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CADERNO  DE  QUESTÕES    
 

 

Analista Técnico Jurídico (Advogado)  

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, 
você recebeu a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS destinada à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTAS. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS o candidato deverá transcrever as respostas com caneta de tinta azul ou 
preta, bem como assinar no campo apropriado.  O preenchimento da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS é de 
responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Ela somente poderá ser substituída 
caso esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas 
uma responde adequadamente à questão. Não será computada a questão com emenda, ou rasura, ainda que legível, 
nem questão não respondida que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 

6 Em hipótese alguma haverá substituição da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS por erro do candidato ou correção 
de pontuação em fase de recurso, seja por pontuação não creditada em função de mais de uma marcação ou por 
rasura. 

7 O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) horas, determinado para a realização de ambas as provas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar sua FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Os rascunhos e 
as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTAS. Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminarem a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar 
a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo 
observada. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Data de Publicação do Gabarito Preliminar: 10/12/2018 
 Prazo de Recursos contra o Gabarito Preliminar: 11/12/2018 e 12/12/2018 
 Demais datas consulte o Cronograma do certame. 
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FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 

 

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 

                    

 
 

 

 

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 
total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 

quaisquer meios, sem permissão expressa da CKM. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Texto para responder às questões de 01 a 04. 
Camada de ozônio pode se recuperar por completo até 
2060 
 
Relatório da ONU comprova que os esforços para recuperar a 
cobertura atmosférica da Terra vêm finalmente dando 
resultado. Isso, claro, se não tirarmos o pé 
Por Guilherme Eler 
9 nov 2018, 12h46 

A importância dela para a existência humana é algo 
que você escuta desde as aulas de ciências: sem a proteção 
da camada de ozônio, uma película de gases que envolve a 
Terra a 18 km de altura, a vida que levamos hoje 
simplesmente não seria possível. Se essa barreira invisível 
sumisse, abrindo passagem para todo raio ultravioleta 
ultrapassar a atmosfera, um simples banho de sol de cinco 
minutos já seria suficiente para tostar nossa pele – algo que 
ameaçaria animais, tornaria o solo infértil e extinguiria 
variedades inteiras de plantas, por tabela. 

O famigerado “buraco”, que a cada dia diminuía a 
proteção de ozônio do planeta, tornou-se uma preocupação 
ambiental tão grave quanto o aumento da temperatura dos 
oceanos. Em 1974, com uma descoberta que arremataria o 
Nobel de Química anos mais tarde, os gases CFC 
(clorofluorcarbonetos) assumiram o posto de grandes vilões a 
serem combatidos. Eliminados para o ar com o borrifo de 
aerossóis ou pelo funcionamento de ar-condicionados e 
geladeiras, tais gases eram nocivos à proteção natural da 
atmosfera. Isso porque os átomos de cloro, presentes nos 
CFCs, quando em contato com o ozônio (O3) quebram suas 
moléculas. 

Estava dado o ultimato. Se não quiséssemos virar 
camarões já a partir das décadas seguintes, tínhamos de 
frear a utilização de gases do tipo. O chamado Acordo de 
Montreal, assinado em 24 países em 1987, foi a primeira 
grande medida que limitou a aplicação dos CFCs. Isso fez a 
indústria de eletrodomésticos passar a pesquisar alternativas. 
Em 2010, o uso de químicos do tipo acabou completamente 
banido – com exceção da China, outro poluidor de peso. 

E foi importante que tenha acontecido exatamente 
assim. Se o tratado climático não tivesse vingado, o rombo na 
película protetora poderia ser de 40% até 2013, projetavam 
os cientistas em um levantamento feito há três anos. 

Na linha do que sinalizou uma pesquisa publicada 
na revista científica Nature em 2016, um relatório elaborado 
pela ONU (Organização das Nações Unidas) afirma que a 
camada de ozônio está se recuperando e já não corre tanto 
risco. 

