
 

AGENTE PROFISSIONAL – ADVOGADO 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 50 (cinquenta) questões objetivas e uma Peça Processual e não deve ser folheado 

antes da autorização do Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer a prova. 

4. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Excepcionalmente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
5. O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e a Versão Definitiva da Prova de Prática Processual e deixar definitivamente 

o local de realização da prova objetiva somente   depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, 

não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
6. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva e da Prova Prática Processual. 
7. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva e Prova de Prática Processual. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable 

tech, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, 
gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, 
gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou 
legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material 
não transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, 
viseira, gorro ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto 
fornecido pela instituição organizadora. 

f) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova de Prática Processual. 
9. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

10. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
11. O candidato disporá de, no máximo, 150 (cento e cinquenta) linhas para elaborar a redação da Prova Prática Processual. 
12. Fique atento as instruções contidas do verso da capa. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA – Estado do Paraná 

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 05; Raciocínio Lógico: 06 a 10; Informática: 11 a 15; Legislação Específica do Sistema 
Confea/Creas: 16 a 25; Direito Constitucional, Direito Administrativo (com maior enfoque em licitações, contratos administrativos e 
processo administrativo), Direito Tributário (noções), Direito Civil e Empresarial, Direito Processual Civil, Direito Penal (maior enfoque nos 
crimes contra a Administração Pública) e Direito do Trabalho (Noções): 26 a 50. 

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

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

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

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

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

 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E                
AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA – PR 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2019 

 

DESTAQUE AQUI 



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
 

1. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a 
inscrição.  

2. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 
3. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
4. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a 

responda corretamente.  
5. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados. 
6. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 
7. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 05. 
 

“A beleza, no fim”, de Marina Colasanti 
Quinta-Feira, 16 de abril de 2015 

 
Você folheia um livro, uma revista, e de repente, como se cruzasse uma esquina, um fato pelo qual não esperava 

está à sua frente. Como a foto em que esbarrei ao virar uma página 7. 
Ali estava uma cena de museu absolutamente incomum. Diante de um auto retrato de Rembrandt, moldura 

dourada sobre parede cinzenta, uma mulher cujo rosto não se vê porque voltado para o quadro, olha. Não está de pé. Está 
deitada em uma maca hospitalar conectada a aparelhos. Quatro assistentes estão com ela. Todos olham o quadro, menos 
a jovem mulher que controla os aparelhos. 

O fotógrafo é Roel Foppen, militar aposentado, acompanhante voluntário da Stichting Ambulance Wens, uma 
associação holandesa cuja finalidade é a realização de desejos de doentes em fase terminal. De ambulância, a associação 
leva pessoas próximas à morte para rever algum país, cidade, obra, parente ou amigo que lhe seja especialmente caro e 
cuja visão queira ter consigo na última viagem. 

“No dia 3 de março – diz o autor da foto – levamos três doentes de mobilidade reduzida ao Rijksmuseum. Eram 
17 horas. Tínhamos o museu somente para nós.” A luz que incidia sobre o quadro, iluminando o olhar quase amoroso com 
que o velho pintor parecia dialogar com a mulher, chamou sua atenção. Afastou-se e fotografou. 

Nada disse à mulher, uma senhora de 78 anos, portadora de esclerose lateral amiotrófica. O rosto dela não 
aparece, a discrição é absoluta, e ele não quis interromper o seu momento de contemplação. Mais tarde, postou a foto nas 
redes sociais – é possível que você que agora me lê a tenha visto – não para exibir sua foto, mas para chamar a atenção 
do mundo para a atividade da associação. 

Certamente chamou a minha. Parei como todos os que estão na foto. Porém, não para olhar o “Auto retrato 
com dois círculos”, obra do final da vida de Rembrandt da qual todos nos sentimos íntimos, e sim para permitir que a visão 
daquele gesto de amor ao próximo e de busca da beleza afagasse minha alma diariamente maltratada pelo noticiário. 

A associação de ideias recolheu na memória um filme visto no início da década de 70, “Soylent Green”. Definido 
como ficção científica é, na verdade, uma ficção profética que retrata Nova Iorque no ano de 2022, com 40 milhões de 
habitantes. A ciência conseguiu vencer as doenças, mas o calor é sufocante, a água é só para beber, no planeta poluído e 
super povoado os recursos naturais se esgotaram, a população pobre suada e suja se alimenta de tabletes fornecidos pela 
indústria Soylent. O último lançamento de tabletes é verde. 

