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CARTORÁRIO 
  

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

b) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 5 alternativas de respostas (A, B, C, D e E). 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de 

sala para que sejam tomadas as devidas providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 

de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou 

borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta 

indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação 

previstos no edital e a marcação da folha de respostas. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas 

as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro 

meio que não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após sessenta minutos de seu início. Nessa 

ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 

sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra 

de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 

http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 21 de novembro de 2016. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 23 de 

novembro às 23h59min do dia 24 de novembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de 

formulário que será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria_crp@outlook.com   
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A tecnologia e o trabalho vivem, nos últimos séculos, uma relação pontuada por uma série 1 

de episódios surpreendentes, quase sempre marcados pelo conflito. 2 

Desde o início da era industrial, no século XVIII, os operários de fábricas são assombrados 3 

pelo espectro de sua substituição por máquinas. Naquela época, havia boatos, na Inglaterra, sobre 4 

o lendário general Ned Ludd, que incitava a invasão das tecelagens e a destruição das máquinas 5 

para conter o desemprego em massa. 6 

Nunca saberemos ao certo se Ned Ludd realmente existiu. Contudo, o termo ludismo 7 

passou a ser incorporado pela literatura sociológica e filosófica como designando a revolta contra 8 

a tecnologia. Nas últimas décadas já se fala até em neoludismo, um movimento radical que 9 

defende a reversão da humanidade para um estado pré-tecnológico. 10 

É provável que ocorra algo semelhante a uma revolta ludita hoje em dia, se algumas 11 

promessas da tecnologia se concretizarem. Uma delas é a substituição dos motoristas 12 

profissionais pelo piloto automático do Google. Se isso ocorrer, presenciaremos a maior onda de 13 

desemprego dos últimos séculos, o fantasma, dessa vez, seria a inteligência artificial. 14 

No entanto, já existe uma outra revolução em curso, que chega liderada pelo aumento 15 

crescente dos aplicativos. Além de nos disponibilizar serviços no esquema 24/7 (24 horas por 16 

dia, sete dias da semana), a internet começa, agora, a preencher nichos de tempo livre com 17 

trabalho. Chamo a esse fenômeno de uberização. 18 

Frequentemente, o Uber é um aplicativo associado com a substituição dos táxis nas 19 

grandes cidades, mas é muito mais do que isso. Inicialmente, o projeto do Uber era organizar 20 

caronas solidárias nas grandes cidades. No entanto, alguns empresários perceberam que 21 

poderiam aproveitar o fato de que, hoje em dia, praticamente todas as pessoas dirigem carros e 22 

que, se essa força de trabalho fosse aproveitada e organizada por um aplicativo, os motoristas 23 

amadores poderiam, praticamente, assumir o mercado preenchido pelos táxis, bastando, para 24 

isso, fazer "bicos" em horas vagas. 25 

Em  pouco tempo,  o  Uber se tornou uma daquelas empresas arquibilionárias do vale do 26 

silício, cujo endereço é apenas alguma caixa-postal de algum paraíso fiscal caribenho. Com ele, 27 

vieram outros aplicativos para preencher com trabalho as horas vagas de muitas outras atividades 28 

profissionais. A advogada que está com poucos clientes pode compensar essa situação se souber 29 

fazer maquiagem. Há um aplicativo para chamá-la nas vésperas de eventos. Ela não precisa ser 30 

uma maquiadora profissional e, por isso, sabe-se que ela cobrará a metade do preço. Se você tem 31 

uma moto, pode maximizar seu uso fazendo entregas aos sábados em vez de deixá-la ociosa na 32 

garagem do seu prédio. Todo mundo está disposto a fazer "bicos", e todo mundo, também fica 33 

feliz quando pode pagar menos por um serviço. 34 

A uberização da vida 
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A uberização da vida, João Teixeira. FILOSOFIA,  Ciência & Vida, Ano IX, nº 120,  p.60/61. 
 