Agora, dá até para fazer projeções mais otimistas: os 
dados estimam que, se não tirarmos o pé das medidas que já 
vêm dando certo, podemos recuperar por completo a camada 
de ozônio até a década de 2060. Em certas áreas, como as 
polares, é possível que a recuperação aconteça até antes. 
Acredita-se que zonas como o Ártico e latitudes médias 
possam chegar lá ainda em 2030. 

Algo que pode jogar água no chope, contudo, é o 
aumento da emissão de gases de efeito estufa. Como aponta 
o relatório, tal fator pode alterar a circulação de massas de ar 
atmosféricas, e causar uma distribuição desigual do ozônio. 
Com o aquecimento global, é possível que haja menor 
concentração de ozônio em regiões tropicais (o que inclui o 
Brasil), no Ártico e nas áreas de latitudes médias – onde a 
camada de ozônio já é menos densa. 

Alegria de terráqueo costuma mesmo durar pouco. O 
que, no caso, pode até ser um bom sinal. Pelo menos assim, 

não relaxamos com o ambiente – e jogamos pela janela o que 
demorou algumas décadas para começarmos a consertar. 

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/camada-de-ozonio-pode-
se-recuperar-por-completo-ate-2060/>. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Com base nas informações do texto, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A A camada de ozônio, que tem quase 20 km de extensão 

e é formada por raios, envolve a Terra, protegendo-a do 
calor, o que torna possível a existência de vida no nosso 
planeta. 

B Os gases CFC (clorofluorcarbonetos) tornaram-se uma 
preocupação ambiental grave à medida que iam 
diminuindo o "famigerado" buraco na camada de ozônio. 

C Os átomos de carbono presentes nos CFCs, quando em 
contato com o ozônio (O3), quebravam suas moléculas, 
prejudicando a proteção natural da atmosfera, o que 
causaria um grande estrago no planeta Terra. 

D De acordo com dados, até 2060 poderá haver uma 
recuperação parcial da camada de ozônio, sendo que em 
zonas como o Ártico e latitudes médias tal recuperação 
ocorrerá em meados dessa década. 

E     A camada de ozônio já não corre tanto risco, mas ainda 
existe a ameaça dos chamados gases de efeito estufa, 
que podem afetar a circulação de massas de ar na 
atmosfera e a distribuição do ozônio. 

Questão 02 
A partir do texto, pode-se depreender que: 
I A emissão dos gases CFC não era uma exclusividade 

das grandes indústrias. 
II A partir do acordo de Montreal, assinado em 1987 por 

mais de 20 países, o uso dos gases do tipo CFC foi 
completamente banido. 

III Com o sucesso desse acordo climático, conseguiu-se 
driblar a projeção segundo a qual haveria um rombo de 
mais de um terço na camada de ozônio. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B I e II, apenas. 
C II e III, apenas. 
D I e III, apenas. 
E II, apenas. 

Questão 03 
Assinale a alternativa em que o trecho dado expressa 
sentido próprio. 
A “(...) os dados estimam que, se não tirarmos o pé das 

medidas que já vêm dando certo (...)” 
B “Algo que pode jogar água no chope, contudo, é o 

aumento da emissão de gases de efeito estufa”. 
C “A importância dela para a existência humana é algo que 

você escuta desde as aulas de ciências (...)” 
D “Se não quiséssemos virar camarões já a partir das 

décadas seguintes, tínhamos de frear a utilização de 
gases do tipo”. 

E “(...) não relaxamos com o ambiente – e jogamos pela 
janela o que demorou algumas décadas para 
começarmos a consertar”. 

Questão 04 
(...) ou pelo funcionamento de ar-condicionados e geladeiras 
(...) 
Na palavra sublinhada no excerto, nota-se um claro erro de 
A sintaxe. 
B flexão nominal. 
C subordinação. 
D regência nominal. 
E colocação pronominal. 
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Questão 05 
Assinale a única alternativa em que todas as palavras 
dispostas estão CORRETAS quanto à acentuação. 
A lençóis, réu, herói. 
B raíz, juíz, país. 
C enjôo, vôo, perdôo. 
D paciência, biênio, finânças. 
E protéico, estréia, asteróide. 

