
e categorias, e as classificações são adotadas de acordo com o
enfoque adotado. Alguns desses softwares podem ser
distribuídos gratuitamente, entretanto, requerem que seu usuário
visualize propagandas para poder usar o programa. Esse tipo de
software é chamado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ransomware.
Spyware.
Viruscoin.
Wormware.
Coinware.

Crippleware.
Adware.
Open source.
Homefree.
Fulldrive.
3
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23
No Código de Ética e Disciplina dos Representantes Comerciais,
no que se refere às infrações disciplinares, o representante
comercial no exercício de sua profissão ou atividade está sujeito
a determinados deveres. Qual alternativa está corretamente
relacionada aos artigos deste capítulo?

As redes de computadores são consideradas no mundo atual
como uma tecnologia imprescindível na comunicação de dados
virtuais, seja entre usuários comuns ou grandes organizações.
Essas redes apresentam diversos tipos de estrutura e modo
como todos os dispositivos estão ligados entre si, chamado de
topologia. A topologia linear é aquela que:

(A) A conduta do representante comercial deverá ser sempre
pautada somente em instruções normativas do Conselho
Regional.
(B) O representante comercial deverá pautar suas atividades
dentro das normas legais, dos deveres éticos e de resoluções
e instruções normativas.
(C) O Conselho Federal deverá ser considerado com o
referencial específico das atividades do representante
comercial por meio de suas resoluções.
(D) Quando não houver referencial sobre determinada situação
de indisciplina no Código de Ética e Disciplina, deverá ser
consultado o Código Cível Brasileiro.
(E) As faltas cometidas pelo representante comercial,
decorrentes de infrações das normas disciplinares, podem
ser especificadas de faltas graves e medianas.

(A) É indicada para redes mais complexas. Apresenta razoável
dificuldade de implementação em função de apresentar um
único barramento, limitando a rede para grandes distâncias.
(B) Embora tenha uma série de vantagens que vão desde o
pequeno custo de implementação até a facilidade para
aquisição de seus componentes, sua estrutura não comporta
uma rede LAN.
(C) Seus computadores estão todos interligados por meio de um
cabo contínuo, de modo que todos os dados enviados para o
cabo serão entregues a todos os computadores interligados.
(D) É caracterizada por um elemento central que gerencia o fluxo
de dados da rede, estando diretamente conectado (ponto a
ponto) a cada dispositivo da rede.
(E) Possibilita que toda informação enviada de um dispositivo da
rede para outro deverá, obrigatoriamente, passar pelo
concentrador, tornando a transmissão muito mais eficaz.

QUESTÃO 24
A palavra autarquia é de origem italiana, tendo sido aplicada pela
primeira vez 1897, por Santi Romano em seus estudos sobre
descentralização. Que resposta não confere com as
características de uma autarquia?

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
A Constituição é o conjunto das normas jurídicas fundamentais
de uma sociedade, sendo que as constituições podem ser
classificadas de várias maneiras. A respeito da Constituição
Brasileira, que resposta está correlata a sua classificação?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tradicional.
Pactuada.
Escrita.
Outorgada.
Cesarista.

Criada por lei.
Regime de pessoal estatutário.
Personalidade jurídica.
Não possui patrimônio.
Receita própria.

QUESTÃO 25
Os princípios constitucionais fundamentais são de natureza
variada. Na análise dos princípios fundamentais da Constituição
de 1988, encontramos uma referência sobre “da não-intervenção
e da igualdade dos Estados”. Em que princípios relativos essa
referência está contida?

QUESTÃO 22
Na Lei de Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no capítulo
que trata da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso
coletivo, encontramos diversos requisitos mínimos de
acessibilidade. A partir da análise dos itens abaixo, qual
apresenta corretamente um desses requisitos?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de três banheiros
acessíveis.
(B) Será obrigatório para os teatros que comportem acima de
cem pessoas espaço para cadeirantes.
(C) Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá
estar livre de barreiras arquitetônicas.
(D) As bibliotecas deverão ter espaço com iluminação específica
para portadores de baixa visão.
(E) Os elevadores devem ter barras laterais de apoio.

Prestação positiva do Estado.
Comunidade internacional.
Regime político.
À forma de Estado.
Á manutenção da Nação.

QUESTÃO 26
O fenômeno jurídico que dá origem aos órgãos administrativos é
denominado desconcentração administrativa. Quanto a
desconcentração que pode ocorrer na Administração Direta do
distrito federal, que nome deve ser dado ao órgão?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4

Ministério.
Autarquia.
Empresa Mista.
Fundação.
Secretaria.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 31

Considerando-se o Regimento Interno do CORE do Estado de
Pernambuco, nele encontramos as exigências referentes a
condição necessária para o cidadão ser registrado como
representante comercial. Conforme o Regimento, que item na
resposta não implica no impedimento deste registro como
representante comercial?

O Código de Ética e Disciplina considera falta grave do
representante comercial deixar de efetuar o pagamento de suas
contribuições ao Conselho Regional no qual esteja registrado.
Conforme a Resolução Nº 142/2001, em que caso pode ocorrer
a isenção do pagamento destas anuidades?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Quem estiver com seu registro comercial cancelado há mais
de 5 anos.
(B) O falido reabilitado.
(C) O condenado por estelionato, em caso de outras infrações,
pode ser representante, contanto que tenha cumprido a pena.
(D) Estrangeiros não naturalizados.
(E) Quando o cidadão ocupar um cargo público.

QUESTÃO 32
Os poderes administrativos surgem com a Administração e se
apresentam conforme as demandas dos serviços públicos.
Analisando os itens abaixo relacionados, qual melhor se insere
no conceito de “poder de polícia”?

