
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

EDITAL NÚMERO 001/2019 

 

CADERNO DE PROVAS 
FISCAL 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 
1. A  duração máxima da prova será de  

2h30 (duas horas e trinta minutos). 
2. Os candidatos poderão entregar o 

Caderno de Provas somente 1h30 (uma 
hora e trinta minutos) após o início da 
mesma. 

3. O Caderno de Provas poderá ser levado 
pelo candidato somente após 2h00 
(duas horas) contadas a partir do efetivo 
início das mesmas.  

4. Ao término da prova, o Cartão de 
Respostas (gabarito)  
OBRIGATORIAMENTE deve ser 
devolvido para o fiscal responsável pela 
sala independente do horário.  

5. A prova contém 40 (quarenta) questões 
com 5 (cinco) alternativas de resposta 
cada. Leia atentamente cada questão e 
assinale no Cartão de Respostas 
(gabarito) a alternativa correta. 

6. Qualquer dúvida dirija-se somente ao fiscal 
de sua sala. 

7. O Cartão de Respostas (gabarito) 
deverá ser preenchido do campo 01 (um) 
ao 40 (quarenta).  

8. Verifique se os seus dados estão corretos 
no Cartão de Respostas (gabarito) e na 
Lista de Presença e assine ambos. Os 
dados incorretos deverão ser corrigidos 

somente na Lista de Presença.   
9. Para marcar as RESPOSTAS no Cartão  

de Respostas (gabarito), utilize caneta 
esferográfica preferencialmente de tinta 
PRETA fabricada OBRIGATORIAMENTE 
em material transparente. 

 
 

 
10. No Cartão de Respostas (gabarito), 

faça as marcas de acordo com o 
exemplo abaixo: 

 
 

 

FORMA CORRETA     
 


                                              
 
         

 
FORMA ERRADA 

 





 
 

 
 

    Marcas mal feitas não são lidas pelo 
sistema de correção automático, 
invalidando a questão. 

 
11. A marcação no CARTÃO DE 

RESPOSTAS (gabarito) é definitiva, 
não admitindo rasuras. Marque 
apenas uma resposta para cada 
questão. Duas ou mais marcações 
anularão a sua resposta. Não risque, 
não amasse, não dobre e não suje o 
Cartão de Respostas (gabarito). 

 
  

O GABARITO OFICIAL E A PROVA OBJETIVA ESTARÃO DISPONÍVEIS EM ATÉ 72H NO SITE: 

WWW.DEDALUSCONCURSOS.COM.BR (ÁREA DO CANDIDATO) 
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LÍNGUA PORTUGUESA                            10 (questões) 

 
As questões de 01 a 06 dizem respeito ao Texto. Leia-a 
atentamente antes de respondê-las. 
 

 
 
01. Analisando-se o trecho abaixo retirado do texto, é 
correto concluir que: 
―Seja qual for o seu lado da divisão política, a história – 
principalmente a partir da década de 1930 – tem 
algumas lições instrutivas sobre os perigos de 
marginalizar o Parlamento e avançar para uma forma 
mais direta de governo.‖ (linhas 6 a 10) 
 
a) A visão política é pré-requisito para a construção da 

história sobre os perigos de marginalização do 
Parlamento. 

b) Não exclusivamente fatos a partir da década de 1930 
trouxeram lições sobre formas mais diretas de 
governo. 

c) A divisão política é causada por lições instrutivas, 
geradas principalmente a partir de 1930. 

d) A década de 1930 foi essencial para a formação de 
lições instrutivas e de marginalização do Parlamento. 

e) A marginalização do Parlamento é consequência da 
divisão política, gerada a partir de formas diretas de 
governo. 

 
02. Assinale a alternativa em que a proposta de 
substituição do termo destacado do texto não altera a 
correção gramatical: 
 
a) “de que” (linhas 2 e 3) por “do qual”. 
b) “esteja se desfazendo” (linhas 3 e 4) por “esteja 

sendo desfeita”. 
c) “legalmente” (linha 5) por “tempestivamente”. 
d) “às instituições” (linha 11) por “à entidades”. 
e) “faltava” (linha 21) por “faltavam”. 
 