Questão 06 
Quanto à ortografia, assinale a alternativa INCORRETA. 
A Superamigo. 
B Ex-diretor. 
C Microondas. 
D Minimilho. 
E Anti-inflamatório. 

Questão 07 
Considere os dispostos a seguir: 
I A mulher dedicou a vida à ajudar os mais necessitados. 
II Hoje, teremos um delicioso risoto à primavera para o 

almoço. 
III Os garotos já compraram os ingressos para assistirem às 

finais do campeonato de basquete. 
Quanto ao emprego da crase, está CORRETO o apresentado 
em: 
A I, II e III. 
B II e III, apenas. 
C I e II, apenas. 
D I e III, apenas. 
E     II, apenas. 

Questão 08 
Assinale a única alternativa em que NÃO HÁ vícios de 
linguagem. 
A No último ano do curso, os alunos criaram entre si um elo 

de ligação muito forte. 
B Só mudaremos os móveis de lugar quando mais alguém 

se dispor a ajudar. 
C Hoje, as crianças preferem mais computador do que 

televisão. 
D Ambas as propostas do chefe são benéficas para os 

funcionários. 
E     Houveram erros na coreografia, mesmo após muitos 

ensaios. 

Questão 09 
Considerando a concordância nominal, assinale a alternativa 
CORRETA. 
A As crianças ficaram meio chateadas com o cancelamento 

do passeio. 
B Não se preocupem, vocês não estarão só. 
C Por favor, mantenha fechados portas e janelas. 
D Os beija-flor se alimentam do néctar das flores. 
E Ainda há muitos que procuram ser honesto, apesar de 

tudo. 

Questão 10 
No que tange à concordância verbal, assinale a alternativa 
CORRETA. 
A Fique atentos ao resultado das provas! 
B As férias do departamento fiscal já está agendada. 
C Segue em anexo os contratos para serem assinados. 
D Precisamos fazer compras, pois está faltando algumas 

coisas na despensa. 
E Os dias haverão de ser melhores! 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 11 
Um atleta pretende correr 5 km em exatamente 20 minutos 
sobre uma esteira de corrida que atinge sua velocidade 
máxima em 18 km/h. Ele planeja correr numa velocidade de 
13.5 km/h durante os primeiros 10 minutos. Os seguintes 5 
minutos, numa velocidade de x km/h e nos últimos 5 minutos 
numa velocidade de y km/h. Suponha que não haja perda de 
tempo na troca de velocidades na esteira e que x e y possam 
ser apenas números inteiros positivos ou fracionários com 
parte fracionária igual a meio (por exemplo 14, 14.5). Neste 
caso o número de maneiras que ele pode realizar este feito é 
igual a: 
A 3. 
B 5. 
C 7. 
D 6. 
E 9. 

Questão 12 
Um pai tem três filhos com idades diferentes (contadas em 
anos completos) e já comemorou o aniversário de todos eles. 
Sabe-se que a idade do pai hoje é igual a cinco vezes a soma 
da idade de seus três filhos e que daqui a 12 anos a soma da 
idade dos três filhos será igual a idade do pai. Podemos 
afirmar então que a soma da idade dos três filhos hoje:  
A É igual a 7. 
B É igual ao produto dessas idades.  
C É igual a 8. 
D Não pode ser determinada com os dados fornecidos. 
E É um número ímpar. 

Questão 13 
Um grupo de amigos discute alegremente sobre futebol e 
política. Duas pessoas do grupo declaram que não torcem 
para qualquer time, enquanto que metade do que sobrou 
declara que torce para o time A e a outra metade para o time 
B. Entre esses amigos, quatro declaram ter anulado seus 
votos para governo na última eleição, enquanto que metade 
do que sobrou diz ter votado no candidato X e a outra metade 
no candidato Y. Sabendo que todas as pessoas desse grupo 
que votaram em X torcem para o time A, podemos afirmar 
que:      
A No máximo um torcedor de B votou em X. 
B No mínimo um torcedor de A anulou seu voto. 
C Todos os torcedores de B votaram em Y. 
D No mínimo um torcedor de B anulou seu voto. 
E As duas pessoas que não torcem para qualquer time 

anularam seus votos. 

