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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
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Texto para os itens de 1 a 20. 

 
Apesar de o termo estar na moda, entender a 

empatia não é algo simples. Segundo o dicionário Aurélio,
empatia é “a capacidade psicológica para se identificar com
o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas 
situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas”.
Traduzindo: é o ato de se colocar no lugar de alguém. 

Por isso, ter empatia não significa ajudar um
velhinho a atravessar a rua, não estacionar na vaga de
deficiente ou ajudar o seu vizinho a encontrar o cachorro
perdido. Na verdade, a empatia envolve um processo de 
compreensão emocional do outro, de percepção das suas 
reais necessidades, de como ele se sente diante de alguma
situação. 

Até agora, os cientistas acreditavam que a origem
desse sentimento tão complexo estava ligada a uma busca
por cooperação. Ou seja, o homem evoluiu em suas
relações sociais, desenvolvendo uma maior compreensão
sobre o outro, porque ele precisava da ajuda desse outro.
Afinal, já é conhecido que o altruísmo possui uma origem
egoísta — a de trazer uma vantagem para si por meio da 
cooperação com o outro. 

No entanto, pesquisadores do Instituto Max Planck
e do Instituto Santa Fé desenvolveram uma nova hipótese
para explicar as origens evolutivas desse sentimento.
De acordo com o modelo deles, a origem de todas as nossas
respostas empáticas está em uma tentativa de simulação
cognitiva. E isso não obrigatoriamente está ligado à
cooperação. 
 

Ingrid Luisa. Cientistas propõem uma nova origem evolutiva para a

empatia. In: Revista Superinteressante, 2019.

Internet: <super.abril.com.br> (com adaptações).

 ____________________________________________________  

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, 
julgue os itens de 1 a 7. 
 
1 De acordo com o terceiro parágrafo do texto, os 

cientistas eram incapazes de dissociar o conceito de 
empatia da ideia de cooperação com o outro. 

2 A afirmação de que “o altruísmo possui uma origem 
egoísta” (linhas 19 e 20) consiste em um paradoxo, pois 
dois termos antônimos — “altruísmo” e “egoísta” — estão 
sendo combinados em uma mesma frase, sem que haja 
uma explicação coerente para essa afirmação. 

3 O texto sugere que as ações de “ajudar um velhinho a 
atravessar a rua, não estacionar na vaga de deficiente ou 
ajudar o seu vizinho a encontrar o cachorro perdido” (linhas 
de 7 a 10) não devem ser consideradas atos de empatia e, 
portanto, não constituem, de fato, boas ações. 

4 Infere-se do texto que a empatia é um conceito em voga, 
apesar de não haver um consenso a respeito de sua 
origem evolutiva. 

5 De acordo com o texto, compreender a empatia é uma 
tarefa complexa. 

6 Ao empregar o termo “nossas”, na linha 25, a autora do 
texto se inclui como parte da afirmação feita no período 
em questão. 

7 No último parágrafo, a autora do texto expõe sua 
própria hipótese a respeito do que é a empatia, 
definindo-a como um fenômeno não obrigatoriamente 
ligado à cooperação. 

 ____________________________________________________  

Em relação aos aspectos gramaticais do texto, julgue os itens 
de 8 a 20. 
 
8 Os termos “evolutivas” (linha 24) e “empáticas” (linha 

26) pertencem à mesma classe gramatical. 
9 A expressão “Apesar de” (linha 1) poderia ser substituída 

por Embora, mantendo-se a correção gramatical do 
texto e sua coerência. 

10 A forma pronominal em “deles” (linha 25) retoma 
“pesquisadores” (linha 22). 

11 Sem alteração dos sentidos do texto e de sua correção 
gramatical, o primeiro período do terceiro parágrafo 
poderia ser reescrito da seguinte forma: Até este 

momento, os cientistas acreditavam que a origem 

desse sentimento tão complexo estava relacionada à 

uma procura de cooperação. 
12 A expressão “No entanto” (linha 22) poderia ser 

substituída por Contudo, sem prejuízo dos sentidos do 
texto e de sua correção gramatical. 

13 O emprego da preposição em “das” (linha 11) deve-se à 
regência nominal de “processo” (linha 10). 

14 Mantendo-se a correção gramatical do texto e seus 
sentidos originais, o travessão empregado na linha 20 
poderia ser substituído pelo sinal de dois-pontos. 

