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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão 
ser utilizados para rascunho. 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 
Texto CB1A1-I 

 
  Durante um seminário sobre a antropologia do dinheiro 
ministrado na Escola de Economia e Ciência Política de Londres, 
Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns 
pescadores do Sri Lanka que prosperaram nos últimos anos 
submetiam sua riqueza recém-adquirida. A renda desses 
pescadores, antes muito baixa, deu um grande salto desde que o 
gelo se tornou disponível, o que possibilitou que seus peixes 
alcançassem, em boas condições, os mercados distantes da costa, 
onde atingiram preços altos. No entanto, as aldeias de pescadores 
ainda permanecem isoladas e, à época do estudo, não tinham 
eletricidade, estradas nem água encanada. Apesar desses 
desincentivos aparentes, os pescadores mais ricos gastavam os 
excedentes de seus lucros na compra de aparelhos de televisão 
inutilizáveis, na construção de garagens em casas a que 
automóveis sequer tinham acesso e na instalação de 
caixas-d’água jamais abastecidas. De acordo com Stirratt, isso 
tudo ocorre por uma imitação entusiasmada da alta classe média 
das zonas urbanas do Sri Lanka. 
  É fácil rir de despesas tão grosseiramente excêntricas, 
cuja aparente falta de propósito utilitário dá a impressão de que, 
por comparação, pelo menos parte de nosso próprio consumo tem 
um caráter racional. Como os objetos adquiridos por esses 
pescadores parecem não ter função em seu meio, não 
conseguimos entender por que eles deveriam desejá-los.  Por 
outro lado, se eles colecionassem peças antigas de porcelana 
chinesa e as enterrassem, como fazem os Ibans, seriam 
considerados sensatos, senão encantados, tal como os temas 
antropológicos normais. Não pretendo negar as explicações 
óbvias para esse tipo de comportamento ― ou seja, busca de 
status, competição entre vizinhos, e assim por diante. Mas penso 
que também dever-se-ia reconhecer a presença de uma certa 
vitalidade cultural nessas atrevidas incursões a campos ainda não 
inexplorados do consumo: a habilidade de transcender o aspecto 
meramente utilitário dos bens de consumo, de modo que se 
tornem mais parecidos com obras de arte, carregados de 
expressão pessoal. 
 

Alfred Gell. Recém-chegados ao mundo dos bens: o consumo entre os Gonde 

Muria. In: Arjun Appadurai (org). A vida social das coisas: mercadorias sob 

uma perspectiva cultural. Niterói: Eduff, 2008, p. 147-48 (com adaptações). 
 

   

 Questão 1 

 
   

O texto CB1A1-I apresenta, predominantemente, características 
do gênero textual  
 

A artigo de opinião. 
B crônica. 
C relato pessoal. 
D reportagem. 
 

   

 Questão 2  
 

 

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que 
alguns pescadores do Sri Lanka que prosperaram nos 
últimos anos submetiam sua riqueza recém-adquirida”, do 
texto CB1A1-I, o vocábulo “que”, em sua primeira ocorrência, 
faz referência a 
 

A “Jock Stirratt”. 
B “alguns pescadores”. 
C “gráfico”. 
D “usos”. 
 

   

 Questão 3  
 

 

No texto CB1A1-I, o contraste estabelecido entre os hábitos de 
consumo dos pescadores mais ricos do Sri Lanka e os costumes 
dos Ibans de enterrar porcelanas se baseia no fato de 
 

A os hábitos dos pescadores serem engraçados e os costumes 
dos Ibans, encantados. 

B os pescadores serem considerados excêntricos e os Ibans, 
sensatos. 

C os hábitos dos pescadores serem considerados inusitados e os 
costumes dos Ibans, tradicionais. 

D os pescadores serem considerados irracionais e os Ibans, 
autênticos. 

 

   

 Questão 4  
 

 

No trecho “se eles colecionassem peças antigas de porcelana 
chinesa” (segundo parágrafo), do texto CB1A1-I, o modo da 
forma verbal “colecionassem” indica uma 
 

A hipótese. 
B avaliação. 
C vontade. 
D ordem. 
 

   

 Questão 5  
 

 

O sentido e a correção gramatical do texto CB1A1-I seriam 
preservados caso a locução Apesar de, empregada no trecho 
“Apesar desses desincentivos aparentes” (primeiro parágrafo), 
fosse substituída por 
 

A Embora. 
B Ainda que. 
C Não obstante. 
D Mesmo se. 
 

   

 Questão 6  
 

 

No primeiro período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, o 
vocábulo “aparente” está empregado com o sentido de 
 

A evidente. 
B óbvio. 
C suposto. 
D semelhante. 
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 Questão 7 

 
 

 

 

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a 
conjunção “Como” introduz um segmento com sentido 
 

A causal. 
B comparativo. 
C conformativo. 
D temporal. 
 

   

 Questão 8 

 
 

 

 

No segundo parágrafo do texto CB1A1-I, com o emprego da 
conjunção “Mas” (último período), o autor introduz 
 

A uma retificação à informação apresentada no período 
imediatamente anterior. 

B uma discordância com relação à informação apresentada no 
período imediatamente anterior. 

C uma razão para ele não negar as explicações apresentadas no 
período imediatamente anterior. 

D uma ressalva à informação apresentada no período 
imediatamente anterior. 

 

   

 Questão 9 

 
 

 

 

Com relação à colocação pronominal, o Manual de Redação 

da Apex-Brasil veda estritamente o uso da mesóclise. 
No texto CB1A1-I, esse uso aparece na forma “dever-se-ia”, no 
trecho “penso que também dever-se-ia reconhecer” (último 
parágrafo). Assinale a opção em que a proposta de reescrita para 
esse trecho do texto segue a previsão do Manual de Redação da 

Apex-Brasil e mantém a correção gramatical e os sentidos do 
texto. 
 

