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*% Ao receber este caderno,verifique se:

* Asua opção de CARGO está correta
« Contém 50 QUESTÕESde múltipla escolha, numeradas de 01 a 50 e uma REDAÇÃO,discursiva.
= (Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
4 J

INSTRUÇÕES GERAIS
e N

%* Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.

%* O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 04 (quatro) horas corridas. Este tempoinclui o necessário para

a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.

% Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.

4 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados as respostas.

4 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTAé preenchendotoda a área reservadaà letra correspondente

à resposta solicitada de cada questão.

“ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

%* Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.

“O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.

%* Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecerna sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição

em Ata de suas respectivas assinaturas.

% Após O término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação

posterior.

q “ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. d

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO
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| LÍNGUA PORTUGUESA ]

TEXTO |

Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome em meio à pandemia

Mais da metade dos domicílios brasileiros vivencia algum nível de insegurança alimentar
 

Cerca de 19 milhões de pessoas passaram fome durante a pandemia do coronavírus no Brasil. Uma pesquisa
realizada entre outubro e dezembro do ano passado mostra que mais de 116 milhões de pessoas conviveram com algum
grau de insegurança alimentar no período.

Isso significa que mais da metade dos domicílios brasileiros sofreu algum tipo de privação. Segundo o estudo da
Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), o índice exato de famílias
nessa situação chegou a 55,2%.

À conclusão é de que o aumento da fome no Brasil está mais acelerado nos últimos anos. Entre 2018 e 2020 a alta
foi de 27,6% ao ano. Entre 2013 e 2018, esse ritmo não passava de 8%.

Não é de agora que o alerta sobre o problema passou a ser preocupação de organizações e movimentos sociais.
Em 2018, a ActionAid já chamava atenção para as consequências do empobrecimento acelerado da população.

Aliado ao desmonte de instituições promovido pelo governo, à devastação ambiental e ao agravamento das
mudanças climáticas, o cenário faz vítimas principalmente entre as populações mais vulneráveis e não é fruto apenas da
crise do coronavírus.

Segundo o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em segurança alimentar e
coordenador Rede PENSSAN, Renato Maluf, não hã indícios de que a situação melhorou este ano.

"À nossa pesquisa, embora tenha revelado um indicadoralto, ela ainda pegou a presença do auxílio emergencial.
Se tivesse sido feita sem o auxílio, seria pior. Temos todas as razões para achar que nesses primeiros meses do ano a
situação se agravou”, afirma ele.

O especialista afirma ainda que nenhum dos fatores que influencia na segurança alimentar das famílias melhorou
nos últimos meses. Entre eles estão as garantias de emprego e renda, cada vez mais enfraquecidas.

"Qutro indicador indireto é verificar como aumentaram as manifestações de preocupação em relação à fome e as

ações de solidariedade. Então, seja pelo agravamento dos determinantes, seja pela maior presença do tema nos debates
públicos, tudo nos leva a crer que a situação só fez piorar.”

Para conter o aumento fome no Brasil, Renato Maluf aponta que é preciso a retomada imediata do auxílio
emergencial, com valor suficiente para que a ajuda ao sustento das familias seja efetiva. "Esse auxílio que o governo está
retomando essa semana não vai dar para muita coisa”, alerta ele.

Além disso, é necessário trabalhar politicamente para a retomada do emprego e da preservação dos pequenos
negócios. Em longo prazo, é preciso iniciativas mais fortes nas políticas de abastecimento.

"Apoio às iniciativas de aproximação de produtor e consumidor, circuitos curtos de produção, circulação e
comercialização de alimentos. Existem centenas de iniciativas pelo Brasil nessa direção, é preciso agora que essas ações
sejam fortalecidas e cheguem as periferias”, completa Renato Maluf. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no
Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil utilizou a mesma metodologia adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) desde 2004, classificando a população brasileira conforme suas condições de segurança e insegurança
alimentar.
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Disponível em: https:/Awww. brasildefato. com.br
 

1. Conforme o TEXTO|, é incorreto afirmar que 2. Segundo o TEXTO |, são fatores para o agravamento da

| =, fome no Brasil, exceto
À) o ritmo de aumento da fome mais que triplicou entre 2018 e

2020 A) a falta de emprego.
B) a pesquisa realizada por Renato Maluf considerou o auxílio B) a falta de solidariedade.

emergencial ao apontar os índices da insegurança alimentar C) o desfazimento de instituições.
no Brasil. D) a devastação ambiental.