A uberização é o trabalho em migalhas. Ela começa com a profissionalização do 35 

amadorismo, pois todos podemos ser motoristas, jardineiros ou entregadores nas horas vagas. 36 

Contudo, o inverso, ou seja, o rebaixamento de profissionais a amadores, já está acontecendo. 37 

Muitos profissionais qualificados estão se inscrevendo em aplicativos que os selecionam para 38 

prestar serviços a preços reduzidos em determinados horários ou dias da semana. É possível que, 39 

em pouco tempo, o trabalho qualificado se torne parte do precariado.      40 

Ainda é difícil prever os resultados da uberização do trabalho. A relação contínua entre 41 

empregados e patrões tenderá a  desaparecer,  sobretudo no setor de serviços. A babá de seu 42 

filho, quando você for ao cinema com sua esposa, será escalada por um aplicativo e, 43 

dificilmente, será a mesma pessoa em todas as ocasiões. Não haverá mais o taxista de confiança 44 

ou o garçom que te reconhece sempre que você entra em um determinado restaurante. 45 

Com a uberização, a liberdade e a coação se tornam coincidentes, pois todos se tornarão 46 

patrões de si mesmos. A dialética senhor-escravo, tão cara aos hegelianos e a seus herdeiros 47 

marxistas, desaparecerá. Pois todos seremos sempre ao mesmo tempo senhores e escravos. 48 

Exploraremos a nós mesmos de forma implacável. 49 

A demarcação entre tempo livre por oposição ao horário de trabalho será ainda mais 50 

diluída. Todos se sentirão culpados por tirar uma soneca após o almoço de domingo em vez de 51 

aproveitar o tempo fazendo uma corrida de táxi para alguém que precisa ir ao aeroporto para 52 

viajar, provavelmente, a trabalho. 53 

Na Antiguidade, os gregos desprezavam o trabalho. No mundo cristão, sobretudo com a 54 

reforma protestante, ele passou a ser associado com dignidade. Não ter emprego, não ter trabalho 55 

passou a corroer a autoestima de muitas pessoas. O homem contemporâneo ainda associa 56 

trabalho com dignidade, embora, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais 57 

indignos para sobreviver. 58 

O sociólogo sul-coreano Byung-Chul Han aponta, no seu livro A sociedade do cansaço 59 

(Vozes, 2015), que não é por acaso que enfrentamos uma pandemia de depressão. De um lado, há 60 

metas inatingíveis, e de outro, apenas oferta de trabalho precário. 61 

A precariedade da vida tende a se tornar um padrão. As novas gerações já sabem que o 62 

sonho da estabilidade ficou para trás. Como trabalhadores efêmeros e também consumidores 63 

efêmeros, a ideia de uma vida melhor no futuro, como resultado de uma carreira, tende a 64 

desaparecer. 65 
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QUESTÃO 1  

 

A leitura do texto permite concluir: 

 

A) A previsão do futuro, quanto à atividade profissional dos trabalhadores, se baseia em dados concretos, razão por 

que nunca falha. 

B) A probabilidade de mudanças de empregos e profissões é muito remota, apesar dos avanços tecnológicos. 

C) A revolução tecnológica tem mudado o panorama do mercado de trabalho, mas não se pode concluir como uma 

ameaça em definitivo ao trabalhador. 

D) A tese do fim do emprego, provocado pela revolução tecnológica, tem como suporte a comprovação de que tudo é 

mecanizável. 

E) A permanência indiscutível da relação patrão X empregado tal como está atualmente configurada. 

 

QUESTÃO 2  

 

Quanto aos parágrafos que compõem o texto, é correto afirmar que o 

 

A) primeiro, o segundo e o terceiro partem da hipótese de que, um dia, o homem perderá para a tecnologia o seu 

espaço no mercado de trabalho. 

B) quarto retoma o que foi dito anteriormente, fazendo previsões otimistas para o futuro. 

C) décimo segundo contém informações que vão de encontro à conclusão contida no décimo quarto parágrafo. 

D) décimo terceiro vale-se do discurso de outro enunciador em defesa da tecnologia, que é isenta de qualquer 

malefício. 

E) décimo quarto aponta uma possibilidade de manutenção do trabalho humano no mercado, ressalvando, contudo a 

existência de situações adversas. 

 

QUESTÃO 3 

 

A leitura do texto permite inferir: 

 

A) O homem, através dos recursos tecnológicos que desenvolveu, conseguiu promover a sua melhoria de vida. 

