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PROVA - CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

DIREITO/LEGISLAÇÃO
CAMPUS SOMBRIO
INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO


O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, 10 questões de conhecimentos
gerais e 30 específicas, numeradas de 1 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver
completo, chame o fiscal.




Verifique seus dados no cartão de respostas e assine no espaço indicado.
Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, primeiramente
anote no caderno de provas as alternativas corretas para, somente então, proceder ao
preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.
Somente serão consideradas as questões respondidas no cartão de respostas que deverá ser
preenchido com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de
calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos didáticos e/ou eletrônicos, bem
como portar armas de qualquer tipo.




IMPORTANTE












O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a
resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.
O cartão de respostas não pode ser rasurado sob pena de anulação das respostas.
Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão de respostas.
Devendo as demais letras ficar sem marcação.
Não é permitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para
rascunho.
Você dispõe de até 4 (quatro) horas para concluir a prova, incluindo o preenchimento do
cartão de respostas.
Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o início da
mesma.
Ao finalizar a prova, você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o cartão de
respostas devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua desistência no
Concurso.
Não se esqueça de assinar a lista de presença.
Os três últimos candidatos deverão entregar a respectiva prova e cartão de respostas e
retirar-se da sala simultaneamente.
O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 19 horas de hoje,
conforme prevê o edital.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe BOA PROVA.

Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2:
TEXTO 01
É proibido proibir
Quer dizer então que só Caetano Veloso tem o direito de dizer o que quiser sem
pedir permissão?
"Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir.
É proibido proibir.” As repetições não são minhas. São de Caetano Veloso, em
música-hino contra a censura e a ditadura, em 1968. Franzino e rebelde, ele reagia
às vaias no festival gritando: “Os jovens não entendem nada. Querem matar
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia
dos biografados ou de seus herdeiros. Essa aliança entre a Tropicália e a Jovem
Guarda quer liberar só as biografias chapa-branca. Nossa “intelligentsia” musical é
formada por mitos enrugados e calejados por seus atos e desatinos. São músicos
brilhantes, mas péssimos legisladores.
Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir. A idade mudou
e, com ela, a cor dos cabelos. Aumentou o tamanho da sunga e a conta no banco.
Anda com lenço e documento. Pode mudar o pensamento. Por que não? Não seria
o primeiro. Quem não se lembra da admiração tardia de Gláuber Rocha por Golbery
do Couto e Silva? Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber
disse achar Golbery “um gênio”. Pagou por isso.
Caetano só precisa sair do armário. Abraçado a Renan Calheiros e aos podres
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do
povo. Na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, o movimento é o mesmo
de nossos compositores no Olimpo. A liberdade de expressão é relativa e tem de
ser monitorada e pré-censurada.
(AQUINO, Ruth de. Época, 11/10/2013. Disponível em:
<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2013/10/e-proibido-bproibirb.html>)

1) Assinale a alternativa que contém uma afirmativa falsa a respeito do que se pode
inferir com base na leitura do TEXTO 1:
A) O título do artigo remete à letra de uma música de Caetano Veloso, na qual ele
protestava contra o regime político vigente no Brasil na década de 1960.
B) O artigo realça a coerência entre a opinião expressa hoje por Caetano Veloso e o
seu posicionamento na época da ditadura no que tange à liberdade de expressão.
C) O texto compara o Caetano Veloso de hoje ao Caetano Veloso da década de 1960,
levando em conta mudanças relativas à sua aparência física, situação financeira e
posicionamento ideológico.
D) A expressão “compositores no Olimpo” retoma a expressão “‘intelligentsia’ musical”
presente no primeiro parágrafo.
E) Ruth de Aquino utiliza, no seu artigo, palavras do próprio Caetano Veloso para se
contrapor à posição hoje assumida por ele em relação à liberdade de expressão.
2) Assinale a alternativa em que a mudança sugerida acarreta alteração de sentido:
A) Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
É certo que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
B) Caetano só precisa sair do armário.
Caetano somente precisa sair do armário.

C) Caetano só precisa sair do armário. Abraçado a Renan Calheiros e aos podres
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do
povo.
Caetano só precisa sair do armário. Abraçado a Renan Calheiros e aos podres
poderes do reacionarismo – hoje travestidos de defensores do povo na América
Latina.
D) Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia
dos biografados ou de seus herdeiros.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização
anterior dos biografados ou de seus herdeiros.
E) Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery
“um gênio”.
Em 1974, depois do exílio, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery
“um gênio”.
3) Os trechos abaixo foram adaptados de um documento de consulta elaborado pelo
Fórum Nacional de Educação, denominado Educação Brasileira: indicadores e desafios.
Leia os trechos e assinale aquele em que se obedece à regência e à concordância de
acordo com o que determina a norma padrão:
A) Portanto, ainda existe uma grande quantidade de crianças e jovens a ser
incorporada ao processo educacional brasileiro. Esse é o grande desafio que se
relaciona diretamente com o financiamento da educação, pois cada nova matrícula
exige ações em cascata, tanto em despesas de pessoal como em outros custeios e
investimento. Novos professores e técnicos precisam ser contratados; elevam-se as
despesas com água, luz, limpeza, vigilância, material de consumo, alimentos etc.,
que são as despesas de outros custeios; e eleva-se a necessidade de expansão
física e a compra de novos equipamentos, que são os recursos de investimentos.
B) A educação nacional, organizada em dois níveis (básica e superior), apresenta
formatos organizativos diferenciados, definido pela legislação como modalidades
educativas. A LDB define como modalidades: a) educação de jovens e adultos (EJA),
aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental
e médio na idade própria (art. 38); b) educação profissional e tecnológica, que se
integra aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do
trabalho, da ciência e da tecnologia (art. 39); e, c) educação especial, aos
educandos com deficiência ou superdotação, devendo ser ofertada,
preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58).
C) Além dessas modalidades, outros formatos organizativos da educação e do ensino
foram implementados pelos governos, articulados as políticas de ação afirmativa e
inclusão, na perspectiva do combate à desigualdades sociais e regionais, da
eliminação de preconceitos de origem, raça, gênero, idade e outras formas de
discriminação e, ao mesmo tempo, fomentando a igualdade de acesso e
permanência, respeitando às especificidades regionais e à diversidade sociocultural
e ambiental.