03. Em relação ao trecho “como militares e igreja” (linha 
30), assinale a alternativa correta: 
 
a) A conjunção “como” classifica-se como explicativa. 
b) A expressão retifica uma ideia exposta anteriormente 

pelo autor do texto. 
c) A palavra “como” poderia ser substituída por 

“consoante”, sem alteração de sentido ou correção 
gramatical. 

d) As vírgulas que o isolam poderiam ser substituídas 
por ponto e vírgula, sem alteração da correção 
gramatical. 

e) É intercalada no texto através de vírgulas, por ser 
uma explicação a termo anterior. 

 
04. O complemento de um verbo poderá, por vezes, ser 
outra oração com função objetiva. Podemos afirmar que 
o complemento verbal é oracional do seguinte verbo 
retirado do texto: 
 
a) “decidiu” (linha 5) 
b) “tem” (linha 7) 
c) “foi” (linha 12) 
d) “faltava” (linha 21) 
e) “existiam” (linha 26) 
 
05. A utilização da crase “à” sublinhada abaixo é 
justificada pela seguinte regra gramatical: 
―Que a oposição feroz e generalizada à democracia 
parlamentar teve que esperar até a década de 1930 não 
significava (...).‖ (linhas 23 a 25) 
 
a) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 
b) Há a contração entre a preposição “a” exigida por 

regência verbal e o artigo definido “a”. 
c) É obrigatório o uso de crase em algumas locuções 

prepositivas. 
d) É obrigatório o uso de crase em algumas locuções 

conjuntivas. 
e) Há a contração entre a preposição “a” exigida por 

regência nominal e o artigo definido “a”. 
 
06. Analisando o trecho abaixo retirado do texto é correto 
afirmar que nele há um período: 
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―A hostilidade às instituições da democracia parlamentar 
liberal foi profunda na Europa ao longo dos anos entre as 
duas guerras mundiais.‖ (linhas 11 a 13). 
 
a) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 
b) Composto, formado por duas orações coordenadas. 
c) Composto, formado por uma oração coordenada e 

uma oração subordinada de lugar. 
d) Simples. 
e) Composto, formado por uma oração principal e uma 

oração subordinada temporal. 
 
07. Acerca do uso do pronome oblíquo, a frase 
―Obedece a quem lhe inspira medo‖ poderia ser 
corretamente reescrita, mantendo-se o sentido, como: 
 
a) Obedece a quem inspira-no medo. 
b) Obedece a quem o inspira medo. 
c) Obedece a quem os inspira medo. 
d) Obedece a quem inspira o seu medo. 
e) Obedece a quem inspira medo a ele. 
 
08. ―Sabe precisar com facilidade as distâncias entre as 
cidades da região.‖. Os verbos variam de significado a 
depender de sua regência. Nesse sentido, é correto 
afirmar que o verbo “precisar” utilizado na frase acima 
está regido de forma: 
 
a) Incorreta, pois apresenta o sentido de “ter precisão”, 

devendo ser incluída a preposição “de”. 
b) Incorreta, pois apresenta o sentido de “consistir em, 

ser composto de ou formado por”, devendo a 
preposição ser alterada para “em”. 

c) Correta, pois apresenta o sentido de “ser do 
conhecimento público, ser notório”. 

d) Correta, pois apresenta o sentido de “calcular com 
exatidão”. 

e) Correta, pois apresenta o sentido de “ser 
necessário”. 

 
Utilize a imagem abaixo para responder as próximas 
duas questões: 
 

 
(Retirada de marcoeusebio.com.br/coluna, 24/09/2019) 

09. Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 
afirmar que a palavra “muito” presente na oração abaixo 
exerce a mesma função morfológica que a palavra 
sublinhada na seguinte alternativa: 
 
―Sinto muito, senhor!‖ 
 
a) O regime parlamentar liberal foi implementado às 

pressas em muitos países. 
b) A rejeição generalizada da democracia parlamentar 

na década de 1930 foi defendida sob vários motivos. 
c) A ascensão do fascismo na Alemanha e na Itália foi 

apenas o símbolo mais visível dessa tendência. 
d) Não guarda mais dinheiro porque gasta demais. 
e) Parece ter muito apego ao dinheiro. 
 
10. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque 
está no mesmo tempo e modo verbal que “abastecia”: 
 
a) Precisava de ajuda com o carro. 
b) Ele estaria ao lado do posto de gasolina. 
c) Impossível que eles não viessem. 
d) Existem situações mal resolvidas. 
e) Não espere a postergação do problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS                     05 (questões) 

 
11. O diretor-geral da ANTAQ, Mário Povia, esteve na 
Comissão de Infraestrutura (CI), no dia 10 de setembro 
de 2019, para apresentar ações e resultados da agência 
aos parlamentares. Na audiência pública, além de 
mostrar números da atuação da ANTAQ, ele revelou que 
o governo está preparando um instrumento jurídico, 
provavelmente uma medida provisória, para implantar o 
projeto ―BR do Mar‖. 
A intenção, segundo Povia, é, entre outros pontos, 
viabilizar e aumentar a navegação de cabotagem — a 
que é feita sem que o navio se afaste da costa —, 
diminuindo a burocracia e elevando a frota marítima para 
o transporte de contêineres, baixando custos e 
desafogando as estradas brasileiras. A ANTAQ e o 
Ministério da Infraestrutura estão trabalhando juntos 
nisso, assim como na ampliação do transporte de 
passageiros via navegação, informou. 
(Fonte adaptada: Agência Senado >acesso em 01 de outubro de 2019) 

 
Com base na notícia acima e utilizando seus 
conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a 
ANTAQ, é: 
 
a) Agência Territorial Aquática. 
b) Agência Brasileira de Transportes Aquáticos. 
c) Agência Nacional de Trabalhadores Aquáticos. 
d) Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 
e) Agência Brasileira de Translado Aquaviários. 
 
12. A confirmação ocorreu no dia 18 de outubro de 2019, 
os Líderes da União Europeia (UE) selecionaram a ex-
advogada antitruste Christine Lagarde para substituir 
Mario Draghi no comando da instituição financeira mais 
poderosa do bloco.  

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 18  de outubro de 2019) 
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Com base na notícia acima e utilizando seus 
conhecimentos sobre o assunto é correto afirmar que 
Christine Lagarde foi nomeada presidente: 
 
a) Da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 
b) Do Banco Central Europeu (BCE). 
c) Do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
d) Da Organização das Nações Unidas (ONU). 
e) Do Banco do Desenvolvimento Internacional (BDI).  
 
13. A construção do Cristo Redentor iniciou-se na 
década de 1920. O Cristo tornou-se um dos maiores 
pontos turísticos do Brasil, sendo eleito no ano de 2007, 
uma das sete maravilhas do mundo. Sobre o Cristo 
Redentor e a sua história, analise: 
 
 I- O Cristo Redentor é um monumento tombado 
Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan); 
 II- O Cristo Redentor fica localizado no morro do 
Corcovado, dentro do Parque Nacional da Tijuca; 
 III- O Cristo Redentor foi inaugurado no ano de 
1931; 
 IV- Participaram do projeto de Construção do 
Cristo Redentor os escultores Paul Landowsi, o artista 
plástico Carlos Oswald e o engenheiro Heitor da Silva 
Costa. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
 
14. Leia com atenção: 
 
Fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e 
emolumentos devidos pelos representantes comerciais, 
pessoas físicas e jurídicas, aos Conselhos Regionais dos 
Representantes Comerciais nos quais estejam 
registrados, observadas as peculiaridades regionais e 
demais situações inerentes à capacidade contributiva da 
categoria profissional nos respectivos Estados e 
necessidades de cada entidade, e respeitados os limites 
máximos, dispostos em Lei. 
 
O trecho acima, segundo a Lei nº 4.886/65 dispõe: 
 
a) Uma competência Genérica do Conselho Federal 

dos Representantes Comerciais. 
b) Uma competência Privativa do Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais. 
c) Uma competência Privativa do Conselho Federal dos 

Representantes Comerciais. 
d) Uma competência Genérica do Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais. 
e) Um marco de Regulação dos Conselhos regionais 

dos Representantes Comerciais. 
 

15. Com base na Lei nº 10.406/02 (artigos 710 a 721- Da 
agência e Distribuição), assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Se o agente não puder continuar o trabalho por 
motivo de força maior, terá direito à remuneração 
correspondente aos serviços realizados, cabendo 
esse direito aos herdeiros no caso de morte. 

b) Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no 
que couber, as regras concernentes ao mandato e à 
comissão e as constantes de lei especial. 

c) Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à 
remuneração correspondente aos negócios 
concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua 
interferência. 

d) Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente 
direito a ser remunerado pelos serviços úteis 
prestados ao proponente, sem embargo de haver 
este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. 

e) Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer 
das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio 
de trinta dias, desde que transcorrido prazo 
compatível com a natureza e o vulto do investimento 
exigido do agente. 