15 O vocábulo “acreditavam” (linha 14) poderia ser 
substituído por criam, sem alteração da correção 
gramatical e dos sentidos do texto. 

16 A supressão do acento grave empregado em “ligado à 
cooperação” (linhas 27 e 28) manteria a correção 
gramatical do texto, porém alteraria seu sentido original. 

17 Na linha 27, a expressão “E isso” poderia, sem prejuízo 
da correção gramatical do texto e da coerência de suas 
ideias, ser substituída por o que, caso o ponto final 
empregado na linha fosse substituído por uma vírgula e 
caso fossem feitos os devidos ajustes de letras 
maiúsculas e minúsculas. 

18 A forma verbal “sente” (linha 12) estabelece uma 
relação de concordância com o termo “outro” (linha 11). 

19 A palavra “obrigatoriamente” (linha 27) está empregada 
no texto com o mesmo sentido de necessariamente. 

20 O termo “este” (linha 4) funciona no texto como um 
recurso coesivo catafórico, isto é, que faz referência a 
um termo posterior: “alguém” (linha 6). 
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Um número da forma 3 ∙ 2
�

� 1, em que � é um número 

inteiro não negativo, é conhecido como número de Tabite, 

em homenagem ao matemático Tabite ibne Curra. Com base 

nessa informação, julgue os itens de 21 a 24. 

 

21 191 é um número de Tabite. 

22 3.071 é um número de Tabite. 

23 Todos os números de Tabite são ímpares. 

24 Todos os números de Tabite são primos. 

 ____________________________________________________  

Considerando uma semiesfera cujo volume é igual a 
��

�
� m

�, 

julgue os itens 25 e 26. 

 

25 O raio dessa semiesfera é igual a 2 m. 

26 O volume dessa semiesfera é maior que o volume de um 

cubo de aresta 4 m. 

 ____________________________________________________  

Considerando um experimento que consiste no lançamento 

de uma moeda honesta, julgue os itens de 27 a 30. 

 

27 Se o experimento for realizado duas vezes, a 

probabilidade de haver uma cara e uma coroa é de 25%. 

28 Se o experimento for realizado três vezes, a 

probabilidade de haver três coroas é de 25%. 

29 Se o experimento for realizado quatro vezes, a 

probabilidade de haver, pelo menos, uma cara é de 

93,75%. 

30 Se o experimento for realizado dez vezes, a 

probabilidade de haver cinco caras e cinco coroas é 

maior que 
1

4
. 

 ____________________________________________________  

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Acerca de conceitos básicos, tecnologias e procedimentos de 

informática e do sistema operacional Windows 10, julgue os 

itens de 31 a 34. 

 

31 A versão Home do Windows 10, embora destinada ao 

uso doméstico, dispõe de todos os recursos de 

segurança presentes na versão Pro. 

32 O modo de compatibilidade do Windows 10 inicia o 

computador em um estado básico, usando um conjunto 

limitado de drivers e serviços. 

33 A memória RAM é o componente de hardware utilizado 

para armazenar os dados de programas em tempo de 

execução. 

34 De maneira geral, os registradores da CPU rodam na 

mesma velocidade que os demais componentes da CPU. 

A respeito dos programas de navegação Mozilla Firefox e 

Google Chrome, da suíte de aplicativos de escritório 

Microsoft Office 365, dos procedimentos de segurança da 

informação e de noções de malwares e outras pragas virtuais, 

julgue os itens de 35 a 40. 

 

35 No Word 365, é possível abrir um novo documento em 

branco pressionando-se as teclas � + �. 

36 No Microsoft Excel 365, é possível buscar palavras 

terminadas com a letra “a” selecionando-se uma coluna, 

aplicando-se a função de autofiltro e digitando-se a letra 

“a” antecedida por um asterisco (“*a”). 

37 No navegador Mozilla Firefox, a função “enviar aba para 

outro dispositivo” prescinde de sincronização prévia 

entre os dispositivos. 

38 A função “pesquisar guias” ( ), presente no 

navegador Google Chrome, permite que o usuário 

realize uma busca em todas as abas abertas no 

navegador; é possível também acessar essa função 

pressionando-se as teclas � + � + �. 

39 Clickbait é uma forma de publicidade enganosa na 

Internet, que se utiliza, por exemplo, de títulos com 

conteúdos apelativos e sensacionalismo para convencer 

o usuário a clicar um link que leva a determinada página 

da Web, geralmente de valor questionável. 

