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SELEÇÃO PÚBLICA n° 01 /2013

Caderno de Prova
Data de aplicação: 28/07/2013
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 3a REGIÃO - SANTA CATARINA
NÍVEL SUPERIOR

CARGO 310: ADVOGADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua
inscrição. Este caderno contém cinqüenta questões objetivas, corretamente
ordenadas de 1 a 50.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações
posteriores nesse sentido.
3. O CARTAO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o
único documento válido para a correção das questões objetivas expostas
neste caderno.
4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se
está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite
orientação ao fiscal.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas
respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O
preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá
substituição por erro do candidato.
7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde
ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação
rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com
marcação dupla não será considerada.
8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à
identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do
CARTÃO-RESPOSTA.
9. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃORESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora
após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos
últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
11. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos
no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização
do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES
• 29/07/2013 - A partir das 15h (horário de
Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar
das provas objetivas.

• Não serão conhecidos os recursos em
desacordo com o estabelecido em edital
normativo.
• É permitida a reprodução deste material
apenas para fins didáticos, desde que citada a
fonte.
• A desobediência a qualquer uma das
determinações constantes em edital, no
presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA
poderá implicar a anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.
Realização de atividade física diminui uso de remédios por
idosos
Hipertensos e diabéticos fazem atividades físicas com
orientação médica no Complexo do Alemão

Aos 68 anos, o aposentado Antônio Oliveira
precisava tomar 9 comprimidos por dia para tentar controlar
a pressão. Desde que começou a fazer exercícios, passou a
ter uma pressão de garoto com apenas três remédios.
Antônio não foi o único: 56% dos hipertensos, diabéticos e
obesos inscritos no Programa Academia Carioca de Saúde,
que funciona em 25 unidades municipais de saúde,
conseguiram reduzir a dosagem e a quantidade de
remédios. E 2% deixaram de precisar de remédios, segundo
levantamento do programa, que completou dois anos.
"Os exercícios são meu novo remédio. Não falto à
academia um dia. Cheguei aqui com a pressão 17 por 11.
Sentia muita dor de cabeça e isso me deixava de mau
humor. Sem dor, estou de bem com a vida e fiquei muito
mais ativo", conta Antônio, que além de controlar a pressão
fez vários amigos na academia do Complexo do Alemão.
O levantamento mostrou ainda que 72% dos alunos
perderam peso, 97% conseguiram controlar a pressão e 86%
dos diabéticos reduziram as taxas de glicemia. "Antes eu era
o 'terror do postinho de saúde'. Tomava muito remédio, mas
vivia indo lá com problemas de glicose e pressão alta. Agora,
já nem preciso mais do remédio da pressão. O exercício tem
feito uma diferença muito grande na minha vida. Antes da
academia eu era toda entrevada, não conseguia abaixar",
conta Laurência Maria dos Santos, 66.
Junia Cardoso, responsável pelo Programa da
Secretaria Municipal de Saúde, explica que o exercício faz
com que o corpo produza substâncias que diminuem
pressão e a glicose. "A conseqüência é a diminuição da
necessidade de remédios. Mas é bom lembrar que só o
médico pode diminuir as dosagens".
Sem doenças
O exercício físico é remédio também contra
depressão, problemas cardiovasculares e ajuda a prevenir
alguns tipos de cânceres. Atento aos benefícios, o Ministério
da Saúde lançou o programa Academia da Saúde, que visa
estimular a criação de espaços para a prática de exercícios
nos municípios.
"Em Recife, os pacientes inscritos em um programa
de atividades físicas diminuíram em 50% o uso de antiinflamatórios e antidepressivos. Além disso, a OMS relaciona
a prática de 30 minutos de exercício diário com menor risco
de câncer de colo e mama", diz o ministro da Saúde
Alexandre Padilha.
No Rio, segundo a Secretaria de Saúde, serão
abertas 15 academias cariocas, totalizando 40 até o fim do
ano.
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QUESTÃO 1
A função da linguagem que predomina no texto é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Referencial.
Metalinguística.
Fática.
Conativa.
Emotiva.

QUESTÃO 2
Observe o trecho abaixo, retirado do texto e, em seguida,
analise as afirmações sobre ele.