 
INFORMÁTICA                                           05 (questões) 

 
16. No MS-Excel, ao digitar na Barra de Fórmulas =80-
35*4/2 e apertar Enter, o resultado será: 

 
a) 3,2. 
b) 10. 
c) #ERRO. 
d) 90. 
e) 22. 

 
17. A função da fórmula =AGORA(), do MS-Excel 365, é: 
 
a) Retornar o dia atual (baseado no horário do 

sistema). 
b) Retornar apenas o segundo de uma célula que 

contenha um horário. 
c) Retornar apenas o minuto de uma célula que 

contenha um horário. 
d) Retornar a hora atual (baseado no horário do 

sistema). 
e) Retornar o ano em uma data. 

 
18. Qual atalho usa-se, no Google Docs, para inserir ou 
editar um link? 
 
a) Ctrl+D. 
b) Ctrl+Y. 
c) Ctrl+K. 
d) Ctrl+L. 
e) Ctrl+R 

 
19. No MS-Word 365 as funções Pesquisador, Marcar 
Entrada, Sumário e Inserir Índice, juntas encontram-se 
na guia: 
 
a) Referências. 
b) Página Inicial. 
c) Inserir. 
d) Design. 
e) Exibir. 
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20. A Arpanet foi à propulsora do (a): 
 
a) Windows. 
b) Linux. 
c) Internet. 
d) Apple. 
e) Google. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS           20 (questões) 

 
21. Assinale a alternativa incorreta, com base Lei nº 
8.429/92: 
 
Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade (contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual), 
e/ou notadamente: 
 
a) 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. 

b) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a 
prática de jogos de azar, de lenocínio, de 
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de 
qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa 
de tal vantagem. 

c) Perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza. 

d) Usar, em proveito de terceiros, bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial público 
ou privado. 

e) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado. 

 
22. Assinale a alternativa incorreta. Com base no 
Regimento Interno do CORE-RJ, ao Conselho Regional 
compete em especial: 
 
a) Manter o cadastro profissional. 
b) Expedir as carteiras profissionais e os certificados de 

registros, realizando as anotações necessárias. 
c) Incluir os nomes dos inadimplentes, pessoas 

naturais ou jurídicas, no cadastro da dívida ativa. 
d) Escolher os conselheiros representantes perante o 

conselho federal. 
e) Estabelecer metodologias práticas de ensino para 

qualificação dos Representantes Comerciais. 
 
23. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
definição de auto de infração, conforme o trabalho 
realizado pelo CORE-RJ: 
 

a) O Auto de Infração é realizado após o Auto de 
Constatação, sendo que é no Auto de Infração, onde 
é lavrada a infração e comunicado o procedimento 
ao departamento jurídico. 

b) O Auto de Infração é realizado após o Auto de 
Notificação Primário, sendo que é no Auto de 
Infração, onde é lavrada a infração e comunicado o 
procedimento ao departamento jurídico. 

c) O Auto de Infração é realizado anteriormente ao 
Auto de Constatação, sendo que é no Auto de 
Infração, onde é lavrada a infração e comunicado o 
procedimento ao departamento jurídico. 

d) O Auto de Infração é realizado anteriormente ao 
Auto de Deliberação, sendo que é no Auto de 
Infração, onde é lavrada a infração e comunicado o 
procedimento ao departamento jurídico. 

e) O Auto de Infração é realizado após o Auto 
Instrutivo, sendo que é no Auto de Infração, onde é 
lavrada a infração e comunicado o procedimento ao 
departamento jurídico. 

 
24. Analise o trecho a seguir: 
 
―Informar e advertir o representado dos riscos, incertezas 
e demais circunstâncias desfavoráveis de negócios que 
lhe forem confiados, sobretudo em atenção às 
momentâneas variações de mercado local.‖ 
 
É correto afirmar que a descrição acima, segundo o 
Código de Ética e Disciplina dos Representantes 
Comerciais, descreve: 
 
a) Um dos deveres sociais do representante comercial. 
b) Um dos deveres morais do representante comercial.  
c) Um dos deveres instrucionais do representante 

comercial.  
d) Um dos deveres institucionais do representante 

comercial. 
e) Um dos deveres éticos do representante comercial. 
 
