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DIREITO E SOCIEDADE
CAMPUS LUZERNA
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) O art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002 estabelece as responsabilidades do
construtor de edifícios.
Observe as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O construtor e/ou empreiteiro de materiais e execução responderão pela solidez
e segurança do trabalho pelo prazo irredutível de cinco anos;
II – O proprietário da obra terá prazo de 180 dias para notificar o construtor ou
empreiteiro, a partir do aparecimento do vício ou defeito;
III – O proprietário da obra e o construtor ou empreiteiro poderão arbitrar
contratualmente prazo menor que os cinco anos previstos na lei, quando houver
interesse recíproco nesta redução de prazo;
IV – Os problemas relacionados com problemas simples, tais como obstrução de
redes de esgotos, descolamento de pisos, umidade excessiva nas unidades
habitacionais, também estão sendo atribuídos aos construtores e empreiteiros,
posto que mesmo não afetando a solidez e segurança, causam dificuldade à
habitabilidade do imóvel;

A) Apenas as assertivas I e II são falsas;
B) Apenas a assertiva IV é falsa;
C) Apenas a assertiva III é verdadeira;
D) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras;
E) Apenas a assertiva III é falsa;
12) Relativamente à hierarquia das leis e suas características, podemos dizer o que
segue. Observe as assertivas e assinale a alternativa correta.
I – A norma constitucional representa o topo da pirâmide das leis, caracterizando-se
sua supremacia em relação a todas as demais leis do país, ou seja, nenhuma norma
pode ser elaborada contrariando seus princípios;
II – As normas constitucionais, que são compostas pela Constituição Federal, Ato
das Disposições Constitucionais transitórias, Emendas Constitucionais, e Tratados e
Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, fazem parte do mesmo grupo
hierárquico e devem ser reconhecidas com o mesmo trâmite para alterações;
III – Não existe hierarquia entre normas do mesmo grupo;
IV – As leis complementares exigem quorum de maioria absoluta para aprovação e
modificação, ou seja, metade mais um dos presentes no plenário;
V – As normas infralegais detalham a norma constitucional;
A) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras;
B) Apenas a assertiva V é falsa;
C) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras;
D) A assertiva I é falsa;
E) Apenas as assertivas III e IV são falsas;
13) O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, juntamente
com os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, são os
órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício profissional dos profissionais
vinculados ao órgão. Observe as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:
I – São atribuições do CONFEA, dentre outras, criar e homologar os regimentos
internos destinados aos Conselhos Regionais; e julgar em última instância os
recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos Conselhos
Regionais;
II – Caracteriza exercício ilegal da profissão, o profissional vinculado ao CREA que
emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de
obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;
III – A execução de obras e serviços técnicos representa uma das atribuições dos
profissionais vinculados ao CREA;
IV - Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer
natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao
público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus
aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos
trabalhos;
V – O profissional vinculado ao CREA deverá pagar anuidades para o CONFEA e
para o CREA respectivo do seu estado, para poder trabalhar em qualquer lugar do
país;

A) São falsas as assertivas I e II;
B) A assertiva V é verdadeira;
C) São verdadeiras as assertivas II, III e IV;
D) São verdadeiras as assertivas II e IV, apenas.
E) Apenas a assertiva V é falsa;
14) Quanto à proteção do trabalho da mulher, analise as seguintes assertivas e em
seguida assinale a alternativa correta.
I – Todos os preceitos que regulam o trabalho masculino também são aplicáveis ao
trabalho feminino, exceto nos aspectos de proteção especial instituídos pela CLT;
II – É vedado exigir da mulher atestado de esterilidade ou gravidez para admissão
ou permanência no emprego;
III – É vedado considerar o sexo, como variável, para fins de remuneração, exceto
nos casos de conveniência e necessidade expressa da administração da empresa;
IV – É vedado proceder a revista íntima nas empregadas, exceto se realizada por
pessoa do mesmo sexo;
V – Para amamentar o próprio filho, a mulher terá direito a descanso especial de 30
minutos durante a jornada regular;
A) As assertivas I, II e IV são verdadeiras;
B) Apenas a assertiva II é verdadeira;
C) As assertivas II, III e IV são falsas;
D) As assertivas I e II são verdadeiras, apenas;
E) Somente a assertiva III é falsa;
15) Com relação à proteção do trabalho do menor, analise as assertivas abaixo e assinale
a alternativa correta.
I – As férias do empregado menor de 18 anos serão sempre usufruídas de uma só
vez;
II – As férias do empregado menor de 18 anos deverão coincidir com as férias
escolares;
III – O peso máximo que um empregado menor de 18 anos pode movimentar é de
60 Kg;
IV – A CLT considera menor o trabalhador com idade entre 14 e 18 anos;
V – É proibido qualquer tipo de trabalho a menor de 16 anos, exceto na condição de
aprendiz;
A) Há três assertivas verdadeiras, apenas;
B) Há cinco assertivas verdadeiras, apenas;
C) Há duas assertivas verdadeiras, apenas;
D) Há quatro assertivas verdadeiras, apenas;
E) Há uma assertiva verdadeira, apenas;
16) Determine o valor da hora extra normal, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento),
que deverá ser paga a um trabalhador de uma empresa, 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