"Desde que começou a fazer exercícios, passou a ter uma
pressão de garoto com apenas três remédios
I.
II.
III.
IV.

Nele, há dois períodos.
Há duas orações, ligadas por coordenação.
O conectivo "desde que" indica circunstância de tempo.
Não haveria mudança de sentido caso"desde que"
fosse substituído por "se".

É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
somente
somente
somente
somente

I, II e III.
III.
I, II e IV.
I e II.

QUESTÃO 3
Em "Tomava muito remédio, mas vivia indo lá com
problemas de glicose e pressão alta.", a conjunção em
destaque pode ser classificada como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coordenativa aditiva.
Coordenativa adversativa.
Integrante.
Subordinativa adverbial causai.
Subordinativa adverbial consecutiva.

QUESTÃO 4
Sobre a palavra "secretaria", em destaque no texto, pode-se
afirmar corretamente que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deveria ser acentuada.
É um adjetivo no contexto em que aparece.
É uma paroxítona terminada em ditongo.
Possui a penúltima sílaba tônica.
É uma forma verbal no particípio que, por isso,
aproxima-se morfologicamente de um nome.

(Disponível em soude.terra.com.br)
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 6

Releia o seguinte trecho, retirado do texto:

O humor dos quadrinhos se constrói, principalmente, por
meio de uma brincadeira com a língua portuguesa e suas
nuances. Tal questão, foco do humor, envolve processos,
primordialmente:

"Em Recife, os pacientes inscritos em um programa de
atividades físicas diminuíram em 50% o uso de antiinflamatórios e antidepressivos/'

Assinale a opção em que a correlação entre o termo e sua
função sintática esteja correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"Em recife" - aposto explicativo.
"os" - complemento nominal.
"pacientes" - núcleo do complemento verbal.
"atividades" - núcleo do sujeito.
"o" - adjunto adnominal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Morfológicos e fonológicos.
Sintáticos e denotativos.
Coesivos e seqüenciais.
Coesivos e sintáticos.
Temporais e referenciais.

QUESTÃO 7
Sobre a palavra "joelhos", analise as afirmações a seguir.

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha abaixo.

I.
II.
III.

Possui um hiato.
Possui mais letras que fonemas.
É oxítona.

Está correto o que se afirma em:

B U CIO , 0 EDUCADOR FÍSICO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

MUITO 8EMÍ PERNAS
AFASTADAS. JOELHOS
UMA PALMA LA
ALTO E. , .

todas.
nenhuma.
somente I e II.
somente II e III.
somente I e III.

QUESTÃO 8
Assinale a alternativa em que ambas as palavras, retiradas
da tirinha, possuem ditongo.

W ILLIAN
RAPHAVA
E JULIANA IXEÔA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"bem" e "pernas".
"muito" e "não".
"uma" e "espreguiça".
"disse" e "gente".
"afastadas" e "leva".

QUESTÃO 9

COM S E N A O COM
TEM ÔENTE^ Q UE LEVA
rUÒO A O PÉ £>A LETRA

Sobre os quadrinhos, pode-se afirmar que é um de seus
objetivos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Primar pela verossimilhança.
Destacar as características de cada animal.
Criticar a atuação do educador físico.
Alertar para a necessidade de preservação da fauna e
da flora.
(E) Causar o humor.

^

^

^

^

I

(Disponível em http://www.humorcomciencia.com/)
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QUESTÃO 14

Sobre a linguagem dos quadrinhos, analise as afirmações.

Qual(is) o(s) valor(es) de x que resolve(m) a equação:

I.

II.
III.

Apesar de poder ser compreendida por todos os tipos
de leitores, apresenta termos característicos de algumas
áreas.
Caracteriza-se por ser absolutamente formal e
rebuscada.
Prevalece, no texto dos quadrinhos, sua função fática.

2.

fx-2>
v 2

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

X
1
h->

QUESTÃO 10

- 3'

)

V 4

V

5
3 ou 5
0 ou 5
3
3e5

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
nenhuma.
somente I e II.
somente I.
somente II e III.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 15
Em uma prova, há dez questões com as alternativas A e B, e
apenas as alternativas A e B, para responder a cada questão.
Sabe-se que há seis alternativas A que são respostas
corretas. Qual o número mínimo de candidatos que devem
fazer a prova para que se tenha certeza de que dois deles
irão preencher os mesmos gabaritos?