A penso também que deveria reconhecer-se 
B penso que também se deveria reconhecer 
C penso também que deveria-se reconhecer 
D penso que deveria-se também reconhecer 
 

   

 Questão 10 

 
 

 

 

Segundo o texto CB1A1-I, um fator determinante para o aumento 
significativo da renda dos pescadores do Sri Lanka foi 
 

A a permanência dos pescadores em aldeias isoladas. 
B a participação dos pescadores em um seminário sobre 

antropologia do dinheiro. 
C a implementação de várias benfeitorias pelos pescadores mais 

ricos em prol das aldeias de pescadores.  
D a disponibilidade de gelo para o transporte dos peixes. 
 

   

 Questão 11 

 
 

 

 

Com relação à elaboração, à análise e à avaliação de projetos, 
assinale a opção correta. 
 

A Uma das causas de fracasso do projeto encontra-se em 
estimativas financeiras incompletas. 

B O projeto é um empreendimento repetitivo, caracterizado por 
um encadeamento lógico de eventos e conduzido de acordo 
com tempo, custo, recursos e qualidade predeterminados. 

C O interesse na estruturação do programa de projetos é 
estratégico, ao passo que, na estrutura do portfólio, o 
interesse é tático. 

D A lucratividade trazida pelo gerenciamento de projeto pode 
diminuir em decorrência dos custos de controle. 

 

   

 Questão 12  
 

 

 

  Marcos, analista de projetos, tem a atribuição de 
acompanhar o que é realizado pelo projeto, a fim de propor ações 
preventivas e corretivas no menor espaço de tempo possível 
quando da detecção de anormalidades. 
 
Nessa situação hipotética, Marcos trabalha na fase do projeto 
referente a 
 

A planejamento. 
B fiscalização. 
C execução. 
D monitoramento e controle. 
 

   

 Questão 13  
 

 

 

O modelo de gestão visual de projetos tem contribuído para 
inovações relacionadas à forma como as organizações gerenciam 
seus empreendimentos. Com relação a esse modelo de gestão de 
projetos, julgue os itens seguintes. 
 
I Nesse modelo de gestão de projetos, a criação de espaço de 

trabalho bem organizado contribui para a eliminação de 
déficits de informação. 

II Nesse modelo de gestão de projetos, é necessário planejar 
acertadamente a apresentação das informações e das 
interfaces, considerando-se a usabilidade e seus requisitos. 

III Uma das potencialidades desse modelo de gestão de projetos 
é a geração de disputas entre diferentes frentes do projeto. 

IV Uma das fragilidades desse modelo de gestão de projetos é o 
fato de que ele torna visíveis eventuais anormalidades do 
projeto. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 
B I e III. 
C II e IV. 
D III e IV. 
 

   

 Questão 14  
 

 

 

Para aumentar as chances de sucesso, o modelo de gestão visual 
de projetos deve 
 

A privilegiar a visão global das informações em vários planos. 
B desenvolver estratégias para que o mesmo trabalho seja 

realizado de várias maneiras. 
C priorizar a visualização de informações. 
D elaborar planos de ação por meio de textos descritivos do 

passo a passo. 
 

   

 Questão 15  
 

 

 

  Em sua equipe de projeto, João é o responsável, 
precipuamente, por definir as atividades, sequenciá-las e estimar 
a sua duração. 
 
Nessa situação hipotética, João trabalha no 
 

A gerenciamento do cronograma do projeto. 
B gerenciamento de recursos do projeto. 
C gerenciamento da integração do projeto. 
D gerenciamento do escopo do projeto. 
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 Questão 16 

 
 

 

 

Acerca de BPM (business process management), julgue os itens 
seguintes. 
 
I Os sistemas de BPM exigem tão somente um conhecimento 

básico do negócio para a implantação da automação e para o 
gerenciamento de processos. 

II O modelo de gestão de processos BPM auxilia as 
organizações a enfrentarem mudanças no ambiente, de forma 
mais rápida, inteligente e eficaz. 

III O BPM tem enfoque nas ações passadas e presentes, o que 
permite que se atue de forma proativa e se aproveitem as 
oportunidades de mercado. 

IV O BPM utiliza o modelo horizontal de gestão como forma de 
integrar fornecedores, cliente, gerências e funcionários, o que 
otimiza o processo de negócio. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B II e III. 
C I e IV. 
D II e IV. 
 

   

 Questão 17 

 
 

 

 

  Na empresa Beta, a alocação de pessoas ocorre junto aos 
chefes imediatos, as tarefas são executadas sob forte supervisão 
hierárquica e as medidas de desempenho estão focadas nos 
resultados dos trabalhos de cada departamento. 
 
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que 
indica o tipo de gestão adotado na empresa Beta. 
 

A gestão funcional 
B gestão por processos 
C gestão matricial leve 
D gestão matricial forte 
 

   

 Questão 18 

 
 

 

 

De acordo com a Metodologia de Gestão de Processos da 
Apex-Brasil, o processo de gestão de orçamento, finanças e 
contabilidade integra o grupo de processos de 
 

A gerenciamento. 
B gestão de auditorias. 
C sustentação. 
D negócios. 
 