17) 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:

abaixo,

assinale

aquela

que

contém

os

critérios

A) I, III, V
B) II, III, IV
C) III, IV, V
D) I, II, V
E) I, II, IV
18) Com relação às entidades de classe e sindicatos assinale a alternativa que contém
informação FALSA.
A) A palavra sindicato tem origem no latim e grego, e significa procurador escolhido
para defender os direitos de uma corporação;
B) A matriz histórica da organização sindical atual surgiu sintonizada com o
desenvolvimento industrial, que tem por base a “Revolução Industrial” nos Estados
Unidos no final do século XVIII e começo do século XIX;
C) O sindicato, está sempre associado à noção de defesa com justiça de uma
determinada coletividade.
D) As entidades de classes representam os interesses de uma determinada classe
trabalhadora;
E) Marx, Engels e Lênin sempre enfatizaram a importância da luta econômica como
ponto de partida para o despertar da consciência da classe operária e a necessidade
de transformá-la em uma luta política;
19) 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, V, F
C) V, V, F, V
D) F, V, V, V
E) F, V, V, F
20) 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 eligendo;
B) in custodiendo;
C) in vigilando;
D) in nommitendo;
E) in commitendo;
21) 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 8078/90 – 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;
22) 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, V, F, V
E) F, F, V, V
23) O Regime Geral da Previdência Social - RGPS, regido pela Lei nº8213/1991,
compreende as seguintes prestações ao segurado, EXCETO:
A) auxílio-reclusão;
B) aposentadoria por invalidez;
C) auxílio-doença;
D) aposentadoria por idade;
E) auxílio-acidente;
24) Os acidentes do trabalho são eventos danosos aos trabalhadores e às empresas e
organizações, que devem ser evitados e analisados. Avalie as assertivas abaixo
relacionadas com a afirmativa e assinale a alternativa correta.
I – Os acidentes do trabalho serão submetidos à análise por parte dos
Auditores-Fiscais do Trabalho – AFT, por ordem de seu órgão regional;
II – As Ordens de Serviço – O.S., serão expedidas com prioridade para os acidentes
graves e fatais, assim como aqueles envolvendo grandes conglomerados
empresariais;
III – O Decreto nº 4.552/2002 aprovou o Regulamento da Inspeção do Trabalho, com
o escopo de assegurar a aplicação das disposições legais, inclusive convenções
internacionais;
IV – O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de seus órgãos regionais têm a
obrigação de investigar as causas dos acidentes de trabalho e determinar a adoção
das medidas protetivas;
V – Os Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho devem atuar como apoio
operacional aos Auditores-Fiscais do Trabalho na avaliação qualitativa ou
quantitativa dos riscos ambientais;
A) Somente as assertivas I e II são falsas;
B) Somente a assertiva II é falsa;
C) Somente as assertivas II e III são falsas;
D) Somente a assertiva IV é falsa;
E) Somente as assertivas IV e V são falsas;
25) 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 ser 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 nº 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
26) 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) F, V, V, V
B) V, F, V, V
C) V, V, F, V
D) V, V, V, F
E) F, V, F, V
27) O Código de Ética do Servidor Público, Decreto nº 1.171/1994, determina o
comportamento do servidor 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) V, F, F, F
D) F, F, V, V
E) F, V, F, V
28) 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, V, V, F
C) V, V, F, V
D) V, F, V, V
E) F, F, F, V
29) 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 mais modernas, com características
multinacionais, logo se fez necessário, face às peculiaridades do contato com múltiplas
culturas dos potenciais clientes e fornecedores. 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 a que 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) V, V, F, V
B) F, V, V, V
C) V, V, V, F
D) V, F, V, V
E) V, V, V, V
30) 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 o
empregado 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 IV e V são falsas;
B) Apenas as assertivas II e V são falsas;
C) As assertivas I, IV e V são verdadeiras;
D) Apenas a assertiva III é falsa;
E) São verdadeiras as assertivas I e III;
31) 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 Instituição, 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) Apenas as assertivas IV e V são falsas;
B) Apenas as assertivas II e V são falsas;
C) Apenas a assertiva III é falsa;
D) São verdadeiras as assertivas I e III;
E) As assertivas I e II são verdadeiras;
32) A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho – PNSST, regulamentada pelo
Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, tem por objetivos gerais a promoção da
saúde e melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Assinale VERDADEIRO ou FALSO
nas assertivas abaixo e após, assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
(
) – Também é objetivo da PNSST a prevenção de acidentes e de danos à
saúde relacionados ao trabalho, por meio da eliminação dos riscos nos ambientes
de trabalho;
(
) – Os princípios norteadores da PNSST são: universalidade; prevenção;
precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência,
reabilitação e reparação; diálogo social; e integralidade, conforme consta no inciso
II, do Anexo ao Decreto nº 7.602/2011;
(
) – De acordo com as diretrizes instituídas pelo mencionado Decreto, no
inciso IV do seu Anexo, a PNSST somente estará implantada quando todos os
trabalhadores brasileiros estiverem integrados no Sistema Nacional de Promoção e
Proteção da Saúde;
(
) – São responsáveis pela implementação e execução da PNSST os
Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde, e da Previdência Social;
A) F, V, V, F
B) F, V, F, V
C) V, F, V, F
D) V, F, F, V
E) F, V, V, V
33) Considerando os temos da NR 3, que trata de Embargo ou Interdição, que ocorre
quando a Delegacia Regional do Trabalho, à vista de laudo técnico do serviço competente
que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar
estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar a obra.
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas
determinadas pelo Delegado Regional do Trabalho;
B) Da decisão do Delegado Regional do Trabalho, caberá recurso, no prazo de 10
(dez) dias, para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e
medicina do trabalhador, ao qual será facultado dar efeito suspensivo ao recurso;
C) A interdição ou embargo serão requeridos pelo sindicato da categoria, vedada
interferência de qualquer outro órgão;
D) O Delegado Regional do Trabalho, independente de recurso, e após laudo técnico
do serviço competente, poderá levantar a interdição;
E) Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os
empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício;