40 Hackers costumam explorar vulnerabilidades em 

sistemas operacionais e softwares populares, como 

navegadores web, para comprometer dispositivos. 

Nesse contexto, é uma medida importante de segurança 

garantir que as atualizações de software sejam 

aplicadas, uma vez que elas corrigem as vulnerabilidades 

para que não fiquem mais disponíveis para explorações. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

A respeito de ética no setor público, julgue o item 41. 

 

41 O servidor público que deixa qualquer pessoa à espera 

de solução que compete ao setor em que exerça suas 

funções causa atitude contra a ética, mas essa conduta 

não caracteriza grave dano moral aos usuários dos 

serviços públicos. 

 ____________________________________________________  

Com base na Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 42 a 45. 

 

42 A improbidade administrativa exige, para sua 

configuração, o dolo, que é a vontade livre e consciente 

de alcançar o resultado ilícito tipificado na legislação. 

43 Não estão sujeitos às sanções da Lei n.o 8.429/1992 os 

atos de improbidade praticados contra o patrimônio de 

entidade privada que receba incentivo fiscal de entes 

governamentais, visto que a referida legislação se aplica 

somente aos entes públicos. 

44 Prescreve em cinco anos a ação para a aplicação das 

sanções previstas na Lei n.o 8.429/1992, contados a 

partir da ocorrência do fato. 

45 Constitui ato de improbidade administrativa que 

importa em enriquecimento ilícito perceber vantagem 

econômica, direta ou indireta, para facilitar a locação de 

bem público ou o fornecimento de serviço por ente 

estatal por preço inferior ao valor de mercado. 

 ____________________________________________________  

Considerando a Lei n.o 9.784/1999, que dispõe sobre o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, julgue os itens de 46 a 49. 

 

46 Os deveres dos administrados junto à Administração 

Pública incluem expor os fatos conforme a verdade, 

prestar as informações que lhe forem solicitadas e 

colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

47 No âmbito do processo administrativo, a competência é 

irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a 

que foi atribuída como própria, sendo vedadas a 

delegação e a avocação. 

48 Em razão do princípio da formalidade, os atos do 

processo administrativo dependem, em regra, de forma 

determinada. 

49 Após a conclusão da instrução de processo 

administrativo, a Administração Pública tem o prazo de 

até trinta dias para decidir, o qual pode ser prorrogado 

por igual período, desde que a prorrogação seja 

expressamente motivada. 

 ____________________________________________________  

De acordo com a Lei n.o 12.527/2011, que regula o acesso à 

informação, e o Decreto n.o 7.724/2012, que regulamenta a 

referida Lei, julgue os itens de 50 a 53. 

 

50 Caso determinada informação contenha partes sigilosas 

e partes não sigilosas, o acesso a ela poderá ser 

integralmente negado pela Administração Pública. 

51 A restrição de acesso à informação tem prazo máximo 

de 25 anos, quando a classificação da informação for 

ultrassecreta, e prazo mínimo de cinco anos, para as 

informações classificadas como reservadas. 

52 A classificação de informação no grau ultrassecreto é de 

competência, entre outras autoridades, do presidente 

da República e do vice-presidente da República. 

53 Desde que o interessado apresente razões que 

demonstrem a existência de nexo entre as informações 

requeridas e o direito fundamental que se pretende 

proteger, o acesso às informações necessárias à tutela 

judicial ou administrativa desse direito não poderá ser 

negado. 
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De acordo com as disposições do Decreto n.o 9.830/2019, 

julgue os itens 54 e 55. 

 

54 Em razão do cometimento de erro grosseiro, o agente 

público no desempenho de suas funções poderá ser 

responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas. 

55 O agente público que tiver que se defender por ato ou 

conduta praticada no exercício regular de suas 

atribuições institucionais poderá solicitar à  

Advocacia-Geral da União que avalie a verossimilhança 

de suas alegações e a consequente possibilidade de 

realizar sua defesa, desde que a atuação seja 

exclusivamente no âmbito judicial. 

 ____________________________________________________  

Mudanças rápidas e profundas são aspectos marcantes do 

mundo atual. Em relação a diversos temas do cenário atual, 

julgue os itens de 56 a 65. 

 

56 Em marcha há pouco mais de dois séculos, a nova 

economia, baseada em máquinas e tecnologia avançada, 

reconfigurou o mundo contemporâneo. 