Não foi pelos tabletes que me lembrei do filme. Foi pela cena final, quando o velho companheiro do detetive 
Thorn (Charlton Heston) decide que chegou a hora de morrer e se encaminha para a Casa, espaço destinado aos que 
querem receber o fim através de um medicamento. Ali, deitado numa maca diante de imensa tela, verá projetadas durante 
vinte minutos cenas de como o planeta era antes, rico e verdejante, com seus campos e bosques, seus rios claros, suas 
geleiras e desertos, seus imensos oceanos. Acompanhando as cenas, ouve a Patética, de Tchaikovsky e a Pastoral, de 
Beethoven. E morre levando consigo a harmonia da criação. 

Não foi só a personagem Sol, que levou atrás dos olhos essa visão. Seu intérprete, o ator Edward G. Robinson 
estava doente de câncer, terminal. A cena foi uma dupla despedida que fez chorar Charlton Heston. Edward G. Robinson 
morreu 10 dias após o término das filmagens. 

Disponível em: <https://www.marinacolasanti.com> Acesso em: 25 jul. 2019. 
 

QUESTÃO 01 
 
Pelas características predominantes no texto, assinale a alternativa que indique o gênero textual a que ele pertence: 

 
(A) Artigo de opinião. 
(B) Reportagem. 
(C) Conto.  
(D) Crônica. 
(E) Poema. 

 

QUESTÃO 02 
 
Observe o uso dos travessões no 3º parágrafo: “No dia 3 de março – diz o autor da foto – levamos três doentes de 
mobilidade reduzida ao Rijksmuseum. [...]” Sobre o uso de travessões no trecho, é possível afirmar que foram usados para: 

 
(A) Separar discurso direto e indireto e poderiam ser substituídos por vírgulas. 
(B) Separar vocativo e poderiam ser substituídos por dois pontos.  
(C) Introduzir predicativo do sujeito e poderiam ser substituídos por vírgulas.  
(D) Indicar elipse de um termo e não poderiam ser substituídos por outro sinal de pontuação.  
(E) Separar o verbo do sujeito e não deveriam ter sido utilizados.   

 

QUESTÃO 03 
 
De acordo com o gramático Cegalla (1997), uma das figuras de linguagem é o eufemismo, que consiste em suavizar 
expressões de ideias desagradáveis, molestas, substituindo o termo por palavras ou expressões menos desagradáveis ou 
mais polidas. No texto, a autora usa o eufemismo no trecho:  

 
(A) “Você folheia um livro, uma revista, e de repente, como se cruzasse uma esquina, um fato pelo qual não esperava está à 

sua frente.” 
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(B) “De ambulância, a associação leva pessoas próximas à morte para rever algum país, cidade, obra, parente ou amigo que 
lhe seja especialmente caro e cuja visão queira ter consigo na última viagem.” 

 
(C) “Definido como ficção científica é, na verdade, uma ficção profética que retrata Nova Iorque no ano de 2022, com 40 

milhões de habitantes.” 
 

(D) “O rosto dela não aparece, a discrição é absoluta, e ele não quis interromper o seu momento de contemplação.” 
 

(E) “Ali estava uma cena de museu absolutamente incomum.” 
 

QUESTÃO 04 
 
Os termos em destaques no trecho “[...] para permitir que a visão daquele gesto de amor ao próximo e de busca da beleza 
afagasse minha alma diariamente maltratada pelo noticiário” apresentam, no contexto, respectivamente, o sinônimo e o 
antônimo em: 

 
(A) Desanimasse / vilipendiada.    
(B) Acalentasse / agredida. 
(C) Acarinhasse / acalentada.  
(D) Desanimasse / afagada.   
(E) Destruísse / acalentada.  

 
QUESTÃO 05 
 
Os trechos a seguir foram retirados do texto. Dentre eles, qual NÃO apresenta característica predominantemente 
descritiva?  

 
(A) “A ciência conseguiu vencer as doenças, mas o calor é sufocante, a água é só para beber, no planeta poluído e super 

povoado os recursos naturais se esgotaram, a população pobre suada e suja se alimenta de tabletes fornecidos pela 
indústria Soylent.” (7º parágrafo) 
 

(B) “O fotógrafo é Roel Foppen, militar aposentado, acompanhante voluntário da Stichting Ambulance Wens, uma associação 
holandesa cuja finalidade é a realização de desejos de doentes em fase terminal.” (3º parágrafo) 

 
(C) “A luz que incidia sobre o quadro, iluminando o olhar quase amoroso com que o velho pintor parecia dialogar com a 

mulher, chamou sua atenção” (4º parágrafo) 
 

(D) “Não está de pé. Está deitada em uma maca hospitalar conectada a aparelhos. Quatro assistentes estão com ela. Todos 
olham o quadro, menos a jovem mulher que controla os aparelhos.” (2º parágrafo) 

 
(E) “De ambulância, a associação leva pessoas próximas à morte para rever algum país, cidade, obra, parente ou amigo que 

lhe seja especialmente caro e cuja visão queira ter consigo na última viagem.” (3º parágrafo)  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 06 
 

Considerando as seguintes sequências (2, 5, 8, 11,.....) e (3, 7, 11,15,......), qual é a soma do próximo termo da primeira 

sequência com o próximo termo da segunda sequência? 