 
C) segundo Renato Maluf, são indícios de que a insegurança

alimentar está se agravando no país as manifestações de
preocupação em relação à fome e às ações de solidariedade
que vemos entre a população.

D) a população atingida pela fome é apenas a vulnerável.

3. São ideias defendidas, no TEXTO |, pelo especialista em
segurança alimentar e coordenador Rede PENSSAN,
Renato Maluf, para reprimir a fome, exceto

À) uma produção maior de alimentos.
B) o incentivo aos pequenos negócios.
C) a geração de emprego.
D) um aumento no valor do auxílio emergencial. 
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4. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra
as palavras

À) estãe já.
B) coronavírus e inquérito.
C) índice e estatística.
D) vulneráveis e públicos.

9. Há erro de colocação pronomina!l em

A) Quem te implorou por um prato de comida?
B) Nunca pediram-me ajuda para se alimentar.
C) Em setratando de ajuda, o auxílio foi insuficiente.
D) Ajudar-te-ei no que for preciso.

 

 

5. “Segundo o professor da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, especialista em segurança alimentar e
coordenador Rede PENSSAN, Renato Maluf, não há indícios
de que a situação melhorou este ano.” (|. 14 e 15)

 

De acordo com o contexto, o sentido do vocábulo em destaque
acima não pode ser adequadamente substituído por

À) sinal.
B) traço.

C) vestígio.
D) estatística.

 

6. Dadas as sentenças:

|. Todas as famílias da periferia permaneciam alertas em relação
à insegurança alimentar.

Il. Seguem anexo os nomes das pessoas que precisam de ajuda
para se alimentar.

Ill. A mãe respondeu muito obrigado ao receber uma cesta
básica.

|V. Nesse momento de pandemia, houve menos ajuda do que se
esperava.

Há concordância nominal inaceitável

À) apenas em le Il.
B) apenas em |, ll e III.
C) apenas em Ill.
D) apenas em IV.

10.— medida que a fome apertava,a única alternativa era dinigir-
se| associação, pois o auxílio do governo não atendia
todos.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é

 

| NOÇÕESDE INFORMÁTICA |

11. As redes sociais conectam pessoas de todos os tipos e lugares
por meio de seus interesses e valores. Essas redes podem
existir no ambiente físico, real, ou no ambiente online, virtual,
onde realmente se disseminaram e se tornaram conhecidas
por todos ao redor do mundo. No mundo virtual, essas redes
sociais são conhecidas pelos aplicativos criados
especialmente para esse fim. Sobre o tema, assinale a
alternativa que indica corretamente o aplicativo de mensagens
que permite o maior número de usuários por grupo.

A) Telegram
B) WhatsApp
C) Skype
D) Snapchat
 

 

7. Assinale a alternativa em que são atendidas as regras de
concordância verbal.

A) Fazem seis meses que as famílias clamam por ajuda para se
alimentarem.

B) Haviam várias pessoas recebendo auxílio emergencial.
C) Nem um nem outro recebeu auxílio emergencial no ano

passado.

D) Cerca de duzentas famílias necessita urgentemente de ajuda
para garantir a alimentação.

12.Alceu está iniciado uma planilha no Excel! sobre a rota que a
frota de caminhões precisará fazer durante a semana atual.
Não se recordando da presente data, ele recorre ao atalho,
muito prático por sinal, que é responsável por inserir a data
atual em qualquer célula. Para que esta ação seja possível,

basta pressionar simultaneamente as teclas

A) Ctrl +,.
B) Ctrl + Pause Break.
C) Ctrl + F9.
D) Ctrl + Shift.
 

 

8. No trecho “A nossa pesquisa, embora tenha revelado um
indicador alto, ela ainda pegou a presença do auxílio
emergencial.” (|. 16), a conjunção em destaqueindica ideia de

À) concessão.
B) comparação.
C) condição.
D) conformidade.  13.Assinale a alternativa que indica corretamente o principal

protocolo de transferência de mensagens por e-mail.