B) A continuidade do emprego digno, mesmo que se modifiquem as relações de trabalho. 

C) A tecnologia, apesar de ser usada em larga escala, ainda não foi capaz de substituir a mão-de-obra humana. 

D) A tecnologia, apesar de ser baseada em inventos científicos, não é confiável. 

E) O ser humano, incondicionalmente, sempre se sobreporá à tecnologia. 

 

QUESTÃO 4 

 

A alternativa em que a oração transcrita tem função restritiva é:  

 

A) “que ocorra algo semelhante a uma revolta ludita hoje em dia” (L.11). 

B) “que poderiam aproveitar o fato” (L.21/22). 

C) “que ela cobrará a metade do preço” (L.31). 

D) “que incitava a invasão das tecelagens” (L.5). 

E) “que (...) o trabalho qualificado se torne parte do precariado” (L.39/40).      

QUESTÃO 5 

 

A oração “...embora, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos” (L.57/58), semanticamente,  

equivale a: 

A) ainda que, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos. 

B) à medida que, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos. 

C) visto que, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos. 
D) se, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos. 

E) como, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos. 
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QUESTÃO 6 

 

Sobre o uso das formas linguísticas no texto, é correto afirmar: 

 

A) Os vocábulos “se” (L.9) e “se” (L.13) têm o mesmo valor morfológico. 

B) Os termos “a” (L.11) e “a” (L.13) pertencem à mesma classe gramatical.  

C) Em “todos seremos sempre ao mesmo tempo senhores e escravos.” (L.48), quanto à concordância, ocorreu uma 

silepse de pessoa. 

D) A oração “Naquela época, havia boatos, na Inglaterra, sobre o lendário general Ned Ludd” (L.4/5) permite ser 

reescrita da seguinte forma “Naquela época, existia boatos, na Inglaterra, sobre o lendário general Ned Ludd”  

sem infração à norma gramatical. 

E) O vocábulo “já” (L.9) expressa valor semântico de intensidade. 

QUESTÃO 7  

 

A noção de valor antitético se faz presente no fragmento: 

 

A) “Uma delas é a substituição dos motoristas profissionais pelo piloto automático do Google.” (L.12/13). 

B) “A precariedade da vida tende a se tornar um padrão” (L.62). 

C) “a ideia de uma vida melhor no futuro, como resultado de uma carreira, tende a desaparecer.” (L.64/65). 

D) “Na Antiguidade, os gregos desprezavam o trabalho.” (L.54). 

E) “Pois todos seremos sempre ao mesmo tempo senhores e escravos.” (L.48). 

 

QUESTÃO 8  

 

Possuem diferentes regências as formas verbais: 

A) “havia” (L.4) e “existe” (L.15). 

B) “perceberam” (L.21) e “fazer” (L.25). 

C) “associa” (L.56) e “aceitando” (L.57). 

D) “vivem’ (L.1) e “vieram” (L.28) 

E) “prever” (L.41) e “haverá” (L.44). 

QUESTÃO 9  

 

Ao se reescrever a oração “os operários de fábricas são assombrados pelo espectro de sua substituição por máquinas” 

(L.3/4), transpondo-a para a voz ativa, tem-se: 

 

A) o espectro de sua substituição por máquinas assombrará os operários das fábricas. 

B) o espectro de sua substituição por máquinas assombraria os operários das fábricas. 

C) o espectro de sua substituição por máquinas assombra os operários das fábricas. 

D) o espectro de sua substituição por máquinas assombrara os operários das fábricas. 

E) o espectro de sua substituição por máquinas assombrou os operários das fábricas. 

QUESTÃO 10  

 

A alternativa cujo termo transcrito é um caracterizador do nome é a: 

 

A) “assombrados” (L.3). 

B) “de uberização” (L.18). 

C) “invasão” (L.5). 

D) “bicos” (L.33). 

E) “paradoxalmente” (L.57). 
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QUESTÃO 11  
 

“É falso afirmar que se Marcos tem 30 anos, então Maria não tem 20 anos.”. Essa proposição composta equivale à 

seguinte afirmação: 
 

A) Marcos não tem 30 anos ou Maria não tem 20 anos. 

B) Se Marcos não tem 30 anos, então Maria tem 20 anos. 