   

 Questão 19 

 
 

 

 

Com base na Metodologia de Gestão de Processos da 
Apex-Brasil, assinale a opção em que o conceito apresentado 
corresponde à realização de uma série de ações por cada 
profissional envolvido na execução do trabalho, os quais, por 
meio do uso de suas competências diferenciadas, transformam 
recursos em produtos e serviços que agregam valor a cada etapa, 
para suprir as necessidades e as expectativas dos clientes. 
 

A cadeia de valor 
B macroprocesso 
C subprocesso 
D processo 
 

   

 Questão 20  
 

 

Com relação às causas de variação do processo, no que tange ao 
seu controle estatístico e à sua melhoria, assinale a opção correta. 
 

A Quando apenas causas comuns interferem no processo, suas 
variáveis mantêm-se nos limites de controle, preservando-se 
o fluxo sem intercorrências. 

B As causas comuns são aquelas decorrentes de falha ou motivo 
facilmente identificado, como, por exemplo, um erro 
sistemático. 

C As causas especiais são aleatórias e inevitáveis, logo não 
podem ser previstas, identificadas ou corrigidas. 

D Havendo causas especiais, o erro não poderá ser corrigido no 
momento em que for detectado. 

 

   

 Questão 21  
 

 

Considerando a moral, a ética, os princípios e os valores, julgue 
os itens a seguir. 
 
I Os valores são formados a partir de condutas perenes 

transmitidas com o tempo. 
II A conduta ética, na perspectiva do utilitarismo, está vinculada 

a uma visão pessoal e subjetiva, apartada de uma análise e de 
reflexo coletivo. 

III A moral pode ser considerada como uma parte da filosofia 
que examina os hábitos e costumes. 

IV A moralidade pública é caracterizada a partir de pontos de 
convergência mínimos formados a partir do 
confronto/encontro entre os sistemas morais individuais de 
cada pessoa que integra a sociedade. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B II e IV. 
C I, III e IV. 
D II, III e IV. 
 

   

 Questão 22  
 

 

O Código de Ética da Apex-Brasil estabelece que o recebimento 
de brindes pelos seus funcionários é 
 

A estritamente vedado em qualquer situação. 
B permitido quando corresponder a contrapartida pela atividade 

profissional. 
C permitido apenas no caso de brindes sem valor comercial. 
D permitido no caso de brindes com valor comercial oferecidos 

por ocasião de eventos de caráter cultural. 
 

   

 Questão 23  
 

 

Acerca da abrangência e da aplicação do Código de Ética da 
Apex-Brasil, assinale a opção correta. 
 

A Esse código se limita a tratar das relações entre empregados e 
diretores da Apex. 

B O referido código trata das condutas e relações dos 
colaboradores da Apex com o poder público e com os órgãos 
públicos de fiscalização. 

C A aplicação do citado código está limitada às condutas dos 
colaboradores lotados no Brasil. 

D Esse código dispõe apenas sobre o relacionamento da Apex 
com seus parceiros, clientes, fornecedores e prestadores de 
serviço. 
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 Questão 24 

 
   

Considerando-se as atribuições estabelecidas no Programa de 

Compliance da Apex-Brasil, é correto afirmar que cabe ao 

conselho deliberativo dessa agência 
 

A aprovar o Código de Ética e Conduta da Apex-Brasil. 

B estabelecer normas sobre política de gestão de risco. 

C aprovar o Código de Disciplina da Apex-Brasil. 

D julgar os processos de apuração interna que envolvam 

membro da diretoria executiva. 
 

   

 Questão 25 

 
   

O Programa de Compliance da Apex-Brasil adota o modelo de 

três linhas de defesa. Na estrutura de governança dessa agência, a 

segunda linha de defesa tem o papel de 
 

A conduzir os processos de apuração de conduta interna. 

B supervisionar e monitorar continuamente os riscos, com 

vistas a prevenção e remediação. 

C gerenciar os riscos e ter propriedade sobre eles. 

D fornecer avaliação independente, por meio de monitoramento 

aleatório e temporal. 
 

   

 Questão 26 

 
   

Assinale a opção que apresenta o objetivo da Apex-Brasil 

previsto expressamente na Lei n.º 10.668/2003. 
 

A promover atividades que favoreçam o intercâmbio 

educacional 

B promover as exportações que favoreçam especialmente as 

empresas de pequeno porte da área de serviços 

C fortalecer o intercâmbio, especialmente, entre empresas de 

médio porte da área industrial 

D induzir a exportação que privilegie especialmente as 

empresas de médio porte da área comercial 
 

   

 Questão 27 

 
   

Considerando as previsões da Lei n.º 10.668/2003, julgue os 

itens a seguir. 

 

I Compete ao ministro da Economia promover a fiscalização 

externa da execução do contrato de gestão. 

II O contrato de gestão estabelecerá a remuneração dos 

membros da Diretoria-executiva em padrões compatíveis com 

o mercado de trabalho. 

III Constituem órgãos de direção da Apex-Brasil os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, bem como a Diretoria-executiva. 

IV As hipóteses de destituição dos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal devem estar previstas no regulamento. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 

C III e IV. 

D I, II e IV. 
 

   

 Questão 28  
   

Compõem o Conselho Deliberativo da Apex-Brasil os órgãos 
 

A Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI); Confederação Nacional do Comércio 

(CNC); Serviço Social do Comércio (SESC). 

B Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 

C Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

Ministério da Ciência e Tecnologia; Serviço Social do 

Comércio (SESC). 

D Ministério da Economia; Confederação Nacional do 

Comércio (CNC); Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI). 
 

   

 Questão 29  
   

De acordo com as disposições do Decreto n.º 4.584/2003, é 

correto afirmar que o contrato de gestão 

 

I deve conter demonstrativo de compatibilidade dos planos de 

ação anuais com o orçamento-programa e com o cronograma 

de desembolso. 