D) Ao abordar alguns indicadores sobre a educação no Brasil, uma análise
pormenorizada da situação implica na agregação de indicadores regionais, estaduais
e municipais, que permita um refinamento analítico. Em que pese os limites desta
análise, buscam-se fornecer alguns elementos para a problematização dos principais
desafios da educação básica e superior. A discussão nacional requer, portanto, o
estabelecimento de políticas, estratégias e ações, que contribuam sobre a melhoria
da educação, articulando níveis, etapas e modalidades educacionais.
E) Para identificar a demanda por educação básica e superior, precisamos considerar a
relação entre número de crianças e jovens, nas idades próprias, e sua
correspondência à cada nível/etapa educacional (Tabela 2). No caso da educação de
0 a 3 anos de idade, correspondente a creche, a ampliação de vagas deverá resultar
da demanda das famílias e da sociedade civil organizadas. Portanto, o atendimento
de 0 a 3 anos de idade constitui um direito da criança e das famílias, porém, não se
insere no âmbito da educação obrigatória.
4) Questão 4 – Leia as duas charges abaixo e assinale a alternativa correta a respeito
delas:

Charge 01

Charge 02
A) A fala do filho, na charge 1, representa uma resposta às observações de seu pai,
produzida com base na única interpretação possível de sua fala.
B) Fica implícita, tanto na primeira quanto na segunda charge, a ocorrência de uma
mudança, ao longo do tempo, no que diz respeito à maneira como a família vê a
escola e suas demandas e se relaciona com ela.

C) Na charge 2, a postura das duas crianças retratadas não contribui para a
compreensão da mensagem implícita no texto.
D) Na charge 2, o único recurso para representar a passagem do tempo corresponde à
impressão do ano no topo dos dois quadros que a compõem.
E) Na segunda charge, o pronome ESSE poderia ser utilizado em lugar do pronome
ESTE para se referir às mesmas notas.
5) As alternativas abaixo foram adaptadas da Introdução dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio. Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que não
apresenta inadequação com relação ao uso da pontuação e da acentuação, tendo em
vista o novo acordo ortográfico:
A) A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na
produção e na área da informação apresenta características possíveis de assegurar
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre, na medida em que o
desenvolvimento das competências cognitivas e culturais exigidas para o pleno
desenvolvimento humano passa a coincidir com o que se espera na esfera da
produção.
B) Em contrapartida, é importante compreender que a aproximação entre as
competências desejáveis em cada uma das dimensões sociais, não garante uma
homogeneização das oportunidades sociais. Há que considerar a redução dos
espaços para os que vão trabalhar em atividades simbólicas, em que o
conhecimento é o instrumento principal, os que vão continuar atuando em atividades
tradicionais e, o mais grave, os que se vêem excluídos.
C) A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos
sociais que comprometem os processos de solidariedade e coesão social, quais
sejam a exclusão e a segmentação com todas as conseqüências hoje presentes: o
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância.
D) Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das
competências básicas, tanto para o exercício da cidadania quanto para o
desempenho de atividades profissionais. A garantia de que todos desenvolvam e
ampliem suas capacidades, é indispensável para se combater a dualização da
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores.
E) A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência,
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a
inclusão social, via profissionalização, perdem a relevância, face às novas
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social.
6) Assinale a alternativa INCORRETA.
Ao servidor é proibido:
A) Recusar fé a documentos públicos;
B) Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
C) Praticar usura sob qualquer de suas formas;
D) Tratar com urbanidade as pessoas;
E) Proceder de forma desidiosa.

7) Com base na Lei 11.892/08 que institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
(
) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são
equiparados às universidades federais.
(
) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior.
(
) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para
ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica,
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de
ciências e matemática, e para a educação profissional.
(
) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada
exercício, deverá garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes
setores da economia e áreas do conhecimento.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) V V F F
B) V F V V
C) F F V V
D) F V F F
E) V V V V
8) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma
articulada com o ensino médio, e de forma subsequente em cursos destinados a
quem já tenha concluído o ensino fundamental.
B) A educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio será
desenvolvida de forma integrada, concomitante e subsequente.
C) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada
concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com
terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o
trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma
qualificação para o trabalho.
D) A educação profissional técnica de nível médio articulada será de forma
concomitante, quando oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja
cursando, efetuando-se matrícula única, podendo ocorrer na mesma instituição de
ensino ou em instituições de ensino distintas.
E) A educação profissional e tecnológica abrangerá além dos cursos de educação
profissional técnica de nível médio, os cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional, e a educação de jovens e adultos.

9) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o currículo é organizado
em áreas de conhecimento, a saber:
A) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
B) Línguas, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais.
C) Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências
Humanas.
D) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
E) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ciências
Sociais.
10) Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as
FALSAS.
(
) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de
advertência.
(
) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora
dele habitualmente.
(
) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste
serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do
poder estatal.
(
) É vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que
atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) F V V V
B) F V F V
C) F F V F
D) V F V V
E) V V F V
11) Quanto aos crimes contra o meio ambiente previstos no capítulo V, da Lei nº 9.605/98,
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, considere as alternativas abaixo e assinale a única FALSA:
A) É considerado crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, com pena de detenção
de três meses a um ano e multa, e incorre nas mesmas penas quem realiza
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou
científicos, quando existirem recursos alternativos;
B) É considerado crime provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de
materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos,
açudes, lagoas, baías, águas jurisdicionais brasileiras ou internacionais, com pena
de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas cumulativamente, e incorre nas
mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de
aquicultura de domínio público

C) É considerado crime destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em
estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la
com infringência das normas de proteção, com pena de detenção de um a três anos,
ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, e incorre nas mesmas penas quem
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão
da autoridade competente;
D) É considerado crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, com pena de
detenção de seis meses a um ano e multa, e incorre nas mesmas penas quem
impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a
obtida;
E) É considerado crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, com pena de
detenção de seis meses a um ano e multa, e incorre nas mesmas penas quem
modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
12) Considerando os termos da Lei nº 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional
de Turismo, assinale a alternativa que contém afirmativa VERDADEIRA:
A) De acordo com o art. 5º da mencionada lei, são os seguintes os objetivos da Política
Nacional de Turismo, dentre outros: democratizar e propiciar o acesso ao turismo no
País a todos os segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do
bem-estar geral; e contribuir para o alcance de política tributária que beneficie as
empresas de turismo, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, para as
diversas entidades componentes da cadeia produtiva de turismo;
B) De acordo com o art. 36 da mencionada lei, são as seguintes as penalidades
aplicadas aos prestadores de serviços turísticos, no caso de não observância no
disposto na lei: advertência por escrito ou multa ou suspensão do cadastro;
C) De acordo com o art. 21 da mencionada lei, são considerados prestadores de
serviços turísticos: meios de hospedagem; agências de turismo; transportadoras
turísticas; organizadoras de eventos; parques temáticos; e acampamentos turísticos;
D) De acordo com o art. 10 da mencionada lei, o poder público federal promoverá a
racionalização e o desenvolvimento uniforme e orgânico da atividade turística, tanto
na esfera pública como privada, mediante programas e projetos consoantes com a
Política Nacional de Turismo e demais políticas públicas definidas pela Câmara de
Deputados Federais e Senado Brasileiro;
E) De acordo com o art. 8º da mencionada lei, fica instituído o Sistema Nacional de
Turismo pelos seguintes órgãos e entidades: Ministério do Turismo, Ministério da
Educação, EMBRATUR, Conselho Nacional de Turismo e Fórum Nacional de
Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo;
13) Considerando os termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu
normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da
administração pública, assinale a alternativa que contém afirmação VERDADEIRA:
A) No art. 14 está estabelecida a instituição de um órgão gestor de parcerias
público-privadas, com competência para, dentre outras: definir os serviços
prioritários para execução no regime de parceria público-privada; elaborar os
relatórios de execução dos contratos;

B) No art. 4º estão estabelecidas as diretrizes para contratação de parceria
público-privada, dentre as quais: eficiência no cumprimento das missões de Estado e
no emprego dos recursos da sociedade; e respeito aos interesses e direitos dos
destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;
C) No art. 2º está estabelecido que a parceria público-privada é um contrato
administrativo de concessão, que pode ser na modalidade patrocinada ou privada;
D) No art. 5º estão estabelecidas as cláusulas dos contratos da parceria
público-privada, que devem prever, dentre outras: as formas de remuneração e
previsão de impossibilidade de atualização dos valores contratuais; e a repartição de
riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do
príncipe e álea econômica extraordinária;
E) No art. 6º está estabelecido que a contraprestação da Administração Pública nos
contratos de parceria público-privada poderá ser feita, dentre outras, por: cessão de
débitos tributários; e ordem bancária;
14) Considerando os termos do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, que
regulamentou os artigos 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Lei
Agrícola), que organizou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária,
assinale a alternativa que contém afirmação VERDADEIRA:
A) As atividades do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária serão
executadas pelas Instâncias Central e Superior, Intermediárias e Locais;
B) O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária funciona de forma
integrada para garantir a sanidade agropecuária, desde o local da produção primária
até a colocação do produto final apenas no mercado brasileiro;
C) O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária opera em conformidade
com os princípios e definições da sanidade agropecuária, incluindo o controle de
atividades de saúde, sanidade, inspeção, fiscalização, educação, vigilância de
animais, vegetais, insumos e produtos de origem animal, vegetal e mineral;
D) O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária faz parte do Sistema
Único de Saúde;
E) A área estadual é a unidade geográfica básica para a organização do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e para o funcionamento dos serviços
oficiais de sanidade agropecuária;
15) O Brasil veio a tutelar o meio ambiente como direito constitucional apenas em 1988,
com a Constituição da República Federativa do Brasil. Com base nesta informação,
assinale VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas abaixo e depois assinale a alternativa
que contém a sequência correta:
(
) – Antes do Brasil, seus vizinhos Equador, Peru e Chile já haviam tutelado o
meio ambiente em suas respectivas Constituições Federais;
(
) – As primeiras leis brasileiras de proteção ambiental surgiram dentro do
contexto de concepção privatista do direito de propriedade, sem possibilidade de
atuação do poder público;
(
) – Na época da Conferência de Estocolmo (1972), o Brasil se manifestou
contrário às políticas ambientalmente responsáveis, pois entendia que os países
ricos já haviam alcançado a pujança com o uso predatório dos recursos naturais e
queriam impor o retardamento e encarecimento da industrialização dos países
subdesenvolvidos com complexas exigências de controle ambiental;
(
) - O direito ao meio ambiente sadio e equilibrado foi reconhecido como
direito fundamental e incluído expressamente no art. 5º da Constituição Federal;