25. Considerando a ética relacionada às funções 
públicas, são deveres fundamentais do servidor público: 
 
a) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 

servidores ou de cidadãos que deles dependam. 
b) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 

integridade do seu caráter. 
c) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 

seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento da sua função. 

d) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa 

e) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 
encaminhar para providências. 

 
26.  Ao Conselho Federal dos Representantes 
Comerciais competirá o julgamento: 
 
a) Dos seus próprios membros, somente quando estes 

forem efetivos. 
b) Dos seus próprios membros, somente quando estes 

forem suplentes. 
c) Dos recursos das decisões dos Conselhos 

Regionais. 
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d) Dos recursos não-administrativos. 
e) Das revisões penais, transitadas e julgadas. 
 
27. Assinale a alternativa que completa corretamente e 
respectivamente as lacunas do trecho abaixo segundo o 
disposto na Lei nº 4.886/65: 
 
Parágrafo único. É ___________, aos Conselhos 
Federal e Regionais dos Representantes Comerciais, 
desenvolverem quaisquer atividades não compreendidas 
em suas finalidades previstas nesta Lei, 
_______________ as de caráter político e partidárias. 
 
a) Cabível / exceto. 
b) Permitido / exceto. 
c) Vedado / exceto. 
d) Vedado / inclusive. 
e) Permitido / inclusive. 
 
28. O Código de Ética e Disciplina dos Representantes 
Comerciais dispõe que O processo ético-disciplinar 
tramitará, no máximo, por: 
 
a) Uma instância administrativa. 
b) Duas instâncias administrativas. 
c) Duas instancias administrativas e duas não 

administrativas. 
d) Três instâncias administrativas e três não 

administrativas. 
e) Quatro instâncias administrativas. 
 
29. Utilizando seus conhecimentos sobre as 
competências de fiscalização assinale a alternativa 
correta: 
 
a) O Departamento de Registro do CORE-RJ tem como 

principal objetivo conscientizar o representante 
comercial não registrado a regularizar-se junto ao 
Conselho tendo o amparo da Lei 8.420/92. 

b) O Departamento de Tesouraria do CORE-RJ tem 
como principal objetivo conscientizar o representante 
comercial não registrado a regularizar-se junto ao 
Conselho tendo o amparo da Lei 8.420/92. 

c) O Departamento de Fiscalização do CORE-RJ tem 
como principal objetivo conscientizar o representante 
comercial não registrado a regularizar-se junto ao 
Conselho tendo o amparo da Lei 8.420/92. 

d) O Departamento de Fiscalização do CORE-RJ tem 
como principal objetivo conscientizar o representante 
comercial não registrado a regularizar-se junto ao 
Conselho tendo o amparo da Lei 4.886/65. 

e) O Departamento de Tesouraria do CORE-RJ tem 
como principal objetivo conscientizar o representante 
comercial não registrado a regularizar-se junto ao 
Conselho tendo o amparo da Lei 4.886/65. 

 
30. O representante comercial adquire o direito às 
comissões quando do pagamento dos pedidos ou 
propostas. 
 
Analise segundo o disposto pela Lei nº 4.886/65: 
 I- O pagamento das comissões deverá ser 
efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao da 

liquidação da fatura, acompanhada das respectivas 
cópias das notas fiscais;           
 II- As comissões pagas fora do prazo previsto no 
parágrafo anterior deverão ser corrigidas 
monetariamente;            
 III- O representante comercial deve 
obrigatoriamente emitir títulos de créditos para cobrança 
de comissões;        
 IV- As comissões deverão ser calculadas pelo 
valor de 70% (setenta por cento) das mercadorias;         
 V- Em caso de rescisão injusta do contrato por 
parte do representando, a eventual retribuição pendente, 
gerada por pedidos em carteira ou em fase de execução 
e recebimento, terá vencimento na data da rescisão. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 
d) Apenas os itens I e V estão corretos. 
e) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 
 
31. A principal função do Conselho Profissional é: 
 
a) Fiscalizar as empresas na execução de seus 

trabalhos. 
b) Arrecadar valores dos profissionais. 
c) Regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão. 
d) Criar Leis trabalhistas para sua área. 
e) Organizar os sindicatos da área. 
 
32. Conforme o artigo 47 da Lei nº 4.886/65, a quem 
compete fiscalizar a sua execução: 
 
a) Aos Presidentes Deliberativos dos Conselhos dos 

Representantes Comerciais Regionais. 
b) Ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 
c) Ao Ministério do Desenvolvimento Financeiro.  
d) À Comissão Federal Fiscalizadora dos Conselhos. 
e) Ao Conselho Federal dos Representantes 

Comerciais. 
 