A) ICMP
B) SMTP
C) HTTP
D) SFTP
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14. Observando a tabela a seguir, onde foram inseridas as notas e frequências de cinco alunos, é apresentada na coluna “Situação” O
resultado de cada um, “Aprovado” ou “Reprovado”. De acordo com os resultados apresentados, que fórmula poderia ter sidoutilizada
na realização desse cálculo?

 

+ | B C D | E | F | G

qui ” ” ” ” ” ” ”
2 IA 8,7 7,6 8,7 69 8,33 Reprovado

3 B 7,8 9 9,4 80 8,73 Aprovado

4 c 5,4 3,5 + 100 4,30 Reprovado

2 D 9 7 2,2 100 7,07 Aprovado

6 fe | 10] 6,5 6 7,50 Reprovado,
 

Assinale a alternativa que contém a fórmula correta inserida na célula G2.

A) =SE(OU(E2>=70;F2>=7);"Aprovado";"Reprovado”)

B) =SE((E2>=70;F2>=7);'Aprovado";"Reprovado”)

C) =SE(E(E2>=70;F2>=7);"Aprovado";"Reprovado”)
D) =SE(E2>=70;F2>=7);"Aprovado";"Reprovado”)

 

15.0 uso da ferramenta Estrutura de Tópicos permite fornecer 16. Os dispositivos periféricos de um computador são geralmente
uma melhor organização às partes e capitulos de um classificados como dispositivos de entrada ou de saida. A
documento, além de fazer sua formatação e facilmente alterar respeito desta classificação que é dada aos periféricos, analise
a posição dos conteúdos ao longo do arquivo. A criação de as afirmativas a seguir:
tópicos é primordial para ajudar na produtividade de quem
precisar trabalhar todos os dias com o Word. |. As impressoras são exemplos de dispositivos de saida.

Il. Teclado e mouse são exemplos de dispositivos de entrada.
Il. Um monitor, do tipo touch screen, é um exemplo de dispositivo

| considerado como de saída, mas também de entrada.
PÁGINA INICIAL INSERIR DESIGN

=Te| = Estrutura de Tópicos | É correto o que se afirma

Rd Rascunho
Modo de Layout de Evo À) apenas em le |].
Leitura Impressão da Web B)

apenas em le III.
C) apenas em Il e Ill.

ESTRUTURA DE TÓPICOS PÁGINAINICIAL INSERIR D) em |, Ile III.

 

 

       

Modos de Exibição

  2- Mostrar Nível: Nível 9 rrio am | RACIOCÍNIO LÓGICO |“| Mostrar Formatação de Texto
 

EE E Mostrar Apenas Primeira Linha ; z :

17. Em um projeto intersetorial, profissionais do setor de Recursos
Humanos e do Departamento Pessoal fizeram uma pesquisa
para saber como estã a saude dos colaboradores de uma

Ferramentas de Estrutura de Tópicos

& Dicas Office

& word
Ê ari& Excel determinada empresa. Foi constatado que, diariamente,

& Powerpoint Eçe
pie iss e 7 colaboradores tomam os remédios A, Be C.
S Dicas Adobe Et

e 31 colaboradores tomam os remédios A e B.

Em qual comando é possível localizar essa ferramenta? e 45 colaboradores tomam os remédios À e C.
e 27 colaboradores tomam os remédios Be €.

À) Inserir. e 80 colaboradores tomam o remédio A.
B) Revisão. e 91 tomam o remédio B.

C) Exibir. e 51 tomam apenas o remédio C.
D) Referências. d

Com base nos dados da pesquisa, é correto afirmar que

A) mais de 85 colaboradores tomam apenas 2 remédios por dia.
B) mais de 110 colaboradores tomam apenas 1 remédio por dia.
C) mais de 100 colaboradores tomam o remédio A diariamente.
D) mais de 115 colaboradores tomam o remédio C diariamente. 
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18. Em uma fábrica têxtil com 25 operários, o chefe de produção
decidiu sortear 2 homens para ajudá-lo a levar alguns

materiais para o almoxarifado. Sabendo-se que existem 15
mulheres no chão de fábrica, qual a probabilidade desse chefe
de produção sortear 2 funcionários masculinos?

A) 0,20.
B) 0,80.
C) 0,15.
D) 0,25.
 