C) Ou Marcos tem 30 anos ou Maria tem 20 anos. 

D) Maria não tem 20 anos e Marcos tem 20 anos. 

E) Marcos tem trinta anos e Maria tem 20 anos. 

 

QUESTÃO 12  

 

Se “Algum concurseiro é gaúcho”, então é correto afirmar que, com certeza: 
 

A) Algum gaúcho não é concurseiro 

B) Todo concurseiro é gaúcho. 

C) Certo gaúcho é concurseiro. 

D) Todo gaúcho é concurseiro. 

E) Somente um gaúcho é concurseiro. 

 

QUESTÃO 13  
 

Carlos, durante o período matinal na pré-escola, recebeu um desenho para pintar, como o ilustrado abaixo. Ele tinha à 

disposição 3 lápis de cor de cores diferentes (azul, verde e vermelho). Para a atividade, Carlos deverá utilizar apenas 

dois lápis: um para pintar o interior do sol e outro para pintar o lado externo ao círculo. Assim, de quantas formas 

diferentes poderá o desenho ser pintado por Carlos? 

 

 

A) 4 

B) 6 

C) 8 

D) 10 

E) 15 

 
 

QUESTÃO 14 
 

Marta e Laura estavam jogando um dado não viciado. Marta apostou que duvidava que Laura atirasse duas vezes o 

dado e caísse, nas duas vezes, o número 6 na face de cima. Assim, a probabilidade de Laura ganhar a aposta é igual a: 
 

A) 16,67% 

B) 1,88% 

C) 4,66% 

D) 1,22% 

E) 2,78% 

 

QUESTÃO 15  
 

Lúcio tem cinco filhos: Lalá, Lelé, Lili, Loló e Lulu. Porém, restaram apenas três bombons no pacote para lhes dar. 

Supondo que um filho possa ganhar mais de um bombom, de quantos modos diferentes ele poderá fazer essa 

distribuição? 
 

A) 5 

B) 20 

C) 35 

D) 15 

E) 55 
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QUESTÃO 16  

 

Tendo em vista as principais funções do Excel 2010, aquela que auxilia na automatização de determinadas tarefas, 

otimizando o trabalho do usuário, recebe o nome de: 
 

A) Banco de dados. 

B) Apresentação. 

C) Macro. 

D) Planilha. 

E) Fórmula. 

 

QUESTÃO 17  
 

Analise as informações abaixo a respeito da computação nas nuvens (cloud computing): 
 

I - "Tecnologia na qual os dados ficam armazenados em um servidor fora do local ao qual se está, e não em um 
hardware local"; 

II - "Conjunto de recursos virtuais que são facilmente utilizáveis e acessíveis, comumente explorado através de um 

modelo denominado 'pague-pelo-uso', com garantias oferecidas pelo provedor através de acordos de nível de 
serviços". 

 

Qual alternativa apresenta informação correta? 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

E) Apenas a I está incorreta. 

 

QUESTÃO 18 
 

O Twitter é um tipo de serviço reconhecido como microblogging, no qual é permitido ao usuário enviar e ler 

mensagens (estas denominadas 'tweets'), podendo ser registrados pequenos textos de até: 
 

A) 124 caracteres. 

B) 140 caracteres. 

C) 144 caracteres. 

D) 152 caracteres. 

E) 360 caracteres. 

 

QUESTÃO 19  
 

Qual alternativa apresenta informação CORRETA a respeito do tipo de rede denominado Intranet? 
 

A) Possui um acesso privado e restrito. 

B) Apresenta informações gerais, públicas e promocionais. 

C) Possui acesso provado e autorizado para parceiros externos. 

D) Pode ser acessada por qualquer indivíduo com acesso “dial-up” ou por meio de uma LAN. 

E) É nova geração da internet, agora com acesso a páginas da Deep Web. 

 

QUESTÃO 20  
 

Qual dos navegadores abaixo foi desenvolvido pela empresa Apple Inc.? 
 

A) Safari. 

B) Mozilla Firefox. 

C) Opera. 

D) Internet Explorer. 