57 A palavra “globalização” é geralmente utilizada para 

identificar o estágio atual da economia mundial, 

assinalado pela abertura dos mercados, pela ampliação 

da capacidade produtiva e pela expansão do comércio. 

58 Apesar de o mundo atual estar em contínua 

transformação, a condição da mulher na sociedade 

contemporânea permanece excludente e inferiorizada, 

repetindo-se práticas preconceituosas do passado. 

59 Em países como o Catar, o Irã e a Arábia Saudita, 

fortemente marcados pelos princípios islâmicos,  

as mulheres conseguiram efetivamente se emancipar, 

livrando-se da submissão ao poder masculino. 

60 O extraordinário desenvolvimento científico e 

tecnológico é marca definidora dos tempos atuais. 

61 A rede mundial de computadores é exemplo significativo 

do avanço da pesquisa e do conhecimento na atualidade 

e, ao contrário do que se imaginava, ela hoje está imune 

à ação do crime organizado e da desinformação. 

62 No Brasil, os alunos da Educação Básica nas redes 

pública e privada têm amplo acesso à informática no 

ambiente escolar. 

63 Graças à firme atuação do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (ONU), cessaram todas as guerras nas 

diversas regiões do mundo. 

64 A Organização Mundial do Comércio (OMC) estabelece 

normas que regulam a atividade mercantil mundo afora 

e também funciona como árbitro em eventuais disputas 

entre empresas e países. 

65 Atualmente, o temor de eventuais ataques terroristas 

praticamente eliminou as viagens de turismo em escala 

mundial. 

 ____________________________________________________  

Com relação a tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, 

julgue os itens de 66 a 70. 

 

66 Com o fim da União Soviética e com o declínio 

econômico dos Estados Unidos, encerrou-se o interesse 

pela exploração espacial. 

67 Chama-se euro a moeda única em circulação entre os 

países integrantes da União Europeia. 

68 Em face de seu atual isolacionismo, o Brasil decidiu não 

mais integrar o Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

69 Surgida na Guerra Fria, a poderosa aliança militar 

ocidental — a Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN) — permanece existindo e se expandindo. 

70 Entre os fatores que explicam o aquecimento global, 

inclui-se a emissão de gases poluentes na atmosfera, os 

quais ampliam o efeito estufa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Considerando a escola do planejamento estratégico, em que 

são definidos seus estágios como um processo formal, julgue 

os itens de 71 a 74. 

 

71 É no estágio de fixação de objetivos que são 

desenvolvidos procedimentos para explicar e, sempre 

que possível, quantificar as metas da organização, 

geralmente colocadas em forma numérica, como 

objetivos. 

72 Seguindo-se o espírito da abordagem mais formalizada 

ao planejamento, os dois estágios que avaliam as 

condições externas e internas da organização são 

chamados de auditorias. 

73 A respeito do estágio de avaliação de estratégia,  

pode-se afirmar que o processo de avaliação se presta à 

elaboração e à qualificação e as técnicas são 

abundantes, variando do simples cálculo de retorno 

sobre o investimento até técnicas como avaliação da 

estratégia competitiva, análise de riscos e curva do valor. 

74 Partindo-se do princípio de que as estratégias precisam 

ser divididas em subestratégias para o sucesso da 

implementação, pode-se afirmar que a 

operacionalização de estratégias gera um conjunto de 

hierarquias, em diferentes níveis e com diferentes 

perspectivas de tempo. 

 ____________________________________________________  

À luz da Lei n.o 8.159/1991, julgue os itens de 75 a 79. 

 

75 Não se pode afirmar que há ressalvas quanto ao direito 

de receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. 

76 Consideram-se arquivos os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições 

de caráter público e entidades privadas, em decorrência 

do exercício de atividades específicas, bem como por 

pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação 

ou a natureza dos documentos. 

77 É resguardado o direito de indenização apenas por dano 

moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das 

ações penal, civil e administrativa. 

78 São considerados documentos privados os documentos 

produzidos e recebidos por entidades privadas 

encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício 

de suas atividades. 

79 Os arquivos privados identificados como de interesse 

público e social poderão ser depositados a título 

revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. 

Com base na Lei n.o 12.527/2011, julgue os itens de 80 a 84. 

 

80 Subordinam-se ao regime dessa Lei os órgãos públicos 

integrantes da Administração Direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e 

Judiciário e do Ministério Público, além das autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo 

Distrito Federal e pelos municípios, não se aplicando a 

entidades privadas em nenhuma hipótese. 