19. Assinale a alternativa correta a respeito do assunto de tabela
verdade e valores lógicos.

A) Quandoo valor lógico de “p A q” é V, o valor lógico de “p v q”

é F.

B) Quando o valor lógico de “p v q” é F, o valor lógico de “p > q"

é V.

C) Quando o valor lógico de *-p A q” é V, o valor lógico de “p >

q ér.

D) Quando o valor lógico de “p v q” é F, o valor lógico de “p o q'

é F.

 

20. Considere o conjunto A como sendo o conjunto formado pelos
números primos entre O e 10, B como o conjunto dos números
Naturais e C como o conjunto dos números ímpares entre 2 e
8. Qual o conjunto resultante da operação (C — B) U A?

A) A
B) B
C) 11,3,5,7)
D) 1)

 

| RASCUNHO

A

IDIB
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, analise as

afirmativas a seguir:

|. Compete ao Conselho Federal fixar as multas, anuidades e
emolumentos devidos aos Conselhos Regionais.

Il. Aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais de
Corretores de Imóveis aplica-se o regime jurídico das Leis do
Trabalho.
Somente poderão ser membros do Conselho Regional os
Corretores de Imóveis com inscrição principal na jurisdição há
mais de dois anos e que não tenham sido condenados por
infração disciplinar.
Cada Conselho Regional terá sede e foro na Capital do
Estado, ou de um dos Estados ou Territórios da jurisdição, a
critério do Conselho Regional.

IV.

É correto o que seafirma

À) apenas em ll, Ille IV.
B) apenas em |, ll e II.
C) apenas em |, lle IV.
D) em, Il, llle IV.

24. De acordo com a Lei nº 6.530/78, não consta como sanção
disciplinar prevista expressamente pela Lei nº 6.530/78

A) cancelamento da inscrição, com apreensão da Carteira
Profissional.

B) suspensão da inscrição, até noventa dias.
C) advertência por escrito.
D) censura.
 

 

22. Constitui infração disciplinar da parte do Corretor de Imóveis,
exceto
 

À) anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja
autorizado através de documento escrito.

B) exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por
qualquer meio, O seu exercício aos não inscritos ou impedidos.

C) recusar a apresentação de Carteira de Identidade Profissional,
quando couber.

D) anunciar publicamente proposta de transação a que esteja
autorizado atravês de documento escrito.

25. Quanto às sanções disciplinares e seus procedimentos,
assinale a alternativa correta.

A) Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com
efeito suspensivo, ao Conselho Federal no prazo de 15
(quinze) dias a contar da ciência da decisão.

B) A multa poderá ser acumulada com outra penalidade e, na
hipótese de reincidência, aplicar-se-á o triplo.

C) A pena de suspensão será anotada na Carteira de Identidade
Profissional do Corretor de Imóveis ou responsável pela
pessoa jurídica e, se este não a apresentar para que seja
consignada a penalidade, o Conselho Regional poderá
convertê-la em multa.

D) As denúncias somente serão recebidas quando assinadas,
declinada a qualificação do denunciante e acompanhada da
indicação dos elementos comprobatórios do alegado.
 

 

23. Com base no Decreto nº 81.871/78, que regulamenta a Lei nº
6.530/78, assinale a afirmativa incorreta.

A) A multa aplicada ao Corretor de Imóveis ou pessoa jurídica
como sanção disciplinar será igualmente fixada pelo Conselho

Regional.
B) O número da inscrição do Corretor de Imóveis ou da pessoa

jurídica constará obrigatoriamente de toda propaganda, bem
como de qualquer impresso relativo a atividade profissional.

C) Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis,
pessoa fisica ou jurídica, que tiver contrato escrito de
mediação ou autorização escrita para alienação do imóvel!
anunciado.

D) Os Conselhos Federal e Regionais terão cada um, como órgão
deliberativo o Plenário, constituído pelos seus membros, e
como órgão administrativo a Diretoria e os que forem criados

para a execução dos serviços técnicos ou especializados
indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições.

26.No que diz respeito à Resolução-COFECI nº 458/95 e
Resolução-COFECI nº 492/96, assinale a afirmativa incorreta.

A) Fica facultado o destaque do registro profissional em anúncios
publicitários referentes à locação imobiliária.

B) Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis,
pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de
intermediação imobiliária.