 
 

(A) 30. 
(B) 33. 
(C) 35. 
(D) 40. 
(E) 45. 

 

QUESTÃO 07 
 

Considerando os seguintes conjuntos A = {𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓} ,B = {𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕, 𝟖, 𝟗}  e C = {𝟏, 𝟑, 𝟓, 𝟖, 𝟗, 𝟏𝟎} e as seguintes 

afirmações: 

 

I. O conjunto A está contido no conjunto B. 

II. A interseção do conjunto A com o conjunto B é o conjunto {𝟏, 𝟑, 𝟓}. 

III. A diferença entre o conjunto C com o A é o conjunto {𝟐, 𝟖, 𝟗, 𝟏𝟎}. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

(A) Somente a assertiva I. 
(B) Somente a assertiva II. 
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(C) Somente as assertivas I e II. 
(D) Somente as assertivas III e I. 
(E) Somente a assertiva III. 

 

QUESTÃO 08 
 

Em uma população de 260 gatos, temos que 15% são brancos. Qual é o número de gatos brancos desta população? 

 
(A) 39. 
(B) 41. 
(C) 44. 
(D) 46. 
(E) 47. 

 

QUESTÃO 09 
 

Em uma fábrica com 500 funcionários, sabemos que 200 funcionários gostam de comer uva, 150 funcionários gostam de 

comer maça e 100 funcionários gostam de comer uva e maçã. Qual é o nnúmero de funcionários que não come nem uva e 

nem maçã? 

 
(A) 250. 
(B) 300. 
(C) 350. 
(D) 450. 
(E) 525. 

 

QUESTÃO 10 

 

Considerando os conjuntos numéricos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O número √2 é um número real. 

(B) O número √3 é um número complexo. 

(C) O número √5 é um número racional. 

(D) O número √7  é um número irracional. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 
Assinale qual fórmula abaixo, ao ser utiliza no Microsoft Excel 2016 versão Português, retorna data e hora correntes: 
 

(A) =DATA 
(B) =HOJE 
(C) =HORA 
(D) =AGORA 
(E) =DATE 

 
QUESTÃO 12 
 
O navegador Internet Explorer em sua versão 10 e 11, trouxe uma atualização que impende que os sites instalem e usem 
determinados aplicativos, ou seja, a navegação fica mais segura, mas afeta o desempenho de alguns sites. Qual ferramenta 
é essa? 

 
(A) Filtragem ActiveX. 
(B) Filtragem Advanced. 
(C) Navegação Anônima. 
(D) Navegação Oculta. 
(E) Ferramenta Bloqueio. 

 
QUESTÃO 13 
 
A Microsoft, criadora do pacote Office que traz as ferramentas Word, Excel, PowerPoint entre outros, disponibiliza a opção 
de armazenamento web, tornando possível assim que os arquivos sejam acessados bem como editados e compartilhados 
com outros usuários de qualquer lugar, desde que haja conexão com a internet. O nome dado a essa funcionalidade é: 

 
(A) Microsoft Web Documents. 
(B) Microsoft Office Online. 
(C) Microsoft Office Web Apps. 
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(D) Microsoft Internet Explorer. 
(E) Microsoft Online. 

 
QUESTÃO 14 

  
No Sistema Operacional Windows 10, o atalho utilizado para minimizar todas as janelas abertas é:  

 
(A) Tecla Windows + M 
(B) Tecla Windows + A 
(C) Tecla Windows + P 
(D) Tecla Windows + R 
(E) Tecla Windows + X 

 
QUESTÃO 15 
 
A utilização correta da segurança disponibilizada pelo Sistema Operacional Windows auxilia na proteção contra possíveis 
ataques. O sistema citado disponibiliza de uma ferramenta, que por sua vez, filtra a entrada e saída de pacotes na rede, 
funcionando como uma parede de proteção para seu computador. Essa ferramenta é:  

 
(A) Navegador. 
(B) Roteador. 
(C) Modem. 
(D) Firewall. 
(E) Controle de banda. 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO SISTEMA CONFEA/CREAS 

 
QUESTÃO 16 
 
Os direitos de autoria de um projeto de engenharia ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o 
autor e outros interessados, são do profissional que os elaborar. E as alterações do projeto original só poderão ser feitas 
pelo profissional que o tenha elaborado. Dessa maneira, estando impedido ou recusando-se o autor do projeto original a 
prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação: 

 
(A) As alterações ou modificações deles poderão ser feitas por qualquer outro profissional do Conselho, a quem caberá à 

responsabilidade pelo projeto ou plano modificado. 
 

(B) As alterações ou modificações deles não poderão ser realizadas por qualquer outro profissional do Conselho. 
 