81 Os procedimentos previstos na referida Lei destinam-se 

a assegurar o direito fundamental de acesso à 

informação e devem ser executados em conformidade 

com os princípios básicos da Administração Pública. 

82 Para os efeitos desta Lei, considera-se informação 

sigilosa aquela relacionada à pessoa natural identificada 

ou identificável. 

83 A referida Lei conceitua como informação sigilosa aquela 

que é utilizada para produção e transmissão de 

conhecimento e submetida permanentemente à 

restrição do público. 

84 Cabe aos órgãos e às entidades do poder público, 

observados as normas e os procedimentos específicos 

aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 

informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação, proteção da informação, garantindo-se sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade e proteção 

da informação sigilosa e da informação pessoal, 

observadas a sua disponibilidade, autenticidade, 

integridade e eventual restrição de acesso. 

 ____________________________________________________  

No que se refere às legislações federais n.o 8.662/1993,  

n.o 8.666/1993 e n.o 14.133/2021, julgue os itens de 85 a 89. 

 

85 Somente poderão exercer a profissão de assistente 

social os possuidores de diploma em curso de graduação 

em serviço social, oficialmente reconhecido, expedido 

por estabelecimento de ensino superior existente no 

País, devidamente registrado no órgão competente. 

86 As competências do assistente social incluem elaborar, 

coordenar, executar e avaliar planos, programas e 

projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço 

social com participação da sociedade civil. 
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87 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 e 

será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

88 Para os fins da Lei n.o 14.133/2021, considera-se órgão 

uma unidade de atuação dotada de personalidade 

jurídica. 

89 Um dos objetivos do processo licitatório é assegurar a 

seleção da proposta apta a gerar o resultado de 

contratação mais vantajoso para a Administração 

Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do 

objeto. 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito ao processo administrativo, às funções da 

administração e à estrutura organizacional, julgue os itens de 

90 a 97. 

 

90 Além da organização da empresa, também são funções 

da administração o planejamento da empresa, a direção 

da empresa e o controle da empresa. 

91 As funções da administração incluem o controle, que 

representa o estabelecimento de objetivos e resultados 

esperados, bem como de estratégias e meios mais 

adequados para se alcançar um estado futuro desejado. 

92 A direção, que se apresenta como uma das funções da 

administração, representa a orientação e(ou) motivação 

e(ou) liderança das atividades e recursos, visando 

alcançar os objetivos e resultados esperados. 

93 Estrutura organizacional é o instrumento administrativo 

resultante da identificação, análise, ordenação e 

agrupamento das atividades e dos recursos das 

empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de 

alçada e dos processos decisórios, visando o alcance dos 

objetivos estabelecidos pelos planejamentos das 

empresas. 

94 Os condicionantes da estrutura organizacional incluem 

as estratégias, as políticas e os objetivos estabelecidos 

pela empresa. 

95 Recursos humanos não são considerados como um dos 

condicionantes da estrutura organizacional. 

96 São três os níveis de influência da estrutura 

organizacional: estratégico; tático; e operacional. 

97 Um dos níveis de abrangência, quando do 

desenvolvimento e da implementação da estrutura 

organizacional nas empresas, é o nível de corporação. 

 ____________________________________________________  

Quanto a noções de licitação pública, julgue os itens 

de 98 a 105. 

 

98 São modalidades de licitação pública: concorrência; 

tomada de preços; convite; concurso; leilão; e pregão. 

99 Determina-se a modalidade de licitação a ser utilizada de 

acordo com o valor da licitação, no caso de concorrência, 

tomada de preço e concurso, ou de acordo com o objeto 

licitado, como no caso da modalidade convite. 

100 A concorrência é a modalidade em que a disputa ocorre 

entre interessados cadastrados, podendo ser acrescida 

por aqueles que, mesmo não cadastrados, atendam às 

condições editalícias de cadastramento. 

101 O concurso é a modalidade de licitação utilizada para 

maiores contratações, sendo aberta a quaisquer 

interessados que preencham os requisitos estabelecidos 

no edital. 

102 O pregão é a modalidade de licitação utilizada para  

a aquisição de bens e de serviços comuns, 

independentemente do valor da contratação. 

103 A fase externa da licitação inicia-se com a publicação do 

instrumento convocatório, o edital ou a carta convite. 