A) V, F, V, V
B) V, V, F, V
C) F, V, V, V
D) F, V, V, F
E) V, V, V, F
16) Considerando a legislação federal aplicável às infrações administrativas ambientais
(Decreto nº 6.514/2008), assinale a alternativa que possui afirmativa FALSA:
A) Ao lavrar o auto de infração, o agente deverá observar, a gravidade dos fatos, tendo
em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o
meio ambiente; antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de
interesse ambiental; e a situação econômica do infrator;
B) Uma vez lavrado o auto de infração, caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe
de sanar as irregularidades, o agente autuante certificará o ocorrido e aplicará a
sanção de multa relativa à infração praticada, independentemente da advertência;
C) A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no
tempo;
D) A sanção de advertência poderá ser aplicada pelo agente autuante, nas infrações
administrativas de menor lesividade, independentemente da lavratura de auto de
infração;
E) A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos
encerrará a contagem da multa diária;
17) O Direito Civil regula as relações jurídicas das atividades turísticas no tocante a
contratos, empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas, bens, fatos jurídicos, dentre
outros. Com base nesta informação básica, assinale VERDADEIRO ou FALSO nas
assertivas abaixo e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(
) – Dentre os diversos tipos contratuais da área de turismo, destacam-se os
contratos de turismo que são contratos de prestação de serviços em que o
consumidor do serviço turístico adere ao roteiro de viagem previamente traçado pelo
fornecedor, que pode englobar fornecimento de meios de transporte, local e
condições de estadia, prazo de duração e permanência nos lugares ajustados, até o
retorno ao ponto de venda;
(
) – O contrato de hospedagem caracteriza-se como um contrato unilateral,
posto que o hotel precisa fornecer os serviços exatamente de acordo como
veiculado em seus impressos de publicidade e mídias e na forma como foram
ofertados aos hóspedes;
(
) – As empresas hoteleiras somente podem ser constituídas na forma de
sociedades anônimas ou, excepcionalmente, como sociedades limitadas;
(
) - As empresas hoteleiras são obrigadas a requerer e obter o alvará
sanitário na secretaria de saúde do estado e do município e também é obrigatório o
alvará do Corpo de Bombeiros.
A) V, F, V, F
B) F, V, F, V
C) F, F, V, V
D) F, V, F, F
E) V, F, F, V

18) O princípio da igualdade contemplado no art. 5º da Constituição Federal Brasileira
pode sugerir conflito com a afirmação de Aristóteles, quando diz que a igualdade consiste
em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Observe as assertivas
abaixo, desenvolvidas por doutrinadores da área, que visam esclarecer o suposto conflito
apontando critérios para reconhecer as diferenciações que podem ser feitas sem quebrar
o princípio da isonomia:
I – Verificar aquilo que é adotado como critério discriminatório;
II – Verificar o fundamento lógico existente entre o traço desigualador e o tratamento
jurídico construído em face da referida desigualdade;
III – Verificar a existência de correlações semelhantes na legislação de outros
países desenvolvidos;
IV – Verificar a harmonia entre os valores diferenciados prestigiados e a norma
constitucional vigente;
V – Verificar se ocorre violação aos interesses e direitos da maioria do povo.
Dentre as alternativas
VERDADEIROS:
A) I, II, IV
B) I, III, V
C) II, III, IV
D) III, IV, V
E) I, II, V

abaixo,

assinale

aquela

que

contém

os

critérios

19) O art. 932 do Código Civil Brasileiro estabelece que “São também responsáveis pela
reparação civil... IV- os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se
albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e
educandos”. Este tipo de obrigação legal exige do empresário hoteleiro uma certa
disciplina no acolhimento de seus hóspedes e na contratação de seus empregados. Este
tipo de responsabilidade caracteriza-se como:
A) in custodiendo;
B) in eligendo;
C) in vigilando;
D) in nommitendo;
E) in commitendo;
20) A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo
caracteriza-se como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo,
conforme previsto no art. 4º da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. Esta
harmonização tem sido obtida com base:
A) Na ação objetiva do Poder Judiciário como mediador de conflitos;
B) Na preservação das relações de convivência entre as partes, consumidor e
fornecedor, normalmente por iniciativa do fornecedor;
C) Na boa-fé objetiva exigida entre consumidor e fornecedor;
D) Nos princípios de ordem econômica, previstos no art. 170 da Constituição Federal;
E) Na educação crescente das partes envolvidas, consumidor e fornecedor após mais
de 20 anos do CDC;