QUESTÃO 11
Sendo A e B conjuntos não vazios, qual das alternativas
representa um conjunto vazio?
(A) B n ( A u B )
(B) A n ( A u B )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

196
200
206
210
211

(C) ( A - B ) n A
(D) ( B - A ) n B
(E)

(A-B)n(B-A)

QUESTÃO 16

QUESTÃO 12
A intersecção dos conjuntos A = [ -2, 5] e B = [ 3, 6 ] é o
conjunto C, tal que:
(A) C é vazio.
(B) Apenas os elementos 3, 4 e 5 pertencem a C.
(C) C n A tem infinitos elementos.
(D) C n A é f i n i t o .
(E) A - C é vazio.

Se Paulo vai à festa, então Ana não vai ao parque. Se Ana
não vai ao parque, então os passarinhos cantam. Se os
passarinhos cantam, então os gatos não miam. Se os gatos
miam, é verdade que:
(A) Paulo vai à festa e Ana não vai ao parque.
(B) Os passarinhos cantam.
(C) Paulo vai à festa.
(D) Paulo não vai à festa.
(E) Os passarinhos cantam e Ana não vai ao parque.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 13

Qual é o valor de X na seqüência dada a seguir?

Dividir o número X por 0,0125 é o mesmo que multiplicá-lo
por:
375
250
125
80
8
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27

64

X

(A) 144
(B) 125
(C) 112
(D) 99
81
LU

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
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QUESTÃO 18
Dois jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles
combinam que, se a soma dos números dos dados for cinco,
A ganha e, se essa soma for oito, B é quem ganha. Os dados
são lançados. Sabe-se que A não ganhou. Qual a
probabilidade de B ter ganhado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Impossível de ser determinada.
5/35
5/36
5/32
5/18

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de
informática, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão
em configuração padrão, em português, que o mouse está
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar,
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos,
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
QUESTÃO 19
Sobre uma circunferência, são escolhidos 100 pontos de tal
forma que eles formem um polígono regular. Se forem
escolhidos, ao acaso, 50 pontos, qual a probabilidade de que
três deles estejam alinhados?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,1
0,3
0
0,5
0,4

QUESTÃO 20
Um número natural foi dividido por dois múltiplos de três,
não necessariamente consecutivos, e o resto obtido foi o
mesmo. Se a razão entre os quocientes é igual a cinco, qual
a razão entre os dois divisores?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
4
3
2
1

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 3 2 1

Nas versões mais recentes do Google Chrome em português,
pode-se definir um conjunto de configurações avançadas
que incluem ativar ou desativar proteção contra phishing e
malware, gerenciar configurações de preenchimento
automático de formulários, definir a pasta padrão onde
serão salvos os downloads feitos na web etc. Para chegar ao
local onde se encontram essas configurações clica-se no
botão:
(A)

Ferramentas, que possui o desenho de uma roda
dentada, no canto superior direito da janela, e clica-se

na opção Opções da Internet. Na janela que se abre,
seleciona-se a guia Configurações Avançadas e
realizam-se as configurações desejadas.
(B) Personalizar e Controlar o Google Chrome, no canto
superior direito da janela e, em seguida, clica-se na
opção Configurações. Na aba que se abre, clica-se na
opção Mostrar Configurações Avançadas e realizam-se
as configurações desejadas.
(C) Ferramentas, no canto superior direito da janela, e
clica-se na opção Personalizar. Na janela que se abre,
seleciona-se a guia Geral, clica-se no botão
Configurações
Avançadas
e
realizam-se
as
configurações desejadas.
(D) Personalizar e Controlar o Google Chrome, no canto
superior direito da janela e, em seguida, clica-se na
opção Personalizar. Na janela que se abre, clica-se no
botão Configurações Avançadas e realizam-se as
configurações desejadas.
(E) Configurações Avançadas que possui o desenho de
uma roda dentada, no canto superior direito da janela,
clica-se na opção Personalizar e realizam-se as
configurações desejadas.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Analise o texto a seguir.

A seguir, são apresentadas as descrições de dois tipos de
malware.