II é o único instrumento que definirá as atribuições da 

Diretoria-executiva. 

III deve prever as penalidades aplicáveis à entidade e aos seus 

dirigentes. 

IV estabelecerá os requisitos técnico-profissionais mínimos para 

os membros da Diretoria-executiva. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 

C II e IV. 

D I, III e IV. 
 

   

 Questão 30  
   

Considerando as disposições do Estatuto Social acerca dos 

recursos humanos da Apex-Brasil, assinale a opção correta. 
 

A Parentes até o quarto grau de conselheiros do Conselho 

Deliberativo não podem ser diretores. 

B Inglês fluente ou avançado é requisito para a ocupação de 

cargo de confiança de chefia de conformidade/integridade, 

por profissionais do mercado.  

C A integralidade dos cargos de confiança será ocupada por 

funcionários de carreira da Apex-Brasil, submetidos a 

processo seletivo. 

D O prazo máximo para ocupação do cargo de chefe da 

Ouvidoria é de três anos. 
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 Questão 31 

 
   

Assinale a opção correta, considerando as regras que tratam das 

modalidades e dos tipos de licitação previstas no Regulamento de 

Licitações e Contratos da Apex-Brasil. 
 

A A modalidade leilão será utilizada para contratação de 

quaisquer interessados em prestar trabalho técnico. 

B A modalidade concurso será utilizada entre quaisquer 

interessados para a venda de bens, a quem oferecer o maior 

lance. 

C O tipo melhor técnica será utilizado quando exclusivamente o 

fator preço for o mais relevante. 

D Nas licitações na modalidade pregão só será admitido o tipo 

menor preço. 
 

   

 Questão 32 

 
   

Considerando as regras sobre as modalidades e o prazo de 

vigência dos convênios, presente no Regulamento de Convênios 

da Apex-Brasil, assinale a opção correta. 
 

A Havendo projeto básico transetorial, a vigência do convênio 

deverá ser de até vinte e quatro meses. 

B Nos casos de projeto setorial, a vigência do convênio deve ser 

de até dezoito meses.  

C Nos casos de projeto Apex-Brasil, a vigência do convênio 

deve ser de até trinta meses. 

D Por motivos justificados, pode haver prorrogação dos 

convênios pelo prazo máximo de doze meses, além do que foi 

previamente estabelecido. 
 

   

 Questão 33 

 
   

A concessão de patrocínio será aprovada, segundo o 

Regulamento próprio da Apex-Brasil, 
 

A pela Diretoria-executiva, independentemente do valor. 

B pelo Conselho Deliberativo, qualquer que seja o valor. 

C pela Diretoria de Marketing, para valores de até R$ 500.000. 

D pelo Conselho Fiscal, para valores de até R$ 1.000.000. 
 

   

 Questão 34 

 
   

No Windows 10, ao clicar, com o botão direito do mouse, a 

opção Iniciar e, em seguida, selecionar a opção Explorador de 

Arquivos,  
 

A apresenta-se a opção de visualizar os aplicativos que estão 

abertos, quando do acesso, para gerenciar tarefas. 

B consegue-se acessar à barra de tarefas na qual consta a opção 

de pesquisa automática no OneDrive. 

C pode-se navegar pelas páginas Web que tenham sido 

recentemente consultadas. 

D tem-se acesso ao mecanismo de pesquisa e de busca por 

documentos armazenados localmente no computador ou nos 

drives mapeados.  
 

   

 Questão 35  
 

 

 

No MS Word, para seguir fazendo alterações, em um documento 
existente, sem modificar o arquivo original, deve-se clicar o 
menu 
 

A Salvar arquivo a cada alteração realizada. 
B Salvar como e informar outro nome de arquivo e, em seguida, 

fazer alterações nessa nova versão.  
C Salvar após terem sido realizadas as alterações no documento 

original. 
D Exportar arquivo para ser criado outro formato e não alterar o 

original. 
 

   

 Questão 36  
 

 

 

No MS Word, para visualizar as alterações de revisão realizadas 
em um arquivo — as quais ficam visíveis por meio de cores —, o 
usuário deve acessar, na barra de ferramentas, sequencialmente, 
as opções 
 

A Revisão — Aceitar Todas as Alterações. 
B Revisão — Controlar Alterações — Mostrar Marcações — Toda a Marcação. 
C Revisão — Ortografia e Gramática — Alterar. 
D Revisão — Comparar. 
 

   

 Questão 37  
 

 

 

No MS Word, para compartilhar um arquivo para edição 
colaborativa, ou seja, possibilitar a participação, de forma 
síncrona, de várias pessoas na elaboração de um trabalho, 
deve-se 
 

A exportar arquivo para os outros destinatários e, em seguida, 
informar seus endereços de email.  

B clicar Arquivo — Enviar por Email. 
C salvar o arquivo no OneDrive e compartilhá-lo com os 

interessados.  
D salvar o arquivo na máquina e enviar o endereço do arquivo 

para os destinatários. 
 

   

 Questão 38  
 

 

 

No Excel, para auxiliar no realce de regras de células, 
destacando-se, por exemplo, na formatação, barras de dados e 
escalas de cor, deve-se recorrer à opção 
 

A Formatação Condicional.  

B Formatar como Tabela. 

C Criar a partir de Seleção. 
D Pincel de Formatação. 
 

   

 Questão 39  
 

 

 

Os computadores comunicam-se entre si e com os demais meios 
de transmissão de dados por meio de placas de rede, as quais 
possuem um número único denominado 
 

A Endereço WWW (World Wide Web). 
B Endereço IP (Internet Protocol). 
C Endereço MAC (Media Access Control). 
D Endereço de email (correio eletrônico). 
 