QUESTÃO 28
Licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa
governamental pretende alienar, adquirir ou locar bens e demais
serviços. Mediante sua inviabilidade, o administrador está
autorizado a realizar a chamada contratação sem o prévio
procedimento licitatório; como pode ser designado esse tipo de
contratação?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Visa condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades
e direitos individuais.
(B) Pode agir em três áreas de atuação estatal, administrativa,
judiciária e legislativa.
(C) Em relação à polícia sanitária, tem como se medir o seu
campo de atuação.
(D) É a faculdade exclusivamente focada na coletividade que
dispõe a Administração Pública.
(E) É o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração
Pública para conter os abusos do direito coletivo.

Contratação direta.
Contratação de urgência.
Contratação por inviabilidade de processo licitatório.
Contratação de adesão.
Contratação por consórcio.

QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

Os atos administrativos, como emanação do Poder Público,
trazem em si certos atributos que os distinguem dos atos
jurídicos privados e lhes emprestam características próprias e
condições peculiares de atuação. Qual alternativa refere um
destes atributos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alguns doutrinadores consideram bens públicos os bens
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público (União,
Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias e
fundações), sendo que estes bens públicos apresentam
determinadas características. Quanto a caraterística de
imprescritibilidade, analisando a discretiva das alternativas
abaixo, qual afirmativa está correta?

Determinação.
Jurisprudência.
Anulação.
Revogação.
Auto-executoriedade.

(A) Os bens públicos não podem ser gravados, ou seja, não
podem ser oferecidos como garantia de penhor.
(B) Com esta característica, os bens públicos são insuscetíveis
de aquisição por usucapião.
(C) O administrador público não dispõe livremente dos bens
públicos.
(D) A regra é que os bens públicos não possam ser vendidos,
doados ou permutados.
(E) São desafetados e ainda obedecem aos devidos trâmites
legais como prévia avaliação e interesse público.

QUESTÃO 30
De acordo com a Constituição Federal, as fundações têm sua
criação autorizada por lei específica, e seu âmbito de atuação
regulada por lei complementar. De acordo com a Constituição
Federal, qual alternativa apresenta uma característica
encontrada nas fundações?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mediante comprovação de lucro insignificante.
Devido sinistro ocorrido no prédio sede.
Por falência devidamente comprovada.
Pessoas físicas, portadoras de determinadas doenças.
Quando ocorre mudança da sede da empresa para outra
cidade.

Possuem personalidade jurídica de direito público.
Os seus patrimônios no são considerados públicos.
Pode incorrer a usucapião em relação ao seu patrimônio.
Suas regras são adversas a de uma autarquia.
Não respondem objetivamente pelos prejuízos causados
pelos seus agentes.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 38

Na gestão de material e controle de estoques e almoxarifado, um
sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades
(ou atributos) que o torne satisfatório. Sabendo que estas
qualidades se representam em três aspectos no sistema de
classificação, que resposta apresenta um destes atributos?

Os atos administrativos são atos jurídicos praticados, segundo o
Direito Administrativo, pelas pessoas administrativas. O exame
do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco
requisitos necessários a sua formação. Qual alternativa
representa um deles?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Abrangência.
Periodicidade.
Diversidade.
Durabilidade.
Resistência.

QUESTÃO 35

Jurisprudência.
Definição.
Finalidade.
Justificativa.
Legalidade.

QUESTÃO 39

Em um almoxarifado, mediante a informação do tipo de
armazenagem que é demandada pelo material (simples ou
complexa), cabe ao gestor de almoxarifado adotar um critério de
guarda dos materiais. Qual item apresenta uma característica
encontrada no conceito de Armazenagem por agrupamento?

A expressão contrato da administração engloba todos os
contratos celebrados pela Administração Pública. Qual o tipo de
contrato que viabiliza convênios, termos de cooperação,
contratos fiscais e consórcios públicos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Os materiais podem sofrer perdas pelo tempo de guarda.
(B) Demanda maior necessidade de controle por parte do gestor
de almoxarifado.
(C) Pode haver absorção de odores de material pelo outro
material.
(D) Podem oferecer riscos devido às suas propriedades
químicas.
(E) Nem sempre permite o melhor aproveitamento do espaço.

Contratos de vontades na administração.
Contratos administrativos de delegação.
Contratos privados celebrados pela administração pública.
Contratos administrativos de colaboração.
Contratos temporários.

QUESTÃO 40
A natureza jurídica da licitação é a de procedimento
administrativo, uma vez que se trata de um conjunto ordenado de
atos e atuações estatais que antecedem e constituem o
fundamento de uma decisão administrativa. A realização de
qualquer licitação depende da ocorrência de alguns
pressupostos. Qual alternativa indica um destes pressupostos?

QUESTÃO 36
Bens Públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da
Administração Pública direta e indireta. Quanto ao termo
Afetação, que resposta melhor condiz com esta definição?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) É a manutenção de um bem público.
(B) É a forma em que o bem é registrado.
(C) Está relacionado com o tempo de uso do bem.

Necessidade.
Viabilidade.
Enfático.
Legal.
Lógico.

(D) Consiste em conferir ao bem público uma destinação.
(E) O bem está destinado ao uso exclusivo de determinada
função.
QUESTÃO 37
A Resolução nº 1,112/2018 normatiza a instauração do Processo
Administrativo Disciplinar no caso de inadimplência de
contribuições devidas aos Conselhos Regionais. No caso de uma
pessoa natural ou jurídica com registro suspenso se
eventualmente for flagrada exercendo ilegalmente a
representação comercial, que procedimento a fiscalização do
Conselho Regional deverá adotar?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aplicar a multa devida.
Lavrar auto de infração.
Efetuar suspensão do infrator.
Emitir notificação.
Fazer um Boletim de Ocorrência Policial.
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