"O Core i7 marcou a introdução do Nehalem, baseado em
uma arquitetura com muitas modificações em relação ao
Penryn, incluindo um controlador de memória integrado e a
tão esperada migração do FSB para um barramento serial
ponto a ponto, duas melhorias que foram introduzidas anos
antes pela AMD, às quais a Intel vinha resistindo até então."
Core i7 refere-se a uma:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A.

B.

Categoria de memória.
Marca de disco rígido.
Marca de registradores.
Categoria de modem.
Linha de processadores.

É um tipo de programa malicioso que permite o retorno
de um invasor a um computador comprometido, por
meio da inclusão de serviços criados ou modificados
para esse fim. Normalmente esse programa é colocado
de forma a não a ser notado.
Tipo de programa malicioso que, além de incluir
funcionalidades de worms, dispõe de mecanismos de
comunicação com o invasor que permitem que ele seja
controlado remotamente. O processo de infecção e
propagação é similar ao do worm, ou seja, é capaz de se
propagar
automaticamente,
explorando
vulnerabilidades existentes em programas instalados
em computadores.

QUESTÃO 23
No Microsoft Office Outlook 2007, é possível definir regras
para se manter organizado e atualizado em relação às
atividades da Caixa de Entrada. Uma regra é uma ação que o
Microsoft Office Outlook executa automaticamente em uma
mensagem recebida ou enviada que satisfaz as condições
especificadas na regra. Sobre as regras, é incorreto afirmar
que:
(A) Fazem parte de duas categorias gerais: organização e
notificação.
(B) É possível
adicionar exceções
às
regras
em
circunstâncias especiais como, por exemplo, quando
uma mensagem estiver marcada como alta prioridade.
(C) Para acessar a janela onde podem ser configuradas as
regras, clica-se no menu Ferramentas e, em seguida, na
opção Regras e Alertas.
(D) Uma regra não será aplicada a uma mensagem se pelo
menos uma das exceções especificadas for atendida.
(E) Operam em mensagens lidas e não lidas.

Os tipos de malware
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 3 2 1

A

e

B

são,

Botnet e Trojan.
Backdoor e Bot.
Vírus e Adware.
Spyware e Keylogger.
Rootkit e virus.

Sobre o uso seguro de webmails, analise as afirmações:
I.
II.

QUESTÃO 24

(A) Para formatar a unidade F, Pedro terá antes que apagar
todos os arquivos e pastas dessa unidade, caso
contrário o processo de formatação irá falhar.
(B) Para ver o espaço utilizado e livre da unidade F na
forma gráfica, Pedro terá que dar um duplo clique sobre
essa unidade.
(C) Para nomear (colocar um rótulo) na unidade F, Pedro
terá que formatá-la.
(D) Antes de tirar o pen drive do computador, é
aconselhável que Pedro clique com o botão direito do
mouse sobre a unidade F e selecione a opção Ejetar.
(E) Para formatar a unidade F, Pedro terá que clicar com o
botão direito do mouse sobre essa unidade e selecionar
a opção Limpar Disco. Na janela que aparece, deve
clicar na opção Iniciar.

em

QUESTÃO 26

III.
No Windows 7 em português, Pedro clicou no menu Iniciar,
na opção Computador e visualizou as unidades de disco
rígido e de dispositivos com armazenamento removível.
Identificou que seu pen drive, conectado à porta USB do
computador, está identificado pela letra F. Pode-se afirmar
que:

descritos

IV.

Utilizar sites de busca para acessar o webmail e clicar
em links recebidos por meio de mensagens eletrônicas.
Configurar opções de recuperação de senha, como um
endereço de e-mail alternativo, uma questão de
segurança e um número de telefone celular.
Evitar acessar o webmail em computadores de terceiros
e, caso seja realmente necessário, ativar o modo de
navegação anônima.
Certificar-se de utilizar conexões seguras sempre que
acessar o webmail, especialmente ao usar redes Wi-Fi
públicas.