E) Google Chrome  
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QUESTÃO 21 

 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a CORRETA: 

 

A) Dentre as características dos direitos fundamentais está a irrenunciabilidade absoluta, sendo que somente a própria 

pessoa pode dele renunciar 

B) O entendimento dominante é de que os direitos fundamentais vinculam não só os particulares, como também o 

Estado, o que inclui o legislador, os órgãos administrativos, mas não o Poder Judiciário. 

C) O direito à vida é o mais elementar dos direitos fundamentais protegido pela constituição, embora admita 

excepcionalmente a pena de morte. 

D) Segundo entendimento jurisprudencial, pelo princípio da isonomia, o Poder Judiciário pode estender vantagens 

concedidas a um grupo determinado de indivíduos a outros grupos, mesmo não contemplados pela lei. 

E) É garantido a todos o acesso à informação, sendo sempre sua fonte pública a todos, uma vez que no art. 5° é 

vedado o anonimato. 

 

QUESTÃO 22 
 

 

Nos termos da Constituição, o direito à propriedade encontra-se assegurado já no caput do art. 5°, ao lado de outros 

direitos individuais. Sobre o assunto, assinale a correta: 

 

A) O direito à propriedade é classificado como normal constitucional de eficácia contida, estando sujeita à imposição 

restritiva do Estado ao seu exercício. 

B) A competência para legislar sobre desapropriação é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, já que 

envolve assunto de interesse local ou regional. 

C) A lei que estabelece procedimentos de desapropriação pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de 

terceiros, deve ser mediante prévia indenização em títulos de dívida pública. 

D) A pequena propriedade rural definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para 

pagamento de débitos de qualquer tipo. 

E) A propriedade particular, em nenhuma hipótese poderá ser usada pelo Poder Público, uma vez, que é assegurado 

ao proprietário o direito de privacidade. 

 

QUESTÃO 23  
 

 

Constituem direitos sociais conforme art. 6° da constituição: 

 

A) A cesta básica, o direito à vida e à saúde. 

B) A distribuição de renda, o direito à informação e segurança. 

C) A educação, alimentação e transporte. 

D) O lazer, a previdência social e a votação. 

E) A educação, distribuição de renda, lazer. 

 

QUESTÃO 24  
 

 

Está INCORRETO afirmar que a criação, incorporação, fusão e o desmembramento dos Municípios far-se-ão por: 

 

A) Aprovação de Lei ordinária estadual pela Assembleia Legislativa. 

B) Aprovação, por plebiscito, da população envolvida. 

C) Apresentação e publicação na forma de lei complementar federal estudos de viabilidade econômica. 

D) Edição de lei complementar federal fixando período de criação, incorporação, fusão e desmembramento de 

municípios. 

E) Nenhuma das alternativas. 
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QUESTÃO 25  
 

 

Compete privativamente a União legislar sobre, exceto: 

 

A) Direito processual 

B) Comércio exterior e interestadual 

C) Transito e transporte 

D) Procedimentos em matéria processual 

E) Cultura 

 

QUESTÃO 26  
 

 

A respeito da Administração Pública assinale a correta: 

 

I. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 

II. É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores municipais ou estaduais a índices federais 
de correção monetária. 

III. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 
 

A) I, II e III estão corretas 

B) I e II estão corretas 

C) II e III estão corretas 

D) I e III estão corretas 

E) Apenas I está correta  

 

QUESTÃO 27  
 

 

O inciso VII, art. 37 da constituição federal determina que “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específica”. Trata-se de: 

 

A) Norma de eficácia plena, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e integral. 

B) Norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta, mediata e não integral. 

C) Norma de eficácia contida, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e não integral. 

D) Norma de eficácia relativa restringível, isto é, de aplicabilidade indireta, imediata e não integral. 

E) Norma de eficácia plena, porém não estão passíveis de serem restringidas pela atuação do legislador 

infraconstitucional. 

 

QUESTÃO 28 
 

 

Sobre o conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O Brasil adota o critério formal de administração pública; portanto, somente é administração pública aquilo que 

nosso direito assim considera, não importando a atividade que exerça. 

B) No Brasil, somente são entidades da administração indireta estas, independentemente da atividade que exerçam: 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

C) Existem atividades materialmente integrantes da administração pública brasileira que não desempenham função 

administrativa, e sim atividade econômica. 