(C) As alterações ou modificações deles poderão ser feitas apenas por um profissional com a mesma titulação do original, a 
quem caberá à responsabilidade pelo projeto ou plano modificado. 

 
(D) As alterações ou modificações deles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá à 

responsabilidade pelo projeto ou plano modificado. 
 

(E) As alterações ou modificações deles caberão a profissional de outros Conselhos de Classe. 

 
QUESTÃO 17 
 
A aplicação do que dispõe a Lei N.º 5.194/66, a verificação e fiscalização do exercício e atividades das profissões nela 
reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem: 

 
(A) Unidade de ação. 
(B) As particularidades de cada região. 
(C) A transparência em suas medidas administrativas. 
(D) Verticalidade de hierarquia nas Resoluções promulgadas. 
(E) O fortalecimento das Entidades de Classe e Instituições de Ensino. 

 
QUESTÃO 18 
 
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, (CONFEA), é a instância superior da fiscalização do exercício profissional 
da engenharia e da agronomia. Dessa maneira, são atribuições do Conselho Federal, EXCETO: 

 
(A) Baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da Lei N.º 5.194/66, e, ouvidos os 

Conselhos Regionais, resolver os casos omissos. 
 

(B) Publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de ensino superior, assim como, periodicamente, relação de 
profissionais habilitados. 
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(C) Enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encaminhado ao Tribunal de Contas, até 30 (trinta) dias após a 
remessa. 

 
(D) Examinar e aprovar a proporção das representações dos grupos profissionais nos Conselhos Regionais. 

 
(E) Criar as Câmaras Especializadas atendendo às condições de maior eficiência da fiscalização. 

 
QUESTÃO 19 
 
O Confea fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas em Lei, uma Mútua de Assistência dos Profissionais da 
Engenharia e Agronomia, sob sua fiscalização, registrados nos Creas. Dessa maneira, os empregados do Confea, dos 
Creas e da própria Mútua: 

 
(A) Deverão nela se inscrever, mediante condições estabelecidas no Regimento, para obtenção dos benefícios previstos em 

Lei. 
 

(B) Poderão nela se inscrever, mediante condições estabelecidas no Regimento, para obtenção dos benefícios previstos em 
Lei. 

 
(C) Não poderão nela se inscrever, pois são os responsáveis pela fiscalização da Caixa de Assistência. 

 
(D) Só poderão nela se inscrever, por regulamentação própria de cada Crea, para obtenção dos benefícios previstos em Lei. 

 
(E) Só poderão nela se inscrever, se paralelamente for associado a uma entidade de classe da sua região. 

 

QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei N.º 9.784/99, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração 
Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos 
fins da Administração, a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre 
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência e concluída a instrução de processo administrativo. A 
Administração tem o prazo de até: 

 
(A) 10 (dez) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 
(B) 15 (quinze) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 
(C) 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 
(D) 45 (quarenta e cinco) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 
(E) 60 (sessenta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

 
QUESTÃO 21 
 
Complete a lacuna do texto abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 
“A atividade da pessoa jurídica de empresas registradas no Sistema Confea/Creas, em região diferente daquela em que se 
encontra registrada, obriga ao visto do registro na nova região. No caso em que a atividade exceda ___________, fica a 
pessoa jurídica, a sua agência, filial ou sucursal, obrigada a proceder ao seu registro na nova região.”  

 
(A) 360 dias. 
(B) 90 dias. 
(C) 240 dias. 
(D) 60 dias. 
(E) 180 dias. 

 
QUESTÃO 22 
 
Os procedimentos para instauração do processo têm início no Crea em cuja jurisdição for verificada a infração, por meio 
dos seguintes instrumentos, EXCETO: 

 
(A) Denúncia apresentada por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 
(B) Denúncia apresentada por entidade de classe ou por instituição de ensino. 
(C) Diligência. 
(D) Iniciativa do Crea, quando constatados, por qualquer meio à sua disposição, indícios de infração à legislação profissional. 
(E) As alternativas A e D. 

 

QUESTÃO 23 
 

O ato processual que instaura o processo administrativo, expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a 
legislação infringida, lavrado por agente fiscal, funcionário do Crea, designado para esse fim, é: 
 

(A) A notificação. 
(B) A inscrição em dívida ativa. 
(C) A fiscalização. 
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(D) O auto de infração. 
(E) A inscrição na respectiva Câmara Especializada. 

 

QUESTÃO 24 
 

Quanto à participação técnica, a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, que indica que diversas atividades 
complementares, objetos de contrato único, desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências 
diferenciadas classifica-se como de: 
 

(A) Coautoria. 
(B) Equipe. 
(C) Cargo ou função. 
(D) Corresponsabilidade. 
(E) Conjunto. 