21) Considerando o direito do trabalhador, regulado pela CLT e demais leis específicas,
assinale VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas abaixo e depois assinale a alternativa
que contêm a sequência correta:
(
) – O direito do trabalho é um ramo da ciência jurídica que abarca o conjunto
de princípios e normas jurídicas atinentes à relação de emprego formal;
(
) – O art. 3º da CLT estabelece que considera-se empregado toda pessoa
física ou jurídica que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário;
(
) – A jornada de trabalho regular de oito horas diárias e 44 semanais está
prevista na Constituição Federal, mas pode ser alterada por Convenção Coletiva de
Trabalho;
(
) – A estimativa de gorjetas também deve integrar as anotações da CTPS;
A) V, F, F, F
B) V, V, F, V
C) F, V, V, F
D) F, F, V, V
E) F, V, F, V
22) O direito agrário encontra resguardo no texto constitucional, não de forma direta, pois
não há um capítulo dedicado a este tema, mas em diversas manifestações inseridas no
instrumento legal. Com base nesta afirmativa, assinale VERDADEIRO ou FALSO para as
assertivas a seguir e após assinale a alternativa que contêm a sequência correta:
(
) – O direito de propriedade, a sua função social, a impenhorabilidade da
pequena propriedade rural familiar, encontram-se no Título II da CF, que dispõe
sobre direitos e garantias constitucionais;
(
) – No capítulo que trata da Administração pública há previsão para que a
União possa articular ações visando o desenvolvimento e redução de desigualdades
regionais;
(
) – Compete à União a instituição de imposto territorial e predial rural;
(
) – O art. 126 da Constituição Federal prevê que o Tribunal de Justiça
possibilite a criação de varas especializadas com competência exclusiva para
questões agrárias;
A) V, V, F, V
B) V, F, V, V
C) V, F, F, F
D) F, V, V, F
E) F, V, F, F
23) A Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na Lei nº 6.938/1981 está focada na
qualidade ambiental propícia à vida. Neste sentido deve atender aos princípios abaixo
enumerados. Assinale a alternativa que contenha princípios não previstos na lei, ou seja,
que contenha conteúdo FALSO.
São os seguintes os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre
outros:
A) Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico; e planejamento e
fiscalização do uso dos recursos ambientais;
B) Proteção dos ecossistemas, com preservação de áreas representativas; e controle e
zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

C) Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a
proteção dos recursos ambientais; e acompanhamento do estado da qualidade
ambiental;
D) Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente; e proteção de áreas ameaçadas de degradação;
E) Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; e recuperação de áreas
não degradadas;
24) A Lei nº 8.313/1991, também chamada Lei de Incentivo a Cultura, e popularmente
denominada Lei Rouanet, restabeleceu os princípios da Lei nº 7.505/1986 e instituiu o
Programa Nacional de Apoio à Cultura e o Fundo Nacional da Cultura, dentre outras
providências. Com estas considerações assinale VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas
abaixo e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(
) – O Fundo Nacional de Cultura – FNC será constituído de recursos de
diversas origens, dentre os quais 9% (nove por cento) da arrecadação bruta dos
concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização esteja
sujeita a autorização federal;
(
) – Os incentivos criados pela Lei Rouanet somente serão concedidos a
projetos culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles
resultantes sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a
público pagante, se cobrado ingresso;
(
) – O Fundo Nacional da Cultura – FNC, poderá destinar recursos para
projetos culturais que explorem propostas culturais conjuntas, de enfoque regional;
(
) – O Fundo Nacional de Cultura – FNC é um fundo de natureza contábil,
que funcionará exclusivamente sob a forma de apoio a fundo perdido;
A) V, V, V, F
B) F, V, V, V
C) V, F, V, F
D) F, V, V, F
E) F, V, F, F
25) O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, previsto na Lei nº 6.938/1981 e
regulamentado pelo Decreto nº 99.274/1990, tem na sua estrutura o Conselho Nacional
do Meio Ambiente – CONAMA (órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA), que tem na
composição de seu Plenário, dentre outros, os membros abaixo enumerados, com direito
a voto, EXCETO:
A) Ministro de Estado do Meio Ambiente;
B) Representante do IBAMA;
C) Representante do Ministério Público Federal;
D) Representante da Agência Nacional de Águas – ANA;
E) Um membro honorário indicado pelo Plenário;

26) A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) instituída pela Lei Federal nº
9.433/1997, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos visando
garantir às gerações futuras e à atual, a disponibilidade de água em qualidade e
quantidade suficientes para uso racional. Assinale a alternativa que aponta o instrumento
trazido pela PNRH para o alcance dos seus objetivos:
A) Plano de recursos hídricos, chamados planos diretores ou planos de bacia, que
tratam do gerenciamento dos recursos hídricos de cada bacia hidrográfica do país;
B) Enquadramento dos corpos d’água, onde cada corpo de d’água é avaliado e
classificado de acordo com critérios técnicos que definem sua potabilidade, para uso
humano e para dessedentar animais, objetivo exclusivo e relevante para
manutenção da vida;
C) A outorga de uma concessão pelo Poder Público para uso da água para fins
estritamente hidrelétricos, ou seja, para geração de energia elétrica, que é a base da
matriz energética do país;
D) Cobrança pelo uso da água, criada, legalizada e formalizada pela PNRH, apesar de
pré-existente, visa incentivar a racionalização do recurso pelos usuários;
E) Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), tem o propósito
de receber reclamações e informações dos usuários, para servir de balizamento aos
processos de atualização da PNRH;
27) O turismo, que guarda estreita relação com o comércio, vem se expandindo
aceleradamente, principalmente no último século, movimentando a maior “indústria de
serviços” do planeta. Os conflitos existentes no âmbito nacional e internacional fizeram
surgir o direito do turismo, envolvendo as áreas de direito civil, empresarial, ambiental,
tributário, trabalhista, consumerista e internacional público e privado. Assinale
VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas abaixo e após assinale a alternativa que contém
a sequência correta:
(
) – Os países utilizam seu marketing turístico para fazer impor seu poder
econômico e bélico, com evidentes reflexos no crescimento de sua indústria;
(
) – A Organização dos Estados Americanos – OEA, que congrega os
interesses de 35 nações americanas, dedicada à busca da paz e da democracia no
continente, ainda não possui como escopo o desenvolvimento do turismo na região;
(
) – O direito do turismo está consolidado na União Europeia, graças ao plano
plurianual desenvolvido pelo conselho europeu;
(
) – o direito do turismo deve ser visto como um ramo transcendental do
direito, uma vez que se estende por diversos ramos do direito sem se ligar a
nenhum deles em particular, e que demonstra sua heterogeneidade por meio de
suas peculiaridades.”
A) F, V, V, F
B) F, F, V, V
C) F, V, V, V
D) V, F, V, F
E) V, F, F, F