34) A Organização Internacional do Trabalho – OIT, é instituição ligada à Organização das
Nações Unidas – ONU, que dedica suas ações às questões relacionadas ao trabalho em
todo o mundo. Suas Convenções e Recomendações visam a formulação de uma
legislação trabalhista internacional. O Brasil ratificou diversas Convenções da OIT desde a
década de 50 do século passado. Uma das mais recentes Convenções ratificadas pelo
Brasil foi a de nº 182, que trata sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil.
Assinale a alternativa correta:
A) Para os efeitos da presente Convenção, o termo criança deve ser aplicado a todas
as pessoas com idade igual ou inferior a 14 anos;
B) As piores formas de trabalho infantil compreendem taxativamente, formas de
escravidão e tráfico de crianças;
C) Também estão incluídos nesta lei, os trabalhos que por sua natureza, possam
prejudicar a saúde, segurança e a alegria da criança;
D) Reconhece que o trabalho infantil é devido, em grande parte, à pobreza e que a
solução a longo prazo reside no crescimento econômico sustentado, que conduz ao
progresso social, sobretudo ao alívio da pobreza e à educação universal;
E) Todo Estado-membro, tendo em vista a importância da educação para a eliminação
do trabalho infantil, adotará medidas efetivas para, num determinado prazo: afastar
da população a informação de que está havendo a ocupação de crianças nas piores
formas de trabalho infantil;
35) As Normas Regulamentadoras – NR’s, citadas no Capítulo V, Título II da CLT,
regulamentam e orientam sobre procedimentos obrigatórios relacionados com segurança
e medicina do trabalho. Especificamente, a Norma regulamentadora NR-6 trata sobre a
utilização de equipamentos de proteção individual – EPI.
Observe as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador quanto ao uso do EPI, e
exigir seu uso;
II – Todo equipamento de proteção individual – EPI, antes de ser posto à venda deve
receber Certificado de Avaliação – CA, expedido pelo órgão nacional competente do
MTE;
III – O empregador pode demitir por justa causa o empregado que se recusar a
utilizar o EPI ;
IV – O empregador deve comprovar, no caso de fiscalização da DRT (Delegacia
Regional do Trabalho) ou processo judicial, que entregou o EPI em perfeitas
condições de uso e fiscalizou o seu uso, por meio de relatório de ocorrências, onde
constem advertências e suspensões;
V – Os EPI indicados para proteção de membros superiores, constante do Anexo à
NR-6, são luvas, manga, pulseira, braçadeira e dedeira;
A) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras;
B) Somente a assertiva I é verdadeira;
C) Somente a assertiva II é falsa;
D) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras;
E) Somente as assertivas I e IV são verdadeiras;