 

QUESTÃO 25 
 
Quando for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável 
técnico à época do registro da ART, cabe: 

 
(A) A nulidade da ART. 
(B) A baixa da ART. 
(C) O acervo da ART. 
(D) O cancelamento da ART. 
(E) O arquivamento da ART. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO (COM MAIOR ENFOQUE EM LICITAÇÕES, 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO), DIREITO TRIBUTÁRIO (NOÇÕES), 
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO PENAL (MAIOR ENFOQUE NOS 

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E DIREITO DO TRABALHO (NOÇÕES) 
 

QUESTÃO 26 
 
Os direitos fundamentais da 1ª dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de Direito e, nesse 
contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal. Sobre os direitos 
fundamentais de 1ª dimensão, é considerado um documento histórico da 1ª dimensão de direitos fundamentais: 
  

(A) Bill of Rights (1688). 
(B) Constituição do México de 1917. 
(C) Constituição do Brasil de 1934. 
(D) Tratado de Versales, 1919 (OIT). 
(E) Bill of Trues (1969). 

 

QUESTÃO 27 
 
O que diferencia os direitos fundamentais das garantias fundamentais? 
 

(A) As garantias fundamentais são espécies de direitos fundamentais. 
 

(B) As garantias fundamentais e os direitos fundamentais são sinônimos. 
 

(C) Os direitos fundamentais são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias fundamentais 
são instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos fundamentais (preventivamente) ou 
prontamente os repara, caso violados. 

 
(D) As garantias fundamentais são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto os direitos fundamentais 

são instrumentos através dos quais se assegura o exercício das aludidas garantias fundamentais. 
 

(E) As garantias fundamentais e os direitos fundamentais são antônimos.  

 
QUESTÃO 28 
 
Não é um dos direitos sociais previstos expressamente na Constituição Federal:  
 

(A) Direito a felicidade. 
(B) Direito à moradia. 
(C) Direto ao transporte. 
(D) Direito ao lazer. 
(E) Direto ao casamento. 
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QUESTÃO 29 
 
A respeito da responsabilidade extracontratual do Estado, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) A teoria da irresponsabilidade do Estado não foi acolhida pelo direito brasileiro. 

 
(B) A Constituição de 1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado e a subjetiva do agente público. 

 
(C) Não se aplica a responsabilidade objetiva do Estado quando a prestação de serviço público causa dano a terceiros, 

independente da qualidade de usuário do serviço público. 
 

(D) A culpa exclusiva da vítima é uma causa excludente da responsabilidade do Estado. 
 

(E) Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado quando a prestação de serviço público causa dano a terceiro. 

 
QUESTÃO 30 
 
Quanto aos atos de improbidade administrativa e a lei de improbidade, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Os atos de improbidade administrativa sempre correspondem a um crime definido em lei. 

 
(B) As sanções indicadas no art. 37, §4º, CF tem natureza de sanções penais. 

 
(C) Os atos de improbidade administrativa admitem apenas a modalidade dolosa. 

 
(D) O sujeito ativo do ato de improbidade administrativa pode ser o agente público ou terceiro que induza ou concorra para a 

prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 
 

(E) O sujeito ativo do ato de improbidade administrativa somente pode ser o agente público. 

 
QUESTÃO 31 
 
Não é uma modalidade de licitação: 
 

(A) Concorrência. 
(B) Menor preço.  
(C) Tomada de preço. 
(D) Convite. 
(E) Pregão. 

 

QUESTÃO 32 
 

O imposto pode ser conceituado como: 
 

(A) Tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios em razão do exercício do poder de polícia. 
 

(B) Tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pela utilização efetiva de serviços públicos específicos 
prestados ao contribuinte.  
 

(C) Tributo não vinculado, cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, que incide sobre as manifestações 
de riqueza do sujeito passivo (devedor). 
 

(D) Tributo vinculado, cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, que incide sobre as manifestações de 
riqueza do sujeito passivo (devedor). 
 

(E) Tributo vinculado cobrado apenas pela União em razão do exercício do poder de polícia. 
 

QUESTÃO 33 
 

A respeito das espécies de imunidades tributárias, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) São espécies de imunidade tributária: imunidade tributária recíproca; imunidade tributária de entidades assistenciais com 
fins lucrativos; imunidade tributária dos partidos políticos. 
 

(B) São espécies de imunidade tributária: imunidade tributária recíproca; imunidade tributária dos partidos políticos; 
imunidade tributária das associações de trabalhadores. 
 

(C) São espécies de imunidade tributária: imunidade tributária recíproca; imunidade tributária das associações políticas; 
imunidade tributária dos partidos políticos; imunidade tributária religiosa. 
 

(D) São espécies de imunidade tributária: imunidade tributária recíproca; imunidade tributária dos partidos políticos; 
imunidade tributária religiosa. 
 