São procedimentos de segurança que devem ser adotados
ao acessar webmails o que se afirma apenas em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1e IV.
II e III.
II, III e IV.
1e II.
III e IV.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

'"Este protocolo utiliza certificados digitais para assegurar a
identidade, tanto do site de destino como a sua própria,
caso você
possua
um. Também
utiliza
métodos
criptográficos e outros protocolos, como o SSL (Secure
Sockets Layer) e o TLS (Transport Layer Security), para
assegurar a confidencialidade e a integridade das
informações. Sempre que um acesso envolver a transmissão
de informações sigilosas (como acesso a sites de internet
Banking e de comércio eletrônico) é importante certificar-se
do uso deste protocolo, que oferece conexões seguras." O
protocolo citado é o:

Iracema possui a seguinte planilha no Microsoft Excel 2007
em português:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TCP.
HTTP.
HTTPS
SMTP.
FTPS.

A
1

Cliente

2

Ana Maria da Silva

3

Ana Maria da Silva

4

Paulo Henrique Teixeira

5

Ana Maria da Silva

6

Paulo Henrique Teixeira

Para remover os nomes duplicados do intervalo de células
de A2 a A6, Iracema selecionou o intervalo de células de A l
a A6, clicou na g u ia I , na o p ção II
e, na janela que
se abriu, clicou no botão OK.
As lacunas I e II são preenchidas correta e respectivamente
com:

QUESTÃO 28
No escritório onde Ângela trabalha, emprega-se o sistema
operacional
Microsoft Windows 7 Professional em
português. Como ela necessita de agilidade na execução de
suas tarefas diárias, muitas vezes utiliza teclas de atalho
para realizar operações nos softwares de uso mais comum.
Por exemplo, para fechar uma janela aberta e ativa, Ângela
utiliza a combinação de teclas Alt +
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F4.
Tab.
Enter.
F ll.
X.

LEGISLAÇÃO
O Plenário do CREF3/SC é o poder máximo da Entidade.
Assinale a alternativa incorreta no tocante a esse órgão,
tomando por base o disposto na Resolução CREF/SC n9 67
de 2012.

No Microsoft Word 2007 em português, Maria possui um
arquivo aberto que foi gravado de forma padrão no disco
rígido. Ela deseja salvar uma cópia desse arquivo no pen
drive, para ser aberto em uma versão mais antiga do Word,
a versão 2003. Para isso, deve clicar no Botão Office,
posicionado no canto superior esquerdo da janela,
posicionar o ponteiro do mouse na opção
I_____e clicar na
opção II .
As lacunas I e II devem
respectivamente com:
Salvar
Salvar
Salvar
Salvar
Salvar

Fórmulas e Remover Duplicatas.
Controle e Remover Repetição.
Dados e Excluir Repetição.
Início e Excluir Repetição.
Dados e Remover Duplicatas.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ser

preenchidas

e Versões Antigas
Cópia e Documento do Word 97-2003
e Documento do Word 2003
Como e Documento do Word 97-2003
Como e Versões Antigas

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 3 2 1

correta

e

(A) O Plenário do CREF3/SC é constituído por 20 (vinte)
Membros Efetivos e pelo último ex-presidente do
CREF3/SC que tenha cumprido integralmente seu
mandato.
(B) Na falta ou impedimento de 1 (um) ou mais Membros
Conselheiros Efetivos, a ausência será suprida por um
ou mais Membro Suplente convocado pelo Presidente
do CREF3/SC.
(C) O Plenário do CREF3/SC somente deliberará sobre os
assuntos constantes na sua pauta de convocação e com
a presença mínima de metade mais o primeiro inteiro
de seus Membros Efetivos.
(D) Poderão participar da reunião do Plenário, quando
convidadas pelo Plenário, Diretoria e/ou Presidência,
pessoas cuja participação seja do interesse da Entidade,
tendo o direito ao voto.
(E) A pauta de Reunião do Plenário será definida pela
Diretoria do CREF3/SC e enviada aos Conselheiros, no
mínimo, 10 (dez) dias antes da data marcada para a
reunião.
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QUESTÃO 32
Considere as seguintes afirmações:
I.