28) Considerando a avaliação dos impactos ambientais ocorridos no Brasil, em função
das atividades humanas nos últimos tempos, que alteraram os referenciais de avaliação,
proporcionando o surgimento de legislação mais rígida e necessidade de planejamento e
gestão ambiental, assinale VERDADEIRO ou FALSO para as assertivas a seguir e após
assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(
) – Nas décadas de 70 e 80 do século passado houve o incentivo
governamental para grandes projetos rodoviários (Transamazônica) e grandes
assentamentos agrícolas, principalmente no norte, com evidentes danos ambientais,
que não se repetiriam neste século;
(
) As companhias de eletricidade do país construíram muitas usinas
hidrelétricas nas últimas três décadas do século passado, inundando vastas áreas
de terras produtivas, mas não alteraram até hoje seus critérios de construção e
localização destes empreendimentos, em virtude da relevância econômica e
energética implicadas – matriz energética;
(
) – A Lei nº 6.938/81 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente,
integralmente vigente até hoje, representou um avanço nas relações do homem
brasileiro com seu meio ambiente;
(
) – As referências para a legislação brasileira sobre estudos de impactos
ambientais são originárias dos instrumentos desenvolvidos na Inglaterra (National
Environmental Policy Act – 1969) e na Suécia (Loi Relative à La protection de La
nature – 1976);
A) V, V, V, F
B) F, V, V, V
C) V, F, F, V
D) V, F, F, F
E) F, V, F, V
29) A Administração Pública é desenvolvida no Brasil pelos três poderes da República,
Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo este último frequentemente provocado para
resolver questões relacionadas com o controle das políticas públicas, ocupando espaços
originariamente destinados aos demais poderes, o que tem gerado conflitos
administrativos. Com fundamento neste contexto assinale VERDADEIRO ou FALSO nas
assertivas abaixo e em seguida assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(
) – O aumento do número de processos judiciais e a morosidade na sua
tramitação decorrem, prioritariamente, da judicialização das políticas públicas pelos
demais poderes;
(
) – A criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal – CCAF, pela AGU - Advocacia Geral da União, com o objetivo de dirimir as
controvérsias de natureza jurídica entre órgãos da Administração Federal diminuiu
as demandas ao Poder Judiciário;
(
) – A atuação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal – CCAF só não é mais ampla em função da existência de direitos
indisponíveis que não podem ser “acordados” em função do interesse público
envolvido, que é superior ao interesse dos órgãos da Administração Pública;
(
) – A conciliação de conflitos administrativos promovida pela Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, muito se aproxima do
funcionamento do Conselho de Estado existente na Itália, com a diferença que lá o
Conselho faz parte do Poder Judiciário;

A) F, F, V, V
B) F, V, V, V
C) F, V, F, V
D) V, F, F, F
E) F, V, F, F
30) A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no seu art. 225 o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à vida, impondo ao poder Público e à
coletividade a obrigação de preservá-lo e defendê-lo, inclusive com a responsabilização
penal e civil, sem prejuízo da reparação civil. Com base nesse contexto, assinale
VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas a seguir e após assinale a alternativa que
contenha a sequência correta:
(
) – O art. 225 da CF considera a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira como patrimônio
nacional, passível de uso somente na forma da lei, para garantir a preservação;
(
) – O art. 3º da Lei nº 9.605/98 estabelece que as pessoas jurídicas poderão
ser responsabilizadas administrativa, penal e civilmente pelas infrações cometidas
aos preceitos desta lei, o que afasta a responsabilidade de seus dirigentes como
pessoas físicas;
(
) – A Lei nº 9.605/98 tipifica os crimes ambientais e aponta as penalidades
que devem aplicadas, não somente em pessoas físicas, mas também em pessoas
jurídicas;
(
) – O art. 27 da Lei nº 9.605/98 prevê expressamente a aplicação da Lei dos
Juizados Especiais – Lei 9.099/95, para os crimes ambientais de menor potencial
ofensivo, com a possibilidade de transação penal, mediante reparação do dano
ambiental;
A) F, F, V, V
B) V, V, F, V
C) V, F, F, V
D) F, V, F, F
E) V, F, V, V
31) A abertura de empresas prestadoras de serviços, dedicadas ao comércio ou a
indústria depende de diversas providências legais e formais, junto os órgãos públicos que
fiscalizam e organizam o funcionamento das mesmas. Com base nestas afirmações,
assinale VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas abaixo e depois assinale a alternativa
que contém a sequência correta:
(
) – Genericamente, uma empresa pode ter tantas atividades quantas quiser,
no entanto, as empresas dedicadas ao serviço de turismo, não podem trabalhar com
mais de um ramo de atividade;
(
) – As atividades de uma empresa são definidas pelo CNAE – Código
Nacional de Atividade Econômica;
(
) – Uma pessoa aposentada por invalidez não pode ser sócio-administrador
de uma empresa, mas pode ser titular de empresa individual (Empresário), e
sócio-quotista em qualquer empresa;
(
) – O contrato social de Sociedade Simples Limitada é registrado no Cartório
de Pessoas Jurídicas e não na Junta Comercial;