   

 Questão 40  
 

 

 

No MS Outlook, para enviar uma mensagem a uma pessoa 
apenas como cópia, sem que ela seja a principal destinatária da 
mensagem, deve-se 
 

A selecionar a opção Responder a Todos os destinatários.  
B preencher o campo Cc no cabeçalho da mensagem. 
C preencher o campo Para no cabeçalho da mensagem. 
D selecionar a opção Encaminhar mensagem. 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 41 

 

 

 

 

Considere os seguintes dispositivos da Constituição Federal de 
1988 (CF). 
 

Art. 5.º (...)  
LVIII – o civilmente identificado não será submetido a 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; 
(...) 
Art. 12. São brasileiros: 
I – natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que 
de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de 
seu país; 
(...) 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:  (...) 
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica; 
(...) 

 
Quanto ao grau de eficácia da norma constitucional, as 
disposições dos artigos 5.º, 12 e 37 reproduzidas anteriormente 
são, respectivamente, normas de eficácia 
 

A plena, programática e contida. 
B plena, limitada e contida. 
C contida, plena e limitada. 
D contida, plena e programática. 
 

   

 Questão 42 

 

 

 

 

Para a publicação de nova súmula vinculante na imprensa oficial, 
o respectivo texto deve ser aprovado 
 

A por, no mínimo, sete ministros do STF, obrigando aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e a todos os órgãos do Poder 
Legislativo e da administração pública. 

B por, no mínimo, seis ministros do STF, obrigando a todos os 
órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

C por, no mínimo, oito ministros do STF, obrigando aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

D pela maioria absoluta dos membros do STF, obrigando aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e a todos os órgãos do 
Poder Legislativo e da administração pública. 

 

   

 Questão 43 

 

 

 

 

Acerca da disciplina da ordem econômica e financeira na CF, 
julgue os itens seguintes. 
 
I As empresas públicas e as sociedades de economia mista 

gozam de privilégios fiscais não extensivos às sociedades 
comerciais do setor privado. 

II A União tem o monopólio da pesquisa e lavra das jazidas de 
petróleo, contudo pode contratar tanto empresas estatais 
quanto privadas para a realização dessas atividades. 

III Como agente normativo e regulador da atividade econômica, 
o Estado exerce funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. 

 
Assinale a opção correta. 
 

A Nenhum item está certo. 
B Apenas o item I está certo. 
C Apenas os itens II e III estão certos. 
D Todos os itens estão certos. 

 

   

 Questão 44  

   

O presidente da República pode dispor sobre organização e 

funcionamento da administração federal no exercício de 

competência privativa, mediante 
 

A medida provisória, em caso de relevância e urgência. 

B decreto autônomo, quando não implicar aumento de despesa 

nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

C decreto regulamentador, quando não implicar aumento de 

despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

D medida provisória, quando não implicar aumento de despesa 

nem criação ou extinção de órgãos públicos. 
 

   

 Questão 45  

   

  Inconformado com as atividades de determinada 

associação, Paulo deseja tomar providências para suspender as 

atividades do grupo ou até mesmo obrigá-lo à dissolução. 

 

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 
 

A A pretensão de Paulo é juridicamente impossível, por ser 

plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive 

para atividades paramilitares. 

B Apenas por decisão judicial seria possível dissolver 

compulsoriamente a associação ou suspender suas atividades, 

exigindo-se trânsito em julgado para o primeiro caso. 

C A dissolução do grupo somente será possível se comprovado 

que a associação não tem autorização para funcionar. 

D A suspensão das atividades pode ser requerida na via 

administrativa, mas a dissolução de associação só pode 

ocorrer mediante decisão judicial. 
 

   

 Questão 46  

 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça 
 

A não integra o Poder Judiciário, pois possui atividades 

meramente administrativas. 

B não integra o Poder Judiciário, mas exerce jurisdição. 

C integra o Poder Judiciário e exerce jurisdição. 

D integra o Poder Judiciário, mas não exerce jurisdição. 
 

   

 Questão 47  

   

  Adamastor foi condenado por sentença em ação civil 

pública, pela prática de ato de improbidade administrativa que 

causou lesão ao erário, em uma das modalidades previstas no 

artigo 10 da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa). 

 

Nessa situação hipotética, o elemento subjetivo do condenado foi 
 

A dolo e houve efetivo dano ao erário. 

B dolo e houve ao menos potencialidade de dano ao erário. 

C ao menos culpa e houve efetivo dano ao erário. 

D ao menos culpa e houve ao menos potencialidade de dano ao 

erário. 
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 Questão 48 

 

 

 

 

  Constatando sobrecarga de trabalho e buscando maior 
eficiência, a chefia de determinado órgão administrativo decidiu 
delegar parte de suas competências administrativas. 
 
Nos termos da Lei n.º 9.784/1999, essa chefia poderá delegar 
 

A competência para decidir recursos administrativos, desde que 
os delegatários lhe sejam subordinados hierarquicamente. 

B competência para editar atos normativos, ainda que os 
servidores delegatários não lhe sejam hierarquicamente 
subordinados. 

C qualquer competência que lhe seja conveniente delegar, desde 
que não haja impedimento legal, ainda que os delegatários 
não lhe sejam subordinados hierarquicamente. 

D qualquer competência que lhe seja conveniente delegar, desde 
que não haja impedimento legal e que os delegatários lhe 
sejam subordinados hierarquicamente. 