Questão 14 
Uma aluna deve fazer a seguinte operação com relação aos 
números inteiros positivos a , b , c , d: somar a com b , 
multiplicar essa soma por d e dividir o resultado por c. No 
entanto, ela comete alguns erros e faz o seguinte: subtrai b 
de a, multiplica essa subtração por c e divide o resultado por 
d. Sabendo que os números a e b são consecutivos e que 
multiplicando o resultado da operação correta pela operação 
efetivada resulta em 7, é possível concluir que:  
A a=b-1 
B a=4 
C b=3 
D b=4 
E a=3 
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Questão 15 
Ana e Bela contam o número de pérolas dispostas 
circularmente em um colar. Elas contam no mesmo sentido, 
porém começam a contar em posições diferentes. Quando 
Ana conta sua  10𝑎 pérola, Bela conta sua 4𝑎 pérola e quando 

Ana conta sua 3𝑎  pérola, Bela conta sua 43𝑎  pérola. O 
número de pérolas nesse colar é igual a: 
A 46. 
B 42. 
C 44. 
D 48. 
E 52. 

CONHECIMENTOS COMUNS 

Questão 16 
Consoante o que dispõe a regulamentação vigente para o 
exercício da profissão de arquiteto e urbanista e seu 
respectivo Conselho, assinale a alternativa correta:  
A Vedada a existência de Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo compartilhado por mais de um Estado. 
B Obrigatório ao arquiteto e urbanista acompanhar a 

implantação e a execução de projetos de sua autoria. 
C O Conselho de Arquitetura e Urbanismo deve prestar 

contas ao Tribunal de Contas da União. 
D Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 

não gozam de imunidade tributária. 
E A carteira profissional de arquiteto e urbanista não 

constitui prova de identidade civil. 

Questão 17 
Quanto aos procedimentos inerentes ao registro para 
habilitação ao exercício profissional de arquitetos e 
urbanistas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Estado ou do Distrito Federal, incabível: 
A Dispensa. 
B Interrupção. 
C Suspensão. 
D Cancelamento. 
E Registro Provisório. 

Questão 18 
Acerca da fiscalização do exercício das atividades 
profissionais da Arquitetura e Urbanismo, assinale a 
alternativa correta:  
A Compete privativamente ao CAU/BR. 
B A regularização de situação de infração no prazo 

estabelecido não eximirá das cominações legais. 
C Vedado o anonimato às denúncias. 
D Da lavratura do ato de infração caberá apresentação de 

defesa no prazo de 90 (noventa) dias. 
E O Agente de fiscalização responsável deve ser um 

arquiteto e urbanista. 

Questão 19 
O estudo dos aspectos ambientais relacionados à 
localização, instalação, operação e ampliação de uma 
atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio 
para a concessão da licença prévia requerida, que conterá, 
dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico 
ambiental da região de inserção do empreendimento, sua 
caracterização, a identificação dos impactos ambientais e 
das medidas de controle, de mitigação e de compensação 
denomina-se:  
A Zoneamento geoambiental. 
B Relatório Ambiental Simplificado – RAS. 
C Estudo de Impacto Ambiental – EIA. 
D Plano de manejo ambiental. 
E Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 
 
 
 

Questão 20 
Sobre o registro de pessoa jurídica de Arquitetura e 
Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados, assinale a alternativa correta: 
A Um arquiteto e urbanista pode ser responsável técnico de 

até 03 pessoas jurídicas ao mesmo tempo. 
B Vedado àquelas já registradas no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 
C A dissolução da pessoa jurídica cancela de forma 

automática seu registro junto ao CAU/UF. 
D Vedado ao arquiteto e urbanista constituir-se em pessoa 

jurídica individual de Arquitetura e Urbanismo. 
E Regimes de anuidades e taxas não são aplicáveis às 

pessoas jurídicas.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 
São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno. Neste tocante, 
assinale a alternativa correta:  
A Apenas os bens públicos de uso especial estão sujeitos a 

usucapião.  
B Todas as modalidades de benfeitorias feitas por 

particulares em bens públicos serão indenizadas. 
C Rios, mares, estradas, ruas, praças e praias são bens 

públicos dominicais.  
D Cabível alienação de bens públicos dominicais, 

observadas as exigências legais. 
E Entes da Administração Pública Indireta não podem ser 

titulares de bens públicos. 