A) V, V, F, V
B) F, V, V, V
C) V, F, V, V
D) V, V, V, F
E) F, V, F, V
32) O Código de Ética do Servidor Público, Decreto nº 1.171/1994, determina o
comportamento esperado pela Administração Pública, no desempenho de suas atividades
funcionais. Com base nesta afirmativa, assinale VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas
abaixo e em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(
) – Exemplo de vedação ao servidor público: “usar de artifícios para
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer outro servidor,
causando-lhe dano moral ou material”;
(
) – A comissão de ética, após regular processamento poderá aplicar somente
a pena de censura ética, sendo defeso sugerir abertura de sindicância ou PAD;
(
) – O anexo ao Decreto nº 1.171/1994 contém as regras deontológicas, os
principais deveres do servidor público e as principais vedações ao servidor público,
além de orientações básicas sobre a comissão de ética;
(
) – Exemplo de regra deontológica: “A função pública deve ser tida como
exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor
público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida
privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.”
A) F, V, V, F
B) V, F, V, F
C) F, F, V, V
D) V, F, F, F
E) F, V, F, V
33) Na Lei nº 8.078/1990, que dispõe sobre o código de defesa do consumidor consta
previsão de arrependimento – capítulo VI, da proteção contratual, art. 49. Assinale
VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas abaixo e depois assinale a alternativa que
contém a sequência correta:
(
) – O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de
sua assinatura, ou do ato de recebimento do produto ou serviço;
(
) – O prazo de 7 dias previsto na lei deve ser contado a partir do momento
em que o consumidor sai da loja com o produto, ou do pagamento efetivado,
prevalecendo o que for mais benéfico para o consumidor;
(
) – A devolução dos valores pagos pelo consumidor deverá ser imediata e
com a devida atualização monetária;
(
) – O direito ao arrependimento somente poderá ser usufruído no caso de
compra feita fora do estabelecimento comercial;
A) F, V, V, V
B) V, F, V, V
C) V, V, V, F
D) V, V, F, V
E) F, F, F, V

34) Determine o valor da hora extra normal, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento),
que deverá ser paga a um trabalhador de uma empresa de turismo, que tenha salário
básico de R$1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais), para os meses de outubro e
novembro, respectivamente.
A) R$12,00 e R$12,00
B) R$10,64 e R$11,00
C) R$11,57 e R$12,00
D) R$8,00 e R$8,00
E) R$7,71 e R$8,00
35) O Brasil está organizando e se preparando para o maior evento de turismo dos
últimos anos, a Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol, que ocorrerá entre junho e julho de
2014. Com base nesta informação, assinale VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas
abaixo e após assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(
) – O Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 – GECOPA, fez
publicar neste ano, a Resolução que aprovou o Plano de Turismo para a Copa do
Mundo da FIFA 2014;
(
) – As ações previstas no Plano de Turismo para a Copa do Mundo FIFA
2014 estão voltadas para informação e orientação dos turistas, promoção de
condições de acessibilidade e comunicação para os portadores de deficiência, oferta
de serviços e acomodação de qualidade e promoção dos destinos turísticos
brasileiros;
(
) – A Resolução nº 14, do GECOPA está publicada no Diário Oficial da União
– DOU e seus anexos estão disponibilizados no Portal da Copa
(www.copa2014.gov.br);
(
) – O Ministério do Turismo – Mtur e o Ministério da Educação – MEC, estão
promovendo ações relacionadas com a construção de Centros de Atendimento a
Turistas – CAT, nas Cidades Sedes e oferta de cursos profissionalizantes e de
idiomas de formação inicial e continuada – FIC, por meio do PRONATEC COPA,
dentre outras ações;
A) V, F, V, V
B) V, V, V, F
C) V, V, F, V
D) V, V, V, V
E) F, V, V, V
36) O estudo da ética no âmbito empresarial surgiu por volta de 1960 nos países de
origem alemã, muito embora seus registros históricos mais antigos remontam a Aristóteles
e sua filosofia. A expansão de empresas multinacionais implicou em choques culturais
relacionados com os padrões éticos de cada país. Os estudos da Ética nos negócios
possibilitaram esforço conjunto de professores universitários e empresários para que
pudesse ser apreendida em diversos ambientes empresariais. A implantação do
comportamento ético nas organizações turísticas e hoteleiras logo se fez necessário, face
às peculiaridades do contato com múltiplas culturas dos potenciais clientes. Com base
nestas afirmativas, assinale VERDADEIRO ou FALSO nas assertivas abaixo e após
assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(
) – Na ética aristotélica, o objetivo da vida é a felicidade, mas não só a
felicidade para o homem, como também para as cidades-estados, logo, para a
comunidade, o bem social;