 

   

 Questão 49 

 

 

 

 

Acerca do controle da administração pública, assinale a opção 
correta.  
 

A A administração pública pode anular seus próprios atos, ainda 
que perfeitamente legais, simplesmente por considerá-los não 
mais convenientes ou oportunos. 

B O Poder Judiciário tem competência para revogar atos 
praticados pelo Poder Executivo. 

C A reclamação para anulação de ato administrativo em 
desconformidade com súmula vinculante é uma modalidade 
de controle interno da atividade administrativa. 

D Nenhuma lei pode criar uma modalidade inovadora de 
controle externo não prevista constitucionalmente. 

 

   

 Questão 50 

 

 

 

 

  Determinada indústria protocolou, no órgão competente, 
requerimento para obter licença para fabricação de produtos de 
uso agrícola. Por ter comprovado atendimento aos requisitos 
legais, a indústria foi registrada pelo poder público e recebeu a 
licença. 
 
Nessa situação hipotética, a licença pode ser classificada como  
 

A ato administrativo de autorização. 
B ato administrativo discricionário. 
C ato administrativo complexo. 
D ato administrativo vinculado. 
 

   

 Questão 51 

 

 

 

 

  A ouvidoria de um órgão recebeu várias reclamações de 
inconsistências na apreciação de determinado tipo de processo. 
Para análise, a chefia da unidade em que teriam ocorrido as 
falhas avocou todos os processos que tratavam do assunto.  Além 
disso, em um dos casos, julgou e deu provimento a um recurso 
administrativo interposto por um particular contra decisão de um 
subordinado seu. 
 
Nessa situação hipotética, a chefia da unidade atuou com base no 
exercício do poder 
 

A disciplinar. 
B hierárquico. 
C regulamentar. 
D de polícia. 

 

   

 Questão 52  

 

Julgue os itens a seguir, acerca dos serviços sociais autônomos.  
 
I Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins lucrativos que, embora criadas por 
lei, não integram a administração pública direta nem indireta. 

II Os serviços desempenhados pelas entidades do Sistema S são 
de utilidade pública e, portanto, devem observar os princípios 
da administração pública, entre os quais o da continuidade. 

III As contribuições arrecadadas pelo Sistema S têm caráter 
obrigatório e, por isso, são alvo do controle exercido pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 

B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 

D Apenas os itens II e III estão certos. 
 

   

 Questão 53  

 

 

No curso de ação de indenização por danos materiais, a perda de 

faculdade processual em razão de seu não exercício no momento 
oportuno consiste em preclusão 
 

A lógica. 
B sancionatória. 

C temporal. 
D consumativa. 
 

   

 Questão 54  

 

 

De acordo com o CPC, a tutela de urgência será concedida  
 

A quando, evidenciada a probabilidade do direito, estiver a 
inicial instruída com prova documental dos fatos. 

B se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. 
C se caracterizado o abuso do direito de defesa e o risco ao 

resultado útil do processo. 

D quando, havendo perigo de dano, as alegações de fato 
puderem ser comprovadas por documento. 

 

   

 Questão 55  

 

 

De acordo com o CPC, nas causas que dispensem a fase 
instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, deverá 

julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar 
 
I enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal.  

II acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos. 

III entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas.  

IV enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 

B Apenas os itens II e III estão certos. 
C Apenas os itens II, III e IV estão certos. 
D Todos os itens estão certos.  
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 Questão 56 

 

 

 

 

De acordo com o CPC, a decisão de mérito, transitada em 
julgado, poderá ser rescindida se 
 

A o autor ou o réu obtiverem prova nova cuja existência 
ignoravam. 

B o juiz for interessado no julgamento do processo em favor do 
autor. 

C o juiz aconselhar alguma das partes acerca do objeto da 
causa. 

D estiver fundada em prova cuja falsidade seja demonstrada na 
própria ação rescisória. 

 

   

 Questão 57 

 

 

 

 

No Juizado Especial da Fazenda Pública, a entidade ré deverá 
apresentar a documentação de que disponha para o 
esclarecimento da causa  
 

A no prazo fixado pelo juiz, em razão da complexidade. 
B juntamente com a contestação. 
C cinco dias após a intimação. 
D até a instalação da audiência de conciliação. 
 

   

 Questão 58 

 

 

 

 

  João ajuizou ação trabalhista contra determinada 
empresa pública. Apesar de ter indicado o valor da causa 
em trinta vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação, ele não determinou nem 
liquidou os seus pedidos.  
 
Nessa situação hipotética, a ação trabalhista  
 

A não poderá ser submetida ao procedimento 
sumaríssimo, porque a parte ré integra a administração 
pública indireta. 

B poderá ser submetida ao procedimento sumaríssimo e 
cada parte poderá apresentar até três testemunhas. 

C não poderá ser submetida ao procedimento 
sumaríssimo, porque o valor da causa excede a vinte 
vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento 
da reclamação.  

D poderá ser submetida ao procedimento sumaríssimo, 
mas deverá ser arquivada, porque os pedidos não foram 
determinados e os respectivos valores não foram 
indicados.  

 

   

 Questão 59 

 

 

 

 

  Ao analisar reclamação trabalhista de rito ordinário, 
determinado juízo de primeira instância deferiu tutela 
provisória antes da sentença.  
 
Considerando essa situação hipotética e o entendimento 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
assinale a opção correta. 
 

A A parte prejudicada deverá interpor recurso ordinário 
caso pretenda impugnar a decisão que deferiu a tutela 
provisória. 

B A parte prejudicada deverá interpor recurso de revista 
caso pretenda impugnar a decisão que deferiu a tutela 
provisória. 