D) Há entidades privadas, não integrantes da administração pública formal, que exercem atividades identificadas 

como próprias da função administrativa. 

E) A administração pública em seu sentido formal age como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos 

quais a lei atribui o exercício da função administrativa do estado. 
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QUESTÃO 29  
 

As diversas formas do exercício do poder de política administrativa, traduzidas na limitação ou condicionamento ao 

exercício de atividades privadas, deriva diretamente do seguinte princípio da administração pública: 

 

A) Supremacia do Interesse Público 

B) Indisponibilidade do Interesse Público 

C) Legalidade 

D) Impessoalidade 

E) Princípio da Ampla Defesa 

 

QUESTÃO 30  
 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades de natureza híbrida. Esse fato é justificável pelo 

seguinte motivo: 

 

A) São criadas principalmente com o objetivo de permitir a exploração de atividade econômica em sentido estrito. 

B) Estão sujeitas, em linhas gerais, aos mesmos instrumentos de controle administrativo aplicáveis à administração 

direta. 

C) Devem ter sua criação autorizada por lei, bem como de suas subsidiárias. 

D) Formalmente, são pessoas jurídicas de direito privado, mas não atuam integralmente sob regência do direito 

privado. 

E) O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista é de caráter exclusivamente privado. 

 

QUESTÃO 31  
 

Sobre a delegação de competência dos atos administrativos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. A regra geral é a possibilidade de delegação de competência, a qual somente a e revogável a qualquer tempo pela 

autoridade delegante. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) Apenas a III está correta 

 

QUESTÃO 32  
 

A relação entre uma secretaria e uma superintendência, no âmbito de um ministério, baseia-se no seguinte poder 

administrativo: 

 

A) Poder de Polícia 

B) Poder Hierárquico 

C) Poder Vinculado 

D) Poder Discricionário 

E) Poder Executivo 

 

QUESTÃO 33 

 

Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de autarquia: 
 

A) Personificação de um patrimônio ao qual é atribuída uma finalidade específica não lucrativa, de cunho social.  

B) Entidade administrativa autônoma, criada por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, 

patrimônio próprio e atribuições estatais determinadas. 

C) Pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços 

públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei. 

D) Pessoas jurídicas privadas com criação prevista em lei, com o objeto de atividade social, não lucrativa. 

E) Instituição Jurídica subordinada a fundações 
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QUESTÃO 34 
 

 

Analise a portaria abaixo expedida em um município hipotético do território brasileiro: 

 

Portaria nº 232/2016, de 11 de agosto de 2016. 

O Prefeito do Município X, no exercício de seu cargo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta 

no regulamento dos servidores públicos do Poder Executivo municipal, resolve: 

1º. Aplicar ao servidor João da Silva Santos de Souza, matrícula nº 12345, ocupante do cargo Auxiliar 

Administrativo, lotado no Município X, a pena de demissão, com base no Art. 138 do regulamento da respectiva 

carreira, por haver incidido na falta disciplinar de abandono de cargo. 

2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Marcos Souza Sauro 

Prefeito Município X 

 

Sabendo-se que na realidade, Marcos Souza Sauro demitiu João da Silva Santos de Souza pois João casou-se com a ex-

mulher de Marcos, é correto afirmar que o ato de demissão em questão é: 

 

A) Nulo, por motivo de vício de finalidade, na modalidade desvio de poder. 

B) Nulo, por motivo de vício de competência, na modalidade excesso de poder. 

C) Anulável, por motivo de vício de finalidade, na modalidade excesso de poder. 

D) Anulável, por motivo de vício de forma. 

E) Nulo, por ausência de procedimento interno administrativo. 

 

QUESTÃO 35  
 

 

Para o exercício profissional da psicologia é obrigatório o registro dos diplomas no órgão competente do Ministério da 

Educação e Cultura. Segundo a Lei 4.119/62, ao portador do diploma de Bacharel em Psicologia, é conferido o direito 

de: 

 

A) Lecionar Psicologia, atendidas as exigências legais devidas. 

B) Exercer a profissão de Psicólogo, mas não ensinar Psicologia. 

C) Ensinar Psicologia em cursos de grau médio, nos termos da legislação em vigor. 

D) Ensinar Psicologia em cursos de grau médio e superior. 