C) Dos anúncios e impressos constará o número da inscrição de
que fala o Artigo 4º da Lei nº 6.530/78, precedido da sigla
CRECI, acrescido da letra "J" quando se tratar de pessoa
jurídica.

D) Nos anúncios de loteamentos e imóveis em condomínios
colocar-se-á em destaque, também, o número do registro ou

da incorporação no respectivo cartório imobiliário.
 

 
27.A Resolução-COFECI nº 1.065/2007 estabelece regras para

utilização de nome abreviado por pessoas físicas e de fantasia
por empresários e pessoas jurídicas, assim como tamanho
mínimo de impressão do número de inscrição no CRECI em
divulgações publicitárias e documentais. Acerca desta
resolução, assinale a alternativa correta.

A) À utilização pública de nome por extenso ou nome abreviado
por pessoa física não é permitida.

B) Fica vedada, em qualquer hipótese, a utilização pública de
nome de fantasia pela pessoa física.

C) Fica facultado o registro prévio do nome abreviado ou nome
de fantasia no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
jurisdição a que pertencer a pessoa física ou jurídica.

D) O registro de nome abreviado ou nome de fantasia no Creci,
quando não realizado na época da inscrição, pode ser
requerido em qualquer tempo.
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28. Quanto ao registro de estágio nos Conselhos Regionais de
Corretores de Imóveis, analise as afirmativas a seguir:

. O registro de estágio somente será concedido após os
primeiros trinta dias de curso, com frequência atestada pela
escola.

. O porte da cédula de identidade de estagiário é obrigatório ao
estudante no exercício do estágio, a fim de apresentá-la ao
fiscal do CRECI quando solicitada, sob pena de autuação por
exercicio ilegal da profissão, contra o estudante.

Ill. Ao estudante estagiário fica permitido anunciar imóveis para

venda ou locação de imóveis.

O concedente do estágio não responde pelas infrações
praticadas pelo estudante estagiário, no exercício do estágio.

IV.

É correto o que seafirma

À) apenas em le ll.
B) apenas em Il e III.
C) apenas em Ile IV.
D) apenas em | e Ill.

31. Acerca do Regimento do Conselho Federal de Corretores de
Imóveis, assinale a alternativa correta.

A) O COFECIé constituído por 5 (cinco) representantes de cada
Regional — sendo 3 (três) efetivos e 2 (dois) suplentes, eleitos
dentre seus membros efetivos para um mandato de 3 (três)
anos, designados como Conselheiros Federais.

B) A estrutura organizacional do COFECI compõe-se de Plenário;
Câmaras Recursais; Diretoria; Conselho Fiscal; Comissões e
Grupos de Trabalho.

C) O Plenário é composto por 3 (três) representantes de cada
Regional.

D) Compete à Diretoria eleger os integrantes do Conselho Fiscal,
dentre seus membros efetivos, em votação ostensiva ou, não

havendo contestação nem competidores, elegê-los por
aclamação.

 

 

29. No quediz respeito ao Conselho Fiscal do COFECI, analise as
afirmativas a seguir:

|. O Conselho Fiscal é constituído por 5 (cinco) membros
efetivos e igual número de suplentes, cabendo aos primeiros
escolher dentre eles o seu Coordenador.

- O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, a cada bimestre
e, a qualquer momento, por convocação do Presidente, com
antecedência minima de 10 (dez) dias, podendo ainda, por
convocação justificada de seu Coordenador, reunir-se
extraordinariamente, ad referendum do Plenário.
Os membros do Conselho Fiscal respondem pelos danos
resultantes de omissão ou excesso no cumprimento de seus
deveres e por atos praticados.
Compete ao Conselho Fiscal examinar o balanço, balancetes,
relatórios financeiros, prestações de contas e respectiva
documentação, restitundo-os à Presidência, com
manifestação registrada em ata sobre sua regularidade ou não
e eventuais ressalvas, para posterior apreciação do Plenário,
cabendo-lhe, ainda, a análise do Processo de Prestação de

Contas anual.

IV.

É correto o que se afirma

À) apenas em |.
B) apenas em Il.
C) apenas em Ill.
D) apenas em IV.

32. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, analise
as afirmações a seguir:

|. é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.

. é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica
e de comunicação, independentemente de censura oulicença.