Questão 22 
Com base nos institutos de prescrição e decadência como 
consignados no ordenamento civil brasileiro, assinale a 
alternativa correta:  
A O prazo decadencial não pode ser suspenso. 
B Os prazos decadenciais contam com rol taxativo previsto 

nos artigos 205 e 206 do Código Civil. 
C A prescrição não admite renúncia. 
D A decadência não corre contra incapazes, cônjuges, 

ascendentes e descendentes. 
E Os prazos prescricionais contam com rol elucidativo 

distribuído por todo o Código Civil. 

Questão 23 
Nos conformes do Novo Código de Processo Civil, a 
impugnação do valor da causa dar-se-á mediante:  

A Incidente processual. 

B Preliminar de mérito. 

C Reconvenção. 

D Audiência de conciliação ou de mediação. 

E Petição autônoma.  

Questão 24 
Acerca da legitimidade nos procedimentos especiais 
disciplinados em legislação processual extravagante, 
assinale a alternativa correta: 
A Partidos políticos podem propor ação popular. 
B Qualquer cidadão pode propor ação de improbidade 

administrativa. 
C O CAU/BR pode propor ação civil pública. 
D O CAU/BR pode propor ação popular. 
E Qualquer cidadão pode propor mandado de segurança 

coletivo. 
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Questão 25 
A Constituição Federal de 1988, também conhecida por 
“Constituição cidadã”, marcou a formalização de diversos 
direitos e garantias fundamentais aos seus tutelados, neste 
contexto:  

A Assegurado o anonimato em atenção à livre manifestação 
do pensamento. 

B Vedada submissão ao Tribunal Penal Internacional ou a 
qualquer outro tribunal de exceção.  

C Garantida a liberdade e exercício de associação 
paramilitar para fins lícitos. 

D Os responsáveis por interrogatórios policiais não serão 
identificados aos presos. 

E Não será concedida extradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião.  

Questão 26 
Ainda quanto à Constituição vigente, certo que dentre os 
fundamentos explicitamente previstos à República Federativa 
do Brasil encontra-se: 
A Pluralismo político. 
B Defesa da paz. 
C Independência nacional. 
D Não-intervenção. 
E Prevalência dos direitos humanos. 

Questão 27 
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada por atividade 
administrativa plenamente vinculada. Dentre suas espécies, 
NÃO figura: 
A Impostos. 
B Empréstimos compulsórios. 
C Taxas. 
D Tarifa. 
E Contribuições de melhoria. 

Questão 28 
Considerando as modalidades de (1) EXCLUSÃO, (2) 
EXTINÇÃO e (3) SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
previstas no Código Tributário Nacional, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência de preenchimento 
adequada à definição das lacunas, de cima para baixo. 
(__) ANISTIA  
(__) PAGAMENTO 
(__) MORATÓRIA 
(__) REMISSÃO 
(__) PARCELAMENTO 
 
A (3), (1), (2), (1) e (2). 
B (1), (2), (3), (2) e (3). 
C (1), (3), (3), (1) e (3). 
D (2), (1), (1), (3) e (1). 
E (3), (2), (2), (2) e (2). 

Questão 29 
Quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), assinale a alternativa correta:  
A A incidência (fato gerador) atrela-se à destinação dada ao 

imóvel pelo proprietário. 
B Vedada progressividade em razão do valor do imóvel, 

dada a natureza fiscal do tributo. 
C Aplicável a reserva legal para fins de atualização do valor 

monetário da base de cálculo. 
D Não incide sobre construções irregulares, para não 

anuência do poder público com a ilicitude. 
E Cabível fixação de alíquotas diferentes de acordo com a 

localização e o uso do imóvel.     
 