(E) São espécies de imunidade tributária: imunidade tributária das associações polícias; imunidade tributária das associações 
religiosas; imunidade tributária dos partidos políticos.  
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QUESTÃO 34 
 
De acordo com a Lei Complementar 101/2000, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração 

no Município, não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida. 
 

(B) Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração 
no Município, não poderá exceder a 65% da receita corrente líquida. 
 

(C) Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração 

no Município, não poderá exceder a 50% da receita corrente líquida. 
 

(D) Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração 
no Município, não poderá exceder a 40% da receita corrente líquida. 

 
(E) Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração 

no Município, não poderá exceder a 45% da receita corrente líquida. 
 

QUESTÃO 35 
 
A respeito das formas de integração da norma jurídica, bem como da vigência e aplicação da lei no tempo e no espaço, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) Integração da norma jurídica não pode ser feita através da analogia. 

 
(B) O art. 7º da LINDB consagra a regra lex domicilii, no que concerne ao começo e fim da personalidade, inclusive quanto 

ao nome, à capacidade e aos direitos de família. 
 

(C) A retroatividade da lei nova é a regra. 
 

(D) Lei nova nunca retroagirá. 
 

(E) Lei nova sempre retroagirá.  

 

QUESTÃO 36 
 
São absolutamente incapazes: 
 

(A) Apenas e unicamente os menores de 16 (dezesseis) anos. 
(B) Apenas e unicamente os pródigos. 
(C) Os pródigos e os menores de 16 (dezesseis) anos. 
(D) Apenas e unicamente aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 
(E) Apenas e unicamente os ébrios habituais. 

 
QUESTÃO 37 
 
A respeito da desconsideração da personalidade jurídica, a melhor doutrina aponta a existência de duas grandes doutrinas, 
a respeito dessas teorias é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A teoria maior é aquela adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. 
 

(B) A teoria menor foi a adotada pelo Código Civil brasileiro, e para ser deferida, exige a presença de dois requisitos o abuso 
da personalidade jurídica somado ao prejuízo ao credor. 
 

(C) A teoria maior é a adotada pelo Código de Defesa do Consumidor e exige como único elemento o prejuízo do credor. 
 

(D) A teoria maior foi a adotada pelo Código Civil brasileiro, e para ser deferida, exige a presença de dois requisitos: o abuso 
da personalidade jurídica somado ao prejuízo ao credor. 

 
(E) O direito brasileiro admite apenas a existência da teoria menor que foi a adotada pelo Código Civil brasileiro. 

 
QUESTÃO 38 
 
A respeito da competência no processo civil, é CORRETO afirmar que:  
 

(A) Competência relativa é fundada em razões de ordem pública prestigiando a vontade das partes. 
(B) O autor poderá alegar a incompetência relativa em razão da preclusão lógica, após a propositura da demanda. 
(C) Existe prazo preclusivo para a alegação da incompetência relativa, esse prazo é o prazo da contestação. 
(D) O assistente do autor tem legitimidade para arguir a incompetência relativa. 
(E) O assistente do réu tem legitimidade para arguir a incompetência relativa. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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QUESTÃO 39 
 
Sobre a intervenção de terceiros no processo civil, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Por intervenção de terceiros, entende-se a permissão legal para que um sujeito alheio à relação jurídica processual 
originária ingresse em processo já em andamento. 
 

(B) Segundo o Novo Código de Processo Civil, a assistência não é uma intervenção de terceiro típica.  
  

(C) O chamamento ao processo é uma intervenção de terceiro típica admitida no CPC/2015. 
 

(D) O “amicus curiae”é espécie típica de intervenção de terceiro segundo o Novo CPC. 
 

(E) A assistência é uma intervenção de terceiro típica do Novo Código de Processo Civil. 

 
QUESTÃO 40 
 
Sobre os atos processuais segundo o Novo Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Durante as férias forenses e os feriados, não haverá expediente forense, em regra não se praticarão atos processuais, 

sendo excepcionada a regra para a realização de citação, intimação, penhora e para atos referentes à tutela de urgência, 
tanto no tocante à sua concessão como à sua efetivação. 

 
(B) Durante as férias forenses e os feriados, não haverá expediente forense, em regra não se praticarão atos processuais, 

sendo excepcionada a regra para a realização de citação, intimação, penhora e para atos referentes à tutela de urgência, 
apenas no tocante à sua efetivação. 

 
(C) Os prazos processuais não podem ser fixados em minutos. 

 
(D) Os prazos processuais apenas podem ser fixados em dias. 

 
(E) Os prazos processuais não podem ser fixados em dias. 

 

QUESTÃO 41 
 
A respeito de competência e conflitos de competência, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
(A) Existem três hipóteses de conflitos de competência. 