104 A habilitação é o momento do procedimento licitatório 

em que o órgão licitante buscará identificar a aptidão ou 

a capacidade do licitante. 

105 Contratação de serviços técnicos especializados é 

hipótese de dispensa de licitação. 
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Em relação ao Estatuto CFESS/CRESS e ao Regimento Interno 

do CRESS-RJ, julgue os itens de 106 a 110. 

 

106 Os Conselhos Regionais de Serviço Social são dotados de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sem 

prejuízo de sua vinculação e subordinação normativa ao 

Conselho Federal de Serviço Social. 

107 Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

discutir e aprovar a minuta básica dos Regimentos Internos 

dos Conselhos Regionais de Serviço Social, assegurando sua 

unidade e respeitando as especificidades. 

108 Entre outras, são instâncias do CRESS-RJ: o conselho 

pleno, órgão deliberativo; a diretoria, órgão executivo; e 

o conselho fiscal, órgão fiscal. 

109 A assembleia geral é convocada pelo conselho pleno do 

CRESS-RJ, ordinariamente, quatro vezes por ano, e o 

quórum mínimo para a sua realização será, em primeira 

chamada, de metade dos membros e, em segunda 

chamada, de um quinto dos membros. 

110 Compete à diretoria do CRESS-RJ acompanhar e fiscalizar 

a execução orçamentária do Conselho. 

 ____________________________________________________  

De acordo com a Resolução CRESS n.o 140/2017, que instituiu 

o plano de cargos, carreira e remuneração (PCCR) vigente, 

julgue os itens 111 e 112. 

 

111 Para que ocorra a progressão salarial por mérito, não 

pode ter ocorrido suspensão ou interrupção do contrato 

de trabalho, por qualquer hipótese, por um período 

superior a 180 dias, durante os 24 meses que antecedem 

a progressão, ressalvado o caso de licença maternidade. 

112 Um cargo pode ser extinto quando verificado que as suas 

atribuições são específicas, porém passíveis de absorção 

por outro cargo. 

 ____________________________________________________  

Considerando a da Resolução CFESS n.o 582/2010, que 

regulamenta a consolidação das resoluções do conjunto 

CFESS/CRESS, julgue os itens 113 e 114. 

 

113 A constituição das seccionais no âmbito dos Conselhos 

Regionais de Serviço Social é competência do Conselho 

Federal de Serviço Social. 

114 Os profissionais da assistência social que omitirem a sua 

inscrição principal em outro CRESS terão sua inscrição no 

CRESS pretendido cancelada automaticamente, ficando 

impedidos de exercer a profissão naquela jurisdição até 

a regularização da sua inscrição, mas essa atitude não 

enseja qualquer consequência criminal. 

À luz da Lei n.o 8.159/1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados, e da Lei  

n.o 12.527/2011, que regula o acesso à informação, julgue os 

itens de 115 a 117. 

 

115 São considerados documentos públicos os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos por instituições de 

caráter público. 

116 Os documentos em curso ou que, mesmo sem 

movimentação, constituam objeto de consultas 

frequentes são considerados chamados intermediários. 

117 As informações classificadas como ultrassecretas e 

secretas devem ser reavaliadas pelos órgãos e pelas 

entidades públicas no prazo máximo de dois anos, 

contado do termo inicial de vigência da lei de regência e, 

caso não seja assim procedido, elas serão consideradas, 

automaticamente, de acesso público. 

 ____________________________________________________  

De acordo com a Lei Federal n.o 8.662/1993, que trata da 

profissão de assistente social, julgue o item 118. 

 

118 Os possuidores de diploma de curso superior em serviço 

social, em nível de graduação ou equivalente, expedido 

por estabelecimento de ensino sediado em país 

estrangeiro, desde que seja conveniado com o governo 

brasileiro e tenha sido revalidado e registrado em órgão 

competente no Brasil, poderão exercer a profissão de 

assistente social. 

 ____________________________________________________  

Acerca da Lei Federal n.o 8.666/1993 e da Lei Federal  

n.o 14.133/2021, que dispõem sobre licitações e contratos da 

Administração Pública, julgue os itens 119 e 120. 

 

119 As compras públicas devem ser feitas com a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 

dado causa. 

120 Os agentes públicos designados para executar as 

licitações e os contratos da Administração Pública 

deverão ser, obrigatoriamente, servidores efetivos ou 

empregados públicos dos quadros permanentes dos 

órgãos ou das entidades contratantes. 