C A parte prejudicada não poderá impugnar a decisão que 
deferiu a tutela provisória, pois decisões interlocutórias 
não ensejam impugnação imediata. 

D A parte prejudicada deverá impetrar mandado de 
segurança caso pretenda impugnar a decisão que deferiu 
a tutela provisória.  

 

   

 Questão 60  

   

  Uma empresa privada está sendo executada a pagar 

quantia certa em determinada reclamação trabalhista e 

pretende apresentar embargos à execução para 

desconstituir certos atos da execução.  

 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção 

correta, a respeito de embargos à execução.  
 

A São devidas custas por parte do executado, a serem 

pagas no ato da apresentação dos embargos.   

B O prazo para a empresa apresentar embargos é de 

quinze dias. 

C Não é possível alegar nos embargos prescrição da 

dívida.  

D A apresentação dos embargos depende da garantia da 

execução. 
 

   

 Questão 61  

   

No que se refere a ação rescisória no processo do trabalho, 

julgue os itens seguintes, considerando o entendimento do 

TST. 

 

I Não é cabível pedido de tutela provisória formulado na 

petição inicial de ação rescisória a fim de suspender a 

execução da decisão rescindenda. 

II A revelia não produz confissão na ação rescisória. 

III O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se 

do dia imediatamente subsequente ao trânsito em 

julgado da última decisão proferida na causa, seja a 

decisão de mérito ou não. 

 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I e II estão certos.   

B Apenas os itens I e III estão certos.  

C Apenas os itens II e III estão certos.  

D Todos os itens estão certos.  
 

   

 Questão 62  

   

  Determinado tribunal trabalhista proferiu sentença 

normativa em dissídio coletivo de trabalho de natureza 

constitutiva que fixou, em uma de suas cláusulas, reajuste 

salarial da categoria.  

 

Nessa situação hipotética, trata-se de cláusula  
 

A econômica. 

B obrigacional. 

C social. 

D sindical. 
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 Questão 63 

 

 

 

 

A realização de processo licitatório pela administração pública 
destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte deve justificar-se com base no 
 

A período de vigência do contrato. 
B valor da contratação. 
C objeto da contratação. 
D mérito administrativo. 
 

   

 Questão 64 

 

 

 

 

Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para a circulação de serviços é legalmente considerado 
 

A comerciante. 
B empresário. 
C empreendedor. 
D fornecedor. 
 

   

 Questão 65 

 

 

 

 

A situação de uma companhia extinguir-se pela transferência do 
seu patrimônio a uma sociedade já existente configura a chamada 
 

A incorporação. 
B transformação. 
C fusão. 
D cisão. 
 

   

 Questão 66 

 

 

 

 

Com relação a um consórcio constituído por três companhias 
para executar determinado empreendimento, é correto afirmar 
que 
 

A as consorciadas respondem de forma solidária. 
B a falência de uma das consorciadas resulta na extinção do 

consórcio. 
C o consórcio carece de personalidade jurídica própria. 
D  o consórcio deve ser constituído por documento público 

levado a registro. 
   

 Questão 67 

 

 

 

 

Consoante a Constituição Federal de 1988, a receita de alguns 
impostos federais é compartilhada com estados, municípios e o 
Distrito Federal, porém, em outros casos, a arrecadação pertence 
integralmente à União. Assinale a opção que apresenta imposto 
cuja arrecadação pertence integralmente à União. 
 

A imposto sobre a importação 
B imposto territorial rural 
C imposto sobre a renda 
D imposto sobre produtos industrializados 
 

   

 Questão 68 

 

 

 

 

  Um estado da Federação instituiu a cobrança de um valor 
para emissão de alvará de construção em uma região onde está 
sendo executada uma obra que aumentará o valor venal dos 
imóveis. Para tanto, estabeleceu como base de cálculo o 
acréscimo do valor venal decorrente da obra. 
 
Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Tributário 
Nacional, e desconsiderando-se o exame de constitucionalidade 
do assunto, essa exação 
 

A não tem característica de tributo. 
B configura um imposto. 
C configura uma contribuição de melhoria. 
D configura uma taxa. 
 

   

 Questão 69  

 

 

 

Para que uma pessoa jurídica tenha capacidade tributária, é 
necessário e suficiente que ela 
 

A configure uma unidade econômica ou profissional. 
B esteja formalmente constituída. 
C tenha registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 
D mantenha um estabelecimento em funcionamento regular. 
 

   

 Questão 70  

 

 

 

Com relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), a Lei Complementar n.º 116/2003 estabelece que a 
regra geral para a definição do sujeito ativo baseia-se no 
 

A local de estabelecimento do tomador do serviço. 
B local de domicílio do prestador do serviço. 
C local de estabelecimento de execução do serviço. 
D local de estabelecimento do prestador do serviço. 
 

   

 Questão 71  

 

 

 

O direito internacional privado, haja vista sua natureza, seu 
objeto e suas principais fontes normativas, é, em sua essência, 
um direito de natureza 
 

A jurídica interna, ao qual cabe resolver a questão jurídica 
propriamente dita, sendo regido primordialmente por tratados 
e convenções. 

B jurídica internacional, ao qual cabe apontar o ordenamento 
jurídico aplicável ao caso concreto, sendo formado 
primordialmente por fontes supranacionais. 

C jurídica internacional, incumbido de solucionar diretamente a 
situação conflituosa apresentada, sendo regido principalmente 
pela lei interna de cada Estado nacional. 

D jurídica interna, ao qual cabe indicar a norma jurídica que 
poderá ser utilizada no caso concreto, sendo 
preponderantemente composto de normas produzidas pelo 
legislador interno. 