 
(B) Há conflito de competência quanto entre dois ou mais juízes surgir controvérsia acerca da reunião ou separação de 

processos. 
 

(C) É conflito negativo de competência quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes. 
 

(D) É conflito positivo de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes. 
 

(E) Entre Ministério Público não há conflito de competência e sim de atribuição. 

 
QUESTÃO 42 
 
É CORRETO afirmar que:  
 

(A) Crime tentado é aquele que não se consuma por circunstância alheia a vontade do agente, quando não iniciada a 
execução.  
 

(B) Crime tentado é aquele que o agente desiste de consuma-lo após iniciada a execução. 
 

(C) Crime tentado é aquele que quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
 

(D) Crime tentado é aquele que após consumado, o agente realiza ato para minimizar ou evitar seu resultado material. 
 

(E) Crime consumado é aquele que o agente deixa de praticar atos de execução, independente do resultado material. 
 

QUESTÃO 43 
 

Constitui crime contra a Administração em Geral, praticado por funcionário público: 
 

(A) Resistência. 
(B) Concussão. 
(C) Usurpação de função pública. 
(D) Corrupção ativa. 
(E) Tráfico de influência. 
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QUESTÃO 44 
 
Não constitui crime contra a Administração em Geral, praticado por particular: 
 

(A) Violação do sigilo de proposta de concorrência 
(B) Descaminho 
(C) Tráfico de influência 
(D) Corrupção ativa 
(E) Usurpação de função pública 

 
QUESTÃO 45 
 
A respeito do instituto erro sobre a pessoa, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) O erro quanto à pessoa contra quem se comete o crime isenta de pena o agente. 
 
(B) No caso de erro sobre a pessoa contra quem se comete o crime, considera-se apenas as condições e qualidade da 

vítima. 
 
(C) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições 

ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 
 
(D) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as 

condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 
 
(E) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, mas considera-se apenas as qualidades 

da vítima.  

 
QUESTÃO 46 
 
Considerando o seguinte fato: Tício finge ser cliente da loja X e ali efetua a compra de um par de meias no valor de R$ 
10,90.  No momento do pagamento, faz confusão dentro da loja, finge que paga pelo produto e induz o funcionário a lhe 
devolver troco. Esse fato típico enquadra-se como o delito de: 
 

(A) Furto. 
(B) Furto mediante fraude. 
(C) Apropriação indébita. 
(D) Estelionato. 
(E) Roubo. 

 
QUESTÃO 47 
 
Sobre o delito de fraude em certames de interesse público, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) Nas mesmas penas do delito de fraude em certames de interesse público incorre quem permite ou facilita, por qualquer 

meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações sobre concurso público; avaliação ou exame 
públicos; processo seletivo para ingresso no ensino superior; exame ou processo seletivo previstos em lei. 

 
(B) Ser a fraude em certames de interesse público cometida por funcionário público não é causa de aumento de pena. 
 
(C) Constitui fraude em certame de interesse público divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar outrem, conteúdo 

sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior. 
 
(D) Constitui fraude em certame de interesse público divulgar, indevidamente, em benefício próprio, conteúdo sigiloso de 

processo seletivo para ingresso no ensino superior. 
 
(E) Constitui fraude em certame de interesse público divulgar, indevidamente, em benefício próprio, conteúdo sigiloso de 

avaliação ou exames públicos. 

 
QUESTÃO 48 
 
Sobre o instituto da exclusão de ilicitude, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) O excesso doloso ou culposo nos casos de exclusão de ilicitude não é punível. 
(B) É causa de exclusão de ilicitude a legítima defesa. 
(C) O excesso doloso nos casos de exclusão de ilicitude é punível. 
(D) O excesso culposo nos casos de exclusão de ilicitude é punível. 
(E) É causa de exclusão de ilicitude o exercício regular de direito. 
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QUESTÃO 49 
 
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego, EXCETO: 

 
(A) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que 

tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade. 

 
(B) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 

declaração a que esteja obrigado. 
 
(C) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

 
(D) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 
 
(E) As alternativas A e D. 

  
QUESTÃO 50 
 
A respeito da prescrição nos casos de improbidade administrativa, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) Prescreve em cinco anos após o término do exercício de mandato. 
 
(B) Prescreve em cinco anos para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de 

exercício de cargo efetivo ou emprego. 
 
(C) Prescreve dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem 

do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 
 
(D) Prescreve em cinco anos após o término do exercício de cargo em comissão. 

 
(E) Até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas 

no parágrafo único do art. 1⁰ da Lei 8429/1992. 

 

A PROVA DE PRÁTICA PROCESSUAL SERÁ AVALIADA COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO 
ITEM 15 – DA PROVA DE PRÁTICA PROCESSUAL, DO EDITAL DE ABERTURA N.º 23/2019.  

 
15.4 A elaboração da Peça Processual deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras 
pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas.  
 