A Presidência do CREF3/SC será exercida por um
Presidente e por dois Vice-Presidentes.
II. Caberá recurso ao CREF3/SC, no prazo máximo de 10
(dez) dias, de atos e decisões do Presidente que
atentarem contra expressa decisão prevista no Estatuto
ou nesse Regimento.
III. Incumbe ao presidente autorizar a realização de
sindicância e a instauração de inquéritos.
IV. A Diretoria do CREF3/SC é o órgão que exerce as
funções administrativas e executivas do Conselho e será
constituída pelo Presidente, l 5 Vice-Presidente, 25 VicePresidente, l g Secretário, 2^ Secretário, l 5 Tesoureiro e
2g Tesoureiro.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
somente
somente
somente
somente

I, II e III.
II, III e IV.
I, II e IV.
I e II.

QUESTÃO 33
A Resolução CREF3/SC n^ 072 de 2012 dispõe sobre
pagamento de Diárias aos Conselheiros e Funcionários do
Conselho Regional de Educação Física - CREF3/SC. De
acordo com essa resolução, será devido aos Conselheiros e
funcionários do Conselho Regional de Educação Física CREF3/SC, a título de diárias, quando estes estiverem em
viagem para efetivo exercício de suas funções ou
representações, os valores estipulados para a cobertura de
despesas relativas a deslocamentos, hospedagem e
alimentação. Assinale a alternativa que contraria as
disposições dessa resolução.
(A) A diretoria poderá autorizar pagamento de jeton para
Conselheiros e/ou Profissionais de Educação Física
quando em participações em Eventos representando o
CREF3/SC,
Reuniões Plenárias ou Reuniões de
Comissões Permanentes e Temáticas.
(B) A diretoria poderá autorizar pagamento de ajuda de
custo para Conselheiros, funcionários e/ou Profissionais
de Educação Física, quando no desenvolvimento de
projetos e/ou pesquisas, bem como em participações
de Eventos representando o CREF3/SC, Reuniões
Plenárias ou Reuniões de Comissões Permanentes e
Temáticas.
(C) Quando a viagem se der em razão do exercício de
funções ou representações com permanência de até 4
(quatro) horas fora da sua cidade de residência, sem
pernoite, será devido o valor correspondente a 40%
(quarenta por cento) do valor da diária prevista.
(D) Quando a viagem se der em razão do exercício de
funções
ou
representações
com
pernoite,
independentemente
do
número
de
horas
de
permanência, será devido o valor correspondente a 50%
(cinqüenta por cento) do valor da diária prevista.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 3 2 1

(E) Quando a viagem se der em razão do exercício de
funções ou representações com permanência acima de
4 (quatro) horas fora da sua cidade de residência, sem
pernoite, será devido o valor correspondente a 60%
(sessenta por cento) do valor da diária prevista.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa que corretamente complete a lacuna.
A partir da vigência da Resolução CONFEF n9 161/2008, os
Conselhos Regionais de Educação Física - CREFs poderão
efetuar a suspensão do registro dos Profissionais que
estiverem c o m _______________________ em atraso.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
2
3
1
2

(três) ou mais anuidades
(duas) ou mais anuidades
(três) ou mais mensalidades
(uma) anuidade
(duas) ou mais mensalidades

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa contrária à Lei ng 12.395.
(A) A entidade de prática desportiva empregadora que
estiver com pagamento de salário de atleta profissional
em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou
superior a 3 (três) meses, terá o contrato especial de
trabalho desportivo daquele atleta rescindido, ficando o
atleta livre para se transferir para qualquer outra
entidade de prática desportiva de mesma modalidade,
nacional ou internacional, e exigir a cláusula
compensatória desportiva e os haveres devidos.
(B) O não pagamento ao atleta de salário e contribuições
previstas em lei por parte da entidade de prática
desportiva cessionária, por 2 (dois) meses, implicará a
rescisão do contrato de empréstimo e a incidência da
cláusula compensatória desportiva nele prevista, a ser
paga ao atleta pela entidade de prática desportiva
cessionária.
(C) É facultado às entidades de prática desportiva contratar
seguro de vida e de acidentes pessoais, vinculado à
atividade desportiva, para os atletas profissionais, com
o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos.
(D) O
valor
da
cláusula
indenizatória
desportiva
internacional originalmente pactuada entre o atleta e a
entidade
de
prática
desportiva
cedente,
independentemente
do
pagamento
da cláusula
indenizatória desportiva nacional, será devido a esta
pela entidade de prática desportiva cessionária caso
esta venha a concretizar transferência internacional do
mesmo atleta, em prazo inferior a 3 (três) meses,
caracterizando o conluio com a entidade de prática
desportiva estrangeira.
(E) Pertence às entidades de prática desportiva o direito de
arena, consistente na prerrogativa exclusiva de
negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a
emissão, a transmissão, a retransmissão ou a
reprodução de imagens, por qualquer meio ou
processo, de espetáculo desportivo de que participem.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Considere as seguintes afirmações:

A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário
de 2015, inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de
renda devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual pelas
pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral
ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação,
no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos
previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.