 

   

 Questão 72  

 

 

 

À luz dos fundamentos do direito internacional privado e da 
aplicação do direito estrangeiro segundo o ordenamento 
brasileiro, julgue os itens a seguir. 
 
I O Estado pode engajar-se em uma relação jusprivatista com 

conexão internacional, sujeitando-se às regras do direito 
internacional privado sem, contudo, beneficiar-se de 
privilégios decorrentes de sua qualidade de ente soberano. 

II A autoridade judiciária nacional poderá aplicar, de ofício, o 
direito estrangeiro, desde que este se imponha por força 
própria. 

III Em respeito à soberania estatal, o direito adquirido sob o 
respaldo de um ordenamento jurídico estrangeiro acompanha 
a pessoa física em outro Estado, independentemente de 
qualquer condição ou ressalva de ordem pública. 

IV Um dos fatores fundamentais para o direito internacional 
privado é a existência de uma sociedade transnacional, dentro 
da qual se desenvolvem relações entre pessoas físicas e 
jurídicas vinculadas a diferentes sistemas jurídicos nacionais. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B I e IV. 
C II e III. 
D II e IV. 
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 Questão 73 

 

   

Seguindo a tendência moderna do direito internacional privado, a 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro consagrou 

como o principal elemento de conexão do estatuto pessoal da 

pessoa física no ordenamento nacional 
 

A o local do domicílio. 

B o princípio da nacionalidade. 

C o lugar de situação da coisa. 

D a autonomia da vontade. 
 

   

 Questão 74 

 

   

Considerando a teoria das qualificações e as normas indiretas 

previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

julgue os itens a seguir. 

 

I O Brasil adota, predominantemente, a teoria das qualificações 

pela lex causae. 

II As chamadas normas qualificadoras do direito internacional 

privado não possuem caráter conflitual, mas servem para 

definir conceitos importantes para a boa aplicação das normas 

indiretas no caso concreto. 

III O caput do art. 7.º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro adota a regra das normas bilaterais do direito 

internacional privado ao abrir espaço à multilateralidade do 

direito e permitir a aplicação da norma interna ou externa ao 

caso concreto. 

IV A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no 

país de nacionalidade do proponente. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 

C II e III. 

D II e IV. 
 

   

 Questão 75 

 

   

Considerando-se o processo de globalização e os contratos 

internacionais, é correto afirmar que os termos internacionais de 

comércio, ou international commercial terms (INCOTERMS), 
 

A possuem os atributos típicos das normas jurídicas estatais, 

razão pela qual devem ser seguidos pelas partes em todas as 

transações comercias internacionais. 

B são importante fonte do direito internacional privado e 

contribuem positivamente para incrementar o dinamismo do 

comércio internacional. 

C cuidam apenas da relação jurídica entre comprador e 

vendedor, sem interferir nos contratos de transporte das 

mercadorias firmados com terceiros. 

D são cláusulas contratuais que estabelecem o nível de 

responsabilidade jurídica entre comprador e vendedor nos 

contratos de compra e venda de mercadorias e serviços. 
 

   

 Questão 76  

 

 

 

Em matéria de direitos autorais, quando uma obra é pela primeira 
vez publicada após a morte do autor e com a utilização de 
suposto nome em lugar do nome verdadeiro do autor, tal obra se 
caracteriza como 
 

A póstuma e pseudônima. 
B derivada e inédita. 
C póstuma e anônima. 
D inédita e anônima. 
 

   

 Questão 77  

 

 

 

Na primeira metade do século XIX circulou no Rio de Janeiro 
uma publicação mensal que deixou de circular em 1822. Mais de 
um século depois, foi criado em outra cidade um jornal com 
mesmo nome. Se esse segundo noticioso tivesse sido criado à luz 
da atual legislação sobre direitos autorais (Lei n.º 9.610/1998), 
 

A não teria sido aprovado o uso do nome, porque já havia sido 
utilizado no Brasil. 

B teria sido aprovado o uso do nome, porque a impressão de seu 
último número ocorreu havia mais de um ano. 

C teria sido aprovado o uso do nome, porque o primeiro 
circulava oficialmente apenas no Rio de Janeiro. 

D não teria sido aprovado o uso do nome, a menos que 
houvesse autorização expressa dos detentores do direito 
autoral. 

 

   

 Questão 78  

 

 

 

Determina o ordenamento jurídico brasileiro que, ao autor de 
invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de 
obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições 
estabelecidas na lei. Criado um modelo de utilidade por um 
empregado, o empregador 
 

A somente poderá requerer a patente se houver previsão no 
contrato de trabalho. 

B poderá requerer a patente, desde que haja contrato de trabalho 
formal. 

C não poderá requerer a patente, senão em conjunto com o 
empregado. 

D poderá requerer a patente, desde que reparta os direitos 
econômicos da exploração com o empregado. 

 

   

 Questão 79  

 

 

 

Para ser patenteável, à luz do ordenamento brasileiro, é 
necessário, entre outras exigências, que uma invenção apresente 
 

A nova forma. 
B melhoria funcional no seu uso. 
C aplicação industrial. 
D nova disposição. 
 

   

 Questão 80  

 

 

 

Para efeitos das normas brasileiras sobre acesso ao patrimônio 
genético, o conceito de conhecimento tradicional associado 
envolve o conjunto de conhecimentos acumulados 
 

A pelos agricultores tradicionais. 
B pelas universidades públicas em razão de suas pesquisas. 
C pelos órgãos públicos. 
D pelas cooperativas agrícolas. 