15.5 A Peça Processual, à ser formulada pelo candidato(a) deverá observar a extensão máxima definida na capa do 
caderno de prova e na folha de versão definitiva.  
 
15.6 Quando da realização da peça processual exigir assinatura, o candidato deverá utilizar apenas o termo “Advogado”. 
Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do candidato em local 
indevido. 

 

PROVA DE PRÁTICA PROCESSUAL 
 
Amélio Amelindo, engenheiro civil inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA/PR, na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, há quatro anos deixou de recolher a anuidade cobrada pelo referido conselho. Assim, 
o débito decorrente da inadimplência dessas anuidades gerou uma dívida de R$3.000,00 (três mil reais), devidamente 
inscrita em Certidão de Dívida Ativa de nº 1245. Diante disso, atuando como advogado do CREA/PR, elabore a peça 
processual pertinente ao caso acima, com a devida fundamentação legal, a fim de cobrar as anuidades inadimplidas. 

 
1 ________________________________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________________________________________ 

5 ________________________________________________________________________________________________________ 

6 ________________________________________________________________________________________________________ 

7 ________________________________________________________________________________________________________ 
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8 ________________________________________________________________________________________________________ 

9 ________________________________________________________________________________________________________ 

10 ________________________________________________________________________________________________________ 

11 ________________________________________________________________________________________________________ 

12 ________________________________________________________________________________________________________ 

13 ________________________________________________________________________________________________________ 

14 ________________________________________________________________________________________________________ 

15 ________________________________________________________________________________________________________ 

16 ________________________________________________________________________________________________________ 

17 ________________________________________________________________________________________________________ 

18 ________________________________________________________________________________________________________ 

19 ________________________________________________________________________________________________________ 

20 ________________________________________________________________________________________________________ 

21 ________________________________________________________________________________________________________ 

22 ________________________________________________________________________________________________________ 

23 ________________________________________________________________________________________________________ 

24 ________________________________________________________________________________________________________ 

25 ________________________________________________________________________________________________________ 

26 ________________________________________________________________________________________________________ 

27 ________________________________________________________________________________________________________ 

28 ________________________________________________________________________________________________________ 

29 ________________________________________________________________________________________________________ 

30 ________________________________________________________________________________________________________ 

31 ________________________________________________________________________________________________________ 

32 ________________________________________________________________________________________________________ 

33 ________________________________________________________________________________________________________ 

34 ________________________________________________________________________________________________________ 

35 ________________________________________________________________________________________________________ 

36 ________________________________________________________________________________________________________ 

37 ________________________________________________________________________________________________________ 

38 ________________________________________________________________________________________________________ 

39 ________________________________________________________________________________________________________ 

40 ________________________________________________________________________________________________________ 

41 ________________________________________________________________________________________________________ 

42 ________________________________________________________________________________________________________ 

43 ________________________________________________________________________________________________________ 

44 ________________________________________________________________________________________________________ 
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45 ________________________________________________________________________________________________________ 

46 ________________________________________________________________________________________________________ 

47 ________________________________________________________________________________________________________ 

48 ________________________________________________________________________________________________________ 

49 ________________________________________________________________________________________________________ 

50 ________________________________________________________________________________________________________ 

51 ________________________________________________________________________________________________________ 

52 ________________________________________________________________________________________________________ 

53 ________________________________________________________________________________________________________ 

54 ________________________________________________________________________________________________________ 

55 ________________________________________________________________________________________________________ 

56 ________________________________________________________________________________________________________ 

57 ________________________________________________________________________________________________________ 

58 ________________________________________________________________________________________________________ 

59 ________________________________________________________________________________________________________ 

60 ________________________________________________________________________________________________________ 

61 ________________________________________________________________________________________________________ 

62 ________________________________________________________________________________________________________ 

63 ________________________________________________________________________________________________________ 

64 ________________________________________________________________________________________________________ 

65 ________________________________________________________________________________________________________ 

66 ________________________________________________________________________________________________________ 

67 ________________________________________________________________________________________________________ 

68 ________________________________________________________________________________________________________ 

69 ________________________________________________________________________________________________________ 

70 ________________________________________________________________________________________________________ 

71 ________________________________________________________________________________________________________ 

72 ________________________________________________________________________________________________________ 

73 ________________________________________________________________________________________________________ 

74 ________________________________________________________________________________________________________ 

75 ________________________________________________________________________________________________________ 

76 ________________________________________________________________________________________________________ 

77 ________________________________________________________________________________________________________ 

78 ________________________________________________________________________________________________________ 

79 ________________________________________________________________________________________________________ 

80 ________________________________________________________________________________________________________ 

81 ________________________________________________________________________________________________________ 
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82 ________________________________________________________________________________________________________ 

83 ________________________________________________________________________________________________________ 
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