E) Fazer acompanhamento psicopedagógico nas séries iniciais 

 

QUESTÃO 36  

 

De acordo com o decreto nº 53.464/64, dentre as pessoas abaixo, poderão exercer a profissão de psicólogo apenas: 

 

I. Os atuais possuidores do título de Doutor em Psicologia e de Doutor em Psicologia Educacional, bem como aqueles 
portadores do título de Doutor em Filosofia, em Educação ou em Pedagogia que tenham defendido tese sobre 

assunto concernente à Psicologia. 
II. Os diplomados em Psicologia por Universidade ou Faculdade estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de 

origem, independentemente de revalidação. 

III. Os funcionários públicos efetivos que, em data anterior ao dia 5 de setembro de 1962, tenham sido providos em 

cargos ou funções públicas, sob as denominações de Psicólogo, Psicologista ou Psicotécnico. 

IV. As pessoas que, até o dia 5 de setembro de 1962, já tenham exercido por mais de cinco anos, atividades 

profissionais de psicologia aplicada. 
 

A) I e II. 

B) I, III e IV. 

C) II e IV. 

D) II, III e IV 

E) II, III 
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QUESTÃO 37  

 

O Conselho Federal de Psicologia é o órgão supremo dos Conselhos Regionais, com jurisdição em todo o território 

nacional e sede no Distrito Federal. Sobre o Conselho, de acordo com a Lei N° 5.766/71, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O mandato dos membros do Conselho Federal será de 3 (três) anos, permitida a reeleição uma vez. 

B) O Conselho Federal deverá reunir-se, pelo menos, uma vez mensalmente, só podendo deliberar com a presença da 

maioria absoluta de seus membros. 

C) A cada quinquênio, o Conselho Federal elegerá seu Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, cujas 

atribuições serão fixadas no Regimento. 

D) Os membros dos Conselhos Regionais, efetivos e suplentes, serão brasileiros, eleitos pelos profissionais inscritos 

na respectiva área de ação, em escrutínio secreto pela forma estabelecida no Regimento. 

E) Para candidatar-se a membro dos Conselhos Regionais o Psicólogo necessariamente precisa ter 03 anos de 

formado. 

 

QUESTÃO 38  

 

De acordo com a Lei N° 5.766/71, é função do Conselho Federal de Psicologia, entre outras: 

 

A) Funcionar como tribunal regional de ética profissional. 

B) Eleger os membros do Conselho Regional e respectivos suplentes. 

C) Propor a aquisição e alienação de bens 

D) Elaborar e aprovar o Código de Ética Profissional do Psicólogo 

E) Nomear os membros das Diretorias Regionais 

 

QUESTÃO 39 

 

Segundo a Resolução CFP N° 001/2012, o processo por meio do qual, por intermédio de Métodos e Técnicas 

Psicológicas, proporcionam-se condições instrumentais e sociais que facilitem o desenvolvimento da pessoa, do grupo, 

da organização e da comunidade, é denominado: 

 

A) Orientação Psicopedagógica. 

B) Seleção Profissional 

C) Diagnóstico Psicológico 

D) Solução de Problemas de Ajustamento 

E) Diagnóstico Psicopedagógico 

 

QUESTÃO 40  

 

De acordo com a Resolução CFP N° 06/2007, o processo disciplinar ordinário apurará infringência à Resolução de 

natureza administrativa. Sobre o processo disciplinar ordinário, é correto afirmar que: 

 

A) A pena a ser aplicada nos processos disciplinares ordinários no processamento de infração cometida por pessoa 

jurídica será de multa ou suspensão temporária das atividades, não podendo o Conselho cassar o registro ou 

cadastramento. 

B) Caso a citação seja devolvida por incorreção ou mudança de endereço, esta deverá ser publicada em jornal de 

grande circulação e no Diário Oficial da cidade correspondente. 

C) Do julgamento do Plenário do Conselho Regional de Psicologia, caberá recurso ao Plenário do Conselho Federal, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão. 

D) Em caso de reincidência, a pessoa física ou jurídica será obrigatoriamente retirada do Conselho 

E) Do julgamento do Plenário do Conselho Regional de Psicologia, caberá recurso ao Plenário do Conselho Federal, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão. 

 

 

 