(
) – Na abordagem aristotélica dos negócios, a boa empresa não é somente
aquela que apresenta maior lucratividade, mas também oferece um ambiente de
trabalho digno e moralmente gratificante;
(
) – Ressalta-se três modos inter-relacionados de abordagem da ética nas
empresas: SEMÂNTICA (falar sobre ética), TEORIA (pensar sobre ética), e
PRÁTICA (exigir que os funcionários atuem eticamente);
(
) – Após a realização do 1º Congresso Latino-Americano de Ética, Negócios
e Economia no Brasil, em 1998, o compromisso com a ética se disseminou no
continente, salientando-se semelhanças e diferenças entre os países,
principalmente da América do Sul;
A) F, V, V, V
B) V, V, V, F
C) V, F, V, V
D) V, V, F, V
E) V, V, V, V
37) A Lei nº 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define no seu
art. 23 e seguintes as características dos meios de hospedagem. Assinale a alternativa
com informação VERDADEIRA.
A) Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos,
destinados a prestar serviços de alojamento temporário ou permanente, ofertados
em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede;
B) Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da
unidade habitacional e de todos os serviços do estabelecimento, no período de 24
(vinte e quatro) horas, compreendido nos horários fixados para entrada e saída de
hóspedes;
C) Os meios de hospedagem, para obter o cadastramento, no caso dos
empreendimentos ou estabelecimentos conhecidos como condomínio hoteleiro, flat,
flat-hotel, hotel-residence, loft, apart-hotel, apart-service condominial, condohotel e
similares, devem possuir licença edilícia de construção ou certificado de conclusão
de construção, expedidos pela autoridade competente, acompanhados de
documentos especificados em lei;
D) Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem ou
administrem, em condomínios residenciais, a prestação de serviços de hospedagem
em unidades mobiliadas e equipadas, bem como outros serviços oferecidos a
hóspedes, não estão sujeitos ao cadastro de que trata a Lei nº 11.771/2008;
E) Fica descaracterizada a prestação de serviços de hospedagem a divisão do
empreendimento em unidades hoteleiras, assim entendida a atribuição de natureza
jurídica autônoma às unidades habitacionais que o compõem, sob titularidade de
diversas pessoas, mesmo que sua destinação funcional seja apenas e
exclusivamente a de meio de hospedagem;

38) A 19ª Conferência das Partes (COP19) está prevista para ocorrer em novembro/2013
em Varsóvia, na Polônia, para tratar das negociações da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, para continuar o processo de negociação do segundo
instrumento vinculante sobre condições climáticas globais, que começou em Kioto, no
Japão, em 1997, com a assinatura do chamado “Protocolo de Kioto”.
Observe as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I – No Protocolo de Kioto os países se comprometeram a reduzir suas emissões de
gases em 5%, em relação aos níveis de 1990, no período de 1997 - 2012;
II – O Protocolo de Kioto foi renovado até 2020, na COP18, ocorrida em Doha, no
Catar, em 2012;
III – O Protocolo de Kioto previa que o acordo assinado deveria ser ratificado por 55
países, que representassem 55% das emissões de gases que provocam o efeito
estufa;
IV – O Protocolo de Kioto somente entrou em vigor em 2004, com a ratificação da
Rússia;
V – Os Estados Unidos assinaram o Protocolo de Kioto, mas não o ratificaram;
A) As assertivas I e V são falsas;
B) Apenas a assertiva II é falsa;
C) São verdadeiras as assertivas II, III e V;
D) Apenas a assertiva IV é falsa;
E) São verdadeiras as assertivas I e III;
39) O art. 482 da CLT estabelece os casos de demissão por justa causa.
Observe as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I – O abandono de emprego é causa para demissão por justa causa, quando atinge
30 dias de faltas consecutivas sem justificativas (Súmula 32 do TST), ou menos
dias, caso haja comprovação da voluntariedade do empregado pelo abandono;
II – Os atos lesivos da honra ou da boa fama praticados contra colegas de trabalho,
com gestos e palavras agressivas, mesmo fora do ambiente de trabalho
representam causa para aplicação da demissão com justa causa;
III – A condenação criminal, transitada em julgado é motivo para demissão com justa
causa, mesmo que tenha havido suspensão da execução da pena, considerando
que poderia voltar a ser preso a qualquer momento;
IV – A desídia é causa para demissão com justa causa, caracterizada como
desleixo, normalmente reiterada, mas mesmo que tenha ocorrido uma única vez, se
grave, pode gerar a mencionada demissão motivada;
V – A violação de segredos da empresa não inclui eventuais atos ilegais praticados
pelos empregadores para a obtenção de benefícios em detrimento do bem comum,
logo, esta condição não é motivo para demissão motivada;
A) As assertivas I, IV e V são verdadeiras;
B) As assertivas IV e V são falsas;
C) Apenas as assertivas II e V são falsas;
D) Apenas a assertiva III é falsa;
E) São verdadeiras as assertivas I e III;

40) Considerando a Lei nº 12.772/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos
do Magistério do ensino Básico, Técnico e Tecnológico Federal, observe as assertivas
abaixo e assinale a alternativa correta:
I – O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da Carreira do Magistério do
Ensino Básico Federal ocorrerá sempre no Nível 1 da Classe D I, mediante
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
II – O Professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante
proposta que será submetida a sua unidade de lotação, desde que não esteja em
estágio probatório;
III – Será instituída uma Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, cujos
membros serão indicados pela Administração, em cada IFE, que possua, em seus
quadros, pessoal integrante do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
IV – A contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de
20 (vinte) horas;
V – A contratação temporária de Professores Substitutos, de Professores Visitantes
e de Professores Visitantes Estrangeiros será feita de acordo com o que dispõe a
Lei nº 8.112, de 1990;
A) As assertivas I e II são verdadeiras;
B) Apenas as assertivas IV e V são falsas;
C) Apenas as assertivas II e V são falsas;
D) Apenas a assertiva III é falsa;
E) São verdadeiras as assertivas I e III;