 

Questão 30 
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 
social e o estímulo à atividade econômica. Em relação ao 
requerimento da mesma, assinale a alternativa correta: 
A Pode ser requerida por sociedade de economia mista e 

empresa pública. 
B Pode ser requerida por consórcio e entidade de 

previdência complementar. 
C Pode ser requerida por cônjuge sobrevivente ou herdeiros 

do devedor. 
D Pode ser requerida por sociedade de capitalização e 

cooperativa de crédito. 
E Pode ser requerida por instituição financeira pública ou 

privada. 

Questão 31 
A modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 
na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto denomina-se:  
A Tomada de preços. 
B Convite. 
C Leilão. 
D Concorrência. 
E Concurso.  

Questão 32 
NÃO exemplifica a Administração Pública Indireta: 

A Caixa Econômica Federal – CEF. 

B Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

C Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

D Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS. 

E Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR. 

Questão 33 
Notório que os valores para licitações e contratos 
administrativos foram reajustados em 120% no ano corrente. 
A ação fundamentou-se na moderação de 10 anos de 
inflação acumulada e no aperfeiçoamento da gestão pública. 
Considerando esta atualização, assinale a alternativa correta: 
A Convite aplica-se às contratações de compras e serviços 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
B Tomada de preços aplica-se às contratações de obras e 

serviços de engenharia de R$ 176.000,00 (cento e setenta 
e seis mil reais). 

C Concorrência aplica-se às contratações de compras e 
serviços de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais). 

D Convite aplica-se às contratações de obras e serviços de 
engenharia acima de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais). 

E Concorrência aplica-se às contratações de obras e 
serviços de engenharia acima de R$ 3.300.000,00 (três 
milhões e trezentos mil reais). 

Questão 34 
Assinale a alternativa correta acerca do PREGÃO, conforme 
Lei nº 10.520 / 2002: 
A É um sistema de cotação eletrônica. 
B É um tipo de licitação. 
C É uma modalidade de licitação. 
D É um sistema de registro de preços. 
E É uma fase da licitação. 
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Questão 35 
“Considera-se _____________________________ atividade 
da administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” 

 
Marque a alternativa que contenha o exposto que preencha 
corretamente a lacuna acima do conceito legal: 
A Poder de polícia. 
B Poder hierárquico. 
C Poder disciplinar. 
D Poder regulamentar. 
E Poder discricionário. 

Questão 36 
Dentre as fontes do Direito do Trabalho denominadas 
supletivas, disponíveis às autoridades administrativas e à 
Justiça do Trabalho para apreciação de casos concretos sem 
disposições legais ou contratuais concernentes, NÃO figura:  
A Jurisprudência. 
B Equidade. 
C Direito comparado. 
D Convenção Coletiva. 
E Costume. 

Questão 37 
Ocasiona a INTERRUPÇÃO do contrato de trabalho: 
A Auxílio-doença. 
B Licença-maternidade. 
C Aborto criminoso. 
D Suspensão disciplinar. 
E Aposentadoria por invalidez. 

Questão 38 
Na hipótese de inexistir possibilidade de extinção ou 
modificação da execução, de qual espécie recursal poderá 
se valer aquele que pretende questionar decisões proferidas 
no decorrer do processo de execução trabalhista? 
A Recurso ordinário. 
B Agravo de instrumento. 
C Recurso de Revista. 
D Embargos à execução. 
E Agravo de petição. 

Questão 39 
Quanto aos dissídios coletivos como previstos na 
Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a alternativa 
correta: 

A A representação não pode ser instaurada por federações e 
confederações. 

B Salvo constatação de ilícito, fica vedada a revisão das 
decisões que fixarem condições de trabalho em atenção 
aos direitos adquiridos. 

C É competente para a execução das decisões o Juiz ou 
Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado 
originariamente o dissídio. 

D Incabível designação de audiência de conciliação após 
recebimento da representação. 

E A decisão sobre novas condições de trabalho restringe-se 
às partes da representação, não podendo ser estendida a 
terceiros. 