36) O art. 93, da lei nº 8.213/91 trata da contratação pelas empresas de pessoas
portadoras de alguma forma de necessidade especial, criando reserva de mercado de
trabalho em favor destas pessoas, fragilizadas e vulneráveis no processo de concorrência
acirrada existente nas relações de trabalho.
As empresas com mais de 100 (cem) empregados devem preencher de 2% a 5% de seus
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitados,
na seguinte proporção:
Até 200 empregados.......................2%
De 201 a 500 empregados..............3%
De 501 a 1000 empregados............4%
De 1001 empregados em diante.....5%
Considerando que uma empresa tenha 10 (dez) estabelecimentos com 100 empregados
em cada unidade, calcule o número de empregados amparados pelo art. 193, da lei nº
8.213/91, que devem ser contratados e assinale a alternativa correta:
A) A empresa deve contratar 20 empregados, sendo que 2 devem trabalhar em cada
unidade;
B) A empresa deve contratar 20 empregados, sendo que todos podem ser
concentrados para trabalhar em uma única unidade;
C) A empresa deve contratar 50 empregados, sendo que 5 devem trabalhar em cada
unidade;
D) A empresa deve contratar 20 empregados e eles podem trabalhar em qualquer
unidade da empresa;
E) A empresa deve contratar 50 empregados e eles podem trabalhar em qualquer
unidade da empresa;
37) Sobre marcas e patentes, analise as assertivas abaixo e assinale a resposta correta.
I – Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de
utilidade;
II – Patentes de Invenção estão relacionadas com produtos e processos que
atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial;
III – A validade da patente de invenção é de 15 anos a partir da data do depósito;
IV – O modelo de utilidade está relacionado com um objeto de uso prático, ou parte
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente forma ou disposição e que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;
V – A validade do modelo de utilidade é de 15 anos a partir da data de depósito;
A) Há apenas três assertivas verdadeiras;
B) Há apenas duas assertivas verdadeiras;
C) Há apenas quatro assertivas verdadeiras;
D) Há apenas uma assertiva verdadeira;
E) Há cinco assertivas verdadeiras;