. a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação do delegado de polícia.
a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo permitida a interferência
estatal em seu funcionamento.

É correto o que se afirma

A) apenas em le IV.
B) apenas em ll III.
C) apenas em Ile IV.
D) apenas em le ll.

 

 

30. São direitos sociais previstos na Constituição Federal, exceto

À) saúde.
B) esporte.
C) trabalho.
D) assistência aos desamparados.

33.De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, é
permitido, salvo

À) o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

B) compe!ir alguém a associar-se ou a permanecer associado de
algo.

C) a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença.

D) a locomoção noterritório nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer

ou dele sair com seus bens.

  34. São cargos privativos de brasileiro nato, exceto

A) Presidente da Câmara dos Deputados.
B) Presidente do Senado Federal.
C) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
D) Oficial das Forças Armadas.

 

Digitalizado com CamScanner



CARGO: PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR (PAS) - AGENTE FISCAL

oo

 

35. Acerca da associação sindical ou profissional, analise as
afirmativas a seguir:

|. E vedada a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma baseterritorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo
ser inferior à área de um Município.

Il. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas.

Il. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações
coletivas de trabalho.

IV. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas
organizações sindicais.

É correto o que se afirma

A) em, ll, Ile IV.
B) apenas em |, ll e III.
C) apenas em ll, Ille IV.
D) apenas em |, llle IV.

39. Entre as alternativas a seguir, assinale a afirmativa incorreta.

A) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República
realizar-se-á, simultaneamente, no segundo domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro,
em segundo turno, se houver, do ano posterior ao do término
do mandato presidencial vigente.

B) Será considerado eleito Presidente o candidato que,registrado
por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não
computados os em branco e os nulos.

C) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente,

ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da Presidência o Presidente da
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo
Tribunal Federal.

D) A eleição do Presidente da República importará a do Vice-
Presidente com ele registrado.

 

 

36. Acerca dos Direitos Políticos previstos na nossa Constituição
Federal de 1988, são condições de elegibilidade, na forma da

lei, a idade minima de

À) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da
República, Deputado Federal e Senador.

B) vinte e um anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal.

C) vinte e um anos para Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,
Vice-Prefeito, Vereadore juiz de paz.

D) dezoito anos para Vereador.
 

37. De acordo com o Art. 23 da CF/88, é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
exceto
 

À) legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão.

B) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público.

C) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas.

D) combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos.

40. Analise as afirmativas a seguir:

|. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilbada, depois de aprovada a
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Il. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze)
membros com mandato de 4 (quatro) anos, admitida 1 (uma)
recondução.

Il. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha
pela maioria absoluta do Senado Federal.

IV. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e
financeira.

É correto o que seafirma

A) em, ll, Ile IV.
B) apenas em |, ll e III.

C) apenas em |, Ille IV.
D) apenas em Il, llle IV.

 

 

38. No que se refere à organização do Poder Legislativo, assinale
a alternativa correta.

A) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que
se compõe da Câmara dos Deputados, Senado Federal e
Assembleias.

B) O número total de Deputados, bem como a representação por
Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por decreto,
proporcionalmente à população.

C) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados
e do Distrito Federal, eleitos segundoo princípio majoritário.

D) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores,
com mandato de quatro anos.

41.“Nele se traduz a ideia de que a Administração tem quetratar
a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou
detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são
toleráveis”. Trata-se do princípio da

A) motivação.
B) publicidade.
C) eficiência.
D) impessoalidade.

  42. São deveres do administrado perante a Administração, sem
prejuizo de outros previstos em ato normativo, exceto

À) expor os fatos conforme a verdade.
B) prestar as informações que lhe forem solicitadas, desde que

por autoridade competente e por escrito.
C) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.

D) não agir de modo temerário.
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43. Sobre o princípio da Eficiência, assinale a alternativa correta.

A) A Administração Pública deve evitar o desperdício e a falha. É
o emprego dos recursos públicos de uma maneira produtiva,
com a otimização dos recursos econômicos.

B) Deriva da transparência que o poder público deve corroborar
e demonstrar aos administrados.

C) A Administração Pública, em qualquer atividade, está
estritamente vinculada à lei.

D) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dele não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

 

44. De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a
afirmativa incorreta.

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

B) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

C) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos,
prorrogáve! uma vez, por igual período.

D) A investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou indicação,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego.

47. Acerca das Autarquias, analise as afirmativas a seguir:

|. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo delicitação.

Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

Il. A proibição de acumular cargos públicos não se estende a
empregos e funções, não abrangendo as autarquias.

É correto o que se afirma

A) em, lle ll.
B) apenas em le ll
C) apenas em le II.
D) apenas em ll e III.
 

 

45.E vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários,

. a de dois cargos de professor.
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas.

É correto o que seafirma

À) apenas em le ll.
B) apenas em Ile III.
C) apenas em |.
D) eml,lle ll.

48.De acordo com Hely Lopes Meirelles, tal poder tem “a
faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos
servidores e demais pessoas sujeitas a disciplina dos órgãos
e serviços da Administração. É uma supremacia especial que
o Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam à
Administração por relações de qualquer natureza,
subordinando-se às normas de funcionamento do serviço ou
do estabelecimento que passam a integrar definitiva ou
transitoriamente de punir internamente as infrações funcionais
dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos
órgãos e serviços da Administração”. O poder administrativo
descrito nesse trecho se refere ao

A) poder de polícia.
B) poderdiscricionário.
C) poderdisciplinar.
D) podervinculado.

 

 

46. São entes que fazem parte da Administração Indireta, exceto

A) autarquias.
B) ministérios.
C) empresas públicas.
D) sociedades de economia mista.  

49. Assinale a afirmativa incorreta.

A) ALeinº 8.666/1993 estabelece normas gerais sobrelicitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no

ambito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

B) De acordo com a Lei de Licitações, considera-se contrato todo
e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
reciprocas, seja qua! for a denominaçãoutilizada.

C) A licitação será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da pessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
D) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais

vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável.
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50.Com base nas modalidades de licitação previstas
expressamente na Lei nº 8.066/1993, assinale a alternativa
correta.

A) Concorrência é 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.

B) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou
artistico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração

aos vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias.

C) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados.

D) Tomada de Preços é uma modalidade de licitação do tipo
menor preço, para aquisição de bens e de serviços comuns,

qualquer que seja o valor estimado, e a disputa é feita por
propostas e lances sucessivos, em sessão pública, presencial
ou eletrônica.

 

| REDAÇÃO
 

TEXTO |
 

O discurso de ódio é uma forma de pensamento, fala e
posicionamento social que incita a violência contra diferentes
grupos da sociedade. Pode ser verbalizado ou escrito, e sua
intenção é discriminar as pessoas devido a suas diferenças,
sejam estas raça, cor, etnia, religião, orientação sexual,

deficiências, classe etc. O discurso de ódio tem por base o ódio
em si ao diferente e todos os preconceitos e prejuízos que
decorrem desse sentimento. É considerado crime no Brasil e
também um atentado aos Direitos Humanos.
(..)

Disponível em: https:/Avww.infoescola. com

TEXTO

(..)
Com o advento da intemet e a popularização das mídias
sociais, as manifestações de Ódio se potencializaram e
disseminaram de tal maneira que hoje muitos falam em uma
“cultura do ódio” ou uma “era do ódio”. Mensagens ofensivas
e discriminatórias, antes restritas no espaço e no tempo,
passaram a ser disseminadas em altíssima velocidade e a ter
alcance global, superdimensionando a gravidade dessas
manifestações.
(..)

Disponível em: https://www. editorajc.com.br  

TEXTO HI

VOCÊ É LIVRE PARA
SE EXPRESSAR---

DESDE QUE EU CONCORDE!!!

  - Ulala) BOBBIKER-COM

PROPOSTA DE REDAÇÃO:
 

Considerando os textos motivadores apresentados, redija um

texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da Lingua

Portuguesa sobre o tema “O discurso de ódio nas redes sociais

na sociedade atual.”

Instruções:

O texto deve ser escrito com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas.

 

Digitalizado com CamScanner



=
CARGO: PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR (PAS) - AGENTE FISCAL | DIB
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO
 

 

 

 

 

15
 

 

 

 

 

20
 

 

 

 

 

25
 

 

 

 

 

30    
Digitalizado com CamScanner