33. O Fiscal tem a função de localizar as empresas que 
por algum motivo estejam sem o devido registro 
habilitatório, enumeramos a forma de consultas 
utilizadas pela instituição:  
1- Ofício as prefeituras;  
2- Convênio a JUCERJA e RCPJ (Quando não existe o 
convênio formal, pode ser consultado pelo Diário Oficial 
do Estado a relação de empresas que solicitaram o 
registro do contrato social e aquelas que foram 
deferidas);  
3- Consulta por sites da internet;  
4- Consultas através de ofício à empresas 
(representadas) solicitando a relação de representantes 
comerciais e informando sobre a necessidade de 
contratar um profissional regularmente habilitado; e,  
5- Consulta a jornais indicando sobre a contratação de 
representantes comerciais;  
 
Devendo informar através do: 
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a) “Ofício de Alerta de Registro” o prazo para 
regularização sem ônus de multa por atraso de 
registro. 

b) “Ofício Taxador” o prazo para regularização sem 
ônus de multa por atraso de registro. 

c) “Ofício de Credenciamento” o prazo para 
regularização com ônus de multa por atraso de 
registro. 

d) “Ofício de Certificação” o prazo para regularização 
com ônus de multa por atraso de registro. 

e) “Ofício Habilitante” o prazo para regularização sem 
ônus de multa por atraso de registro. 

 
34. Quanto às disposições gerais da Constituição 
Federal sobre os servidores públicos, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) O direito de greve será exercido nos termos e nos 

limites definidos em lei específica. 
b) O prazo de validade do concurso público será de até 

dois anos, prorrogável, uma vez, por mais um ano. 
c) A administração fazendária e seus servidores fiscais 

terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais poderes 
legislativo e judiciário, na forma da lei. 

d) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados 
para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

e) Os atos de improbidade administrativa importarão a 
cassação dos direitos políticos, a suspensão da 
função pública. 

 
35. Segundo o Regimento Interno do CORE-RJ, os 
membros do Conselho Regional terão o título de 
CONSELHEIROS. O mandato dos conselheiros será de: 
 
a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
c) 3 anos. 
d) 4 anos. 
e) 5 anos. 
 
36. Constitui segundo a Lei nº 8.429/92 ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 
 
 I- Praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 
 II- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício; 
 III- Revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deva permanecer 
em segredo; 
 IV- Negar publicidade aos atos não oficiais; 
 V- Frustrar a licitude de concurso público. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 
 
37. O setor de protocolo está relacionado às atividades 
de entrada, saída e controle dos documentos. Assinale a 
alternativa que corresponde a uma de suas atividades. 
 
a) Classificação dos documentos. 
b) Avaliação documental. 
c) Diligência/despacho documentos. 
d) Armazenar documentos de segunda idade. 
e) Eliminar e emprestar documentos. 
 
38. Com base no Código de Ética e Disciplina dos 
Representantes Comerciais, os processos 
administrativos disciplinares serão regidos pelo presente 
Código, aplicando-se subsidiariamente as disposições 
existentes no: 
 
a) Código de Processo Penal. 
b) Código Processual da Administração Pública. 
c) Código Processual dos Conselhos Regionais. 
d) Código Legislativo Estadual. 
e) Código Superior de Atuação dos Representantes 

Comerciais. 
 
39. Na análise da moralidade administrativa, é correto 
afirmar que: 
 
a) Depende da concepção subjetiva do conceito. 
b) Permite o nepotismo. 
c) É um conceito jurídico indeterminado. 
d) É dispensável avaliar a atitude do agente. 
e) É imprescindível avaliar a intenção do agente. 
 
40. Conforme a Lei nº 4.886/65, a renda do Conselho 
Federal será constituída de: 
 
a) Dez por cento (10%) da renda bruta dos Conselhos 

Regionais. 
b) Vinte por cento (20%) da renda bruta dos Conselhos 

Regionais. 
c) Vinte e cinco por cento (25%) da renda bruta dos 

Conselhos Regionais. 
d) Trinta por cento (30%) da renda bruta dos Conselhos 

Regionais. 
e) Cinquenta por cento (50%) da renda bruta dos 

Conselhos Regionais. 
 
 