38) Os técnicos e engenheiros possuem uma ampla responsabilidade no desenvolvimento
do país, tendo em vista sua ação. Trabalham para materializar sonhos. Estão sempre
presentes no desenvolvimento social e tecnológico, mas também precisam ter grande
responsabilidade social, para que suas ações possam impactar positivamente na
sociedade.
Para quantificar esta atuação e torná-la mais palpável, foi publicada a NBR 16001, da
ABNT, para atender ao Programa Brasileiro de Certificação em Responsabilidade Social,
do INMETRO.
Observe as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I – A ABNT NBR 16001 – Responsabilidade Social, teve sua primeira versão
publicada em 2004 e a segunda em 2012, sendo esta última baseada na Norma
internacional ISO 26000, publicada em 2010;
II – A ABNT NBR 16001 é aplicável a todos os tipos de organizações e de todos os
setores privados, ou seja, não se aplicam a organizações governamentais;
III – O atendimento aos requisitos da Norma mencionada não significa que a
organização seja socialmente responsável, mas sim que possui um sistema de
gestão da responsabilidade social;
IV – A Norma mencionada estabelece requisitos mínimos relacionados ao sistema
de gestão: transparência, comportamento ético, respeito pelos interesses das
partes, atendimento de exigências legais, respeito às normas internacionais de
comportamento, respeito aos direito humanos, promoção do desenvolvimento
sustentável;
V – Necessidade de comprometimento de todos os funcionários e dirigentes de
todos os níveis dentro da organização, assim como de seus clientes e usuários;
A) Há apenas quatro assertivas verdadeiras;
B) Há apenas três assertivas verdadeiras;
C) Há apenas duas assertivas verdadeiras;
D) Há apenas uma assertiva verdadeira;
E) Há cinco assertivas verdadeiras;
39) Muito embora a abolição da escravatura tenha ocorrido no final do século XIX, ainda
hoje há reflexos desta discriminação racial que coloca parte dos negros em situação de
inferioridade social, econômica e educacional. Os índices estatísticos apontam neste
sentido.
A dívida histórica vem sendo ajustada pela sociedade brasileira com algumas
manifestações legislativas, Lei de cotas para as universidades, Lei nº 10.639/03, que trata
da obrigatoriedade do tema “História e Cultura Afro-Brasileira” nas escolas do país e Lei
nº 11.645/08, que acrescenta a cultura indígena no tema, por exemplo.
Observe as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I – O governo formalizou suas ações nos ajustes das questões étnico-raciais por
meio das leis nº 10.639/03 e 11.645/08, atuando diretamente na educação, pois tais
leis alteraram a Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
II - O governo formalizou suas ações nos ajustes das questões étnico-raciais por
meio das leis nº 10.639/03 e 11.645/08, atuando diretamente na Lei Maior do país,
pois tais leis alteraram a Constituição Federal;

III – A Lei nº 12.711/2012 estabeleceu reserva de 50% das vagas ofertadas pelas
universidades federais vinculadas ao MEC, para candidatos oriundos de famílias
com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, que tenham cursado o
ensino médio integralmente em escola pública e para negros, pardos e indígenas;
IV – A cota para negros, pardos e indígenas está determinando que o número de
vagas ofertadas deva ser proporcional ao número de negros, pardos e indígenas
existentes na população do estado onde o certame irá ocorrer;
V – As escolas e universidades terão prazo de 10 (dez) anos para implantar
integralmente os termos da Lei nº 12.711/12 e no mesmo prazo haverá a revisão do
programa de acesso de estudantes negros, pardos e indígenas e detentores de
renda de 1,5 SM, e alunos provenientes de escolas públicas federais.
A) São verdadeiras somente as assertivas,I, II e III
B) São falsas somente as assertivas IV e V;
C) São falsas somente a assertivas I e V;
D) São verdadeiras somente as assertivas I, III, IV e V;
E) São verdadeiras somente as assertivas I e V.
40) A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, é documento vinculado às atividades
dos técnicos e engenheiros cadastrados no sistema CONFEA-CREA. Observe as
assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I – A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART formaliza a relação jurídica
existente entre o profissional, o cliente e a obra ou serviço e permite a comprovação
do acervo técnico profissional junto ao CREA;
II – A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART deve ser formalizada sempre
que houver um contrato escrito ou verbal para a execução de uma obra ou serviço
referente às atividades de engenharia, arquitetura e agronomia;
III - A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART define os limites da
responsabilidade do profissional envolvido e define os valores remuneratórios a
serem pagos;
IV – A Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 instituiu a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, na prestação de serviços de engenharia,
arquitetura e agronomia;
V – A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART é um documento individual, ou
seja, vincula o profissional, o contratante e a obra ou serviço contratado, sem
possibilidade de co-autoria;
A) Somente a alternativa V é falsa;
B) Somente as alternativas IV e V são falsas;
C) Somente as alternativas III e IV são falsas;
D) Somente a alternativa II é falsa;
E) Somente as alternativas I e IV são falsas;