 
 
 
 

Questão 40 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, servindo como manual de conduta aos 
administradores públicos. Quanto à mesma, assinale a 
alternativa correta: 

A Inaplicável à Administração Pública indireta. 

B Despesas com inativos e pensionistas não serão 
contabilizadas nos limites de despesas com pessoal. 

C Vedada redução temporária da jornada de trabalho para 
controle de despesa com pessoal. 

D Os instrumentos de controle utilizados são sigilosos. 

E Qualquer cidadão pode denunciar ao Tribunal de Contas 
respectivo o descumprimento desta Lei. 
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ESTUDO DE CASO    
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1  O Estudo de Caso deverá ser respondido dentro do período de 04 (quatro) horas determinado para a realização de 

ambas as provas. 
 

 
 

2   A ortografia utilizada na resposta deverá estar em conformidade com o Acordo Ortográfico vigente no País. 
 

3  A Folha Definitiva para a redação da resposta ao Estudo de Caso que será corrigida é identificada somente com o 
número de inscrição do candidato. 

 
 

4   A redação da resposta do Estudo de Caso deverá conter 15 (quinze) linhas, no mínimo. 
 

 

5  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta para escrever a resposta na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO DA 

RESPOSTA AO ESTUDO DE CASO. 
 

6  Escreva no espaço apropriado da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO DA RESPOSTA AO ESTUDO DE CASO, 

obedecendo ao número de linhas delimitado. 
 
 

7  O candidato que se identificar na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO DA RESPOSTA AO ESTUDO DE CASO, isto é, fora 

do espaço a isso reservado, será automaticamente eliminado, sob pena de ter sua prova anulada. Após o 
preenchimento da redação, o candidato será responsável por destacar a sua identificação da FOLHA OFICIAL DE 
REDAÇÃO DA RESPOSTA AO ESTUDO DE CASO e entregá-la separadamente ao aplicador. 

 
 

8   Dê um título ao seu texto. O Título da Redação não será contado como linha de redação. 

 

  9  Receberá nota zero e será eliminado do processo seletivo o candidato que apresentar a redação:  em versos; que 

tenha menos de 15 (quinze) linhas; escrita a lápis; e a que fuja às orientações dadas no CADERNO DE 
QUESTÕES 

 

10  Nos casos em que o candidato fizer cópia do tema proposto (enunciado) ou de parte dele, o número de linhas 

correspondente à cópia será descontado. Se as linhas restantes não somarem, no mínimo, 15 (quinze) linhas, a 
redação receberá nota zero. 

        

11   Em hipótese alguma haverá vistas ou fornecimento de cópia da redação entregue, ou revisão e vistas da avaliação 
da redação. 

 

 

PROPOSTA DO ESTUDO DE CASO 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo – CAU / SP, no uso de suas atribuições 

legais, procede com a divulgação de Edital de procedimento licitatório consignando por objeto de contratação a aquisição 

de licença de uso do software “XYZ”. 
 

No decorrer do feito instaurado, a Comissão Especial Temporária de Licitação constituída foi surpreendida pela 

quantidade de manifestações formais, que cuidaram de relatar, em suma, que o software “XYZ” é propriedade de 

empresa norte-americana, que em sua estratégia de comercialização mantém listagem restrita de distribuidores 

credenciados. 
 

Dentre as empresas brasileiras contempladas na referida listagem, certo que, nenhuma manifestou interesse pela 

licitação ora em tela, enquanto que as licitantes pleiteiam a revisão imediata dos termos anunciados para preservação da 

ampla concorrência. 
 

Você, enquanto membro do time jurídico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo – 

CAU / SP é convidado a se manifestar quanto à situação, devendo constatar eventuais equívocos cometidos, bem como 

sugerir meios de solução ao impasse. 

 

Disserte quanto às principais considerações a serem tecidas neste tocante. Seu texto deve ter, no mínimo, 15 linhas 

e obedecer à norma culta da Língua Portuguesa. 
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ESTUDO DE CASO - RASCUNHO 
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