I.

II.

Caberá à União a coordenação da política nacional de
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e
exercendo função normativa, redistributiva e supletiva
em relação às demais instâncias educacionais.
A educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular da Educação Básica,
ajustando-se às faixas etárias e às condições da população
escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.
Os estabelecimentos que utilizam progressão regular
por série podem adotar no ensino fundamental o
regime de progressão continuada, sem prejuízo da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem,
observadas as normas do respectivo sistema de ensino.

Essas deduções, de acordo com a Lei n5 11.438, ficam
limitadas
relativamente
à
pessoa
jurídica,
___________________________, observado o disposto no § 4o do art.
3o da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em cada
período de apuração.

Tendo por base a Lei n5 9.394, que estabelece as diretrizes e
bases da Educação, pode-se afirmar que:

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna
acima:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III.

somente I e II são corretas.
somente I e III são corretas.
somente II e III são corretas.
todas são incorretas.
todas são corretas.

a
a
a
a
a

1%
4%
5%
8%
6%

(um por cento) do imposto devido
(quatro por cento) do imposto devido
(cinco por cento) do imposto devido
(oito por cento) do imposto devido
(seis por cento) do imposto devido

QUESTÃO 37
De acordo com a Resolução CONFEF n9 052/2002, que
dispõe sobre Normas Básicas Complementares para
fiscalização
e funcionamento
de
Pessoas Jurídicas
prestadoras de serviços na área da atividade física,
desportiva e similares, são aspectos a serem observados em
relação à área de atividades aquáticas:
I.

Considere as seguintes infrações:
I. O recebimento pelo patrocinador ou doador de qualquer
vantagem financeira ou material em decorrência do
patrocínio ou da doação que com base nela efetuar.
II. Agir o patrocinador, o doador ou o proponente com
dolo, fraude ou simulação para utilizar incentivo nela
previsto.
III. Desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos
projetos dos recursos, bens, valores ou benefícios com
base nela obtidos.
IV. Adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade
desportiva beneficiada pelos incentivos nela previstos.
Constituem infração aos dispositivos da Lei ng 11.438, que
dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as
atividades de caráter desportivo e dá outras providências:
(A) todas.
somente
(C) somente
(D) somente
somente
CQ

LU

Utilização de piso antiderrapante ou material similar,
com revestimento em perfeito estado de conservação,
livre de rachaduras e irregularidades, preservando a
condição de segurança, principalmente no caso de piso
molhado, tanto na área circundante da piscina, assim
como na área de trânsito entre esta e o vestiário.
II. Conservação do revestimento interno e externo da
piscina, relacionado a azulejos e ladrilhos e outros
materiais de revestimento. Deve estar livre de trincas,
rachaduras e outras deformações que possam colocar
em risco a segurança do usuário.
III. Existência de marcação de profundidade, escalonada e
gradativa, na borda da piscina e/ou na lateral externa
desta em números legíveis e visíveis, a uma distância
mínima equivalente à largura da piscina.
IV. Manutenção e o perfeito estado de conservação e
funcionamento dos equipamentos do sistema de água
(bombas, aquecedores de água, filtros e outros) e das
instalações hidráulica, elétrica e de elementos
carburantes, quando houver.

QUESTÃO 39

1, II e III.
II, III e IV.
1, II e IV.
1e II.

É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
somente
somente
somente
somente

I, II e III.
II, III e IV.
I, II e IV.
I e II.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 3 2 1
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que não corresponde a uma
disposição prevista pela Lei n5 11.788, que dispõe sobre o
estágio de estudantes.

Aponte a única alternativa que contenha
constitucional de eficácia limitada.

(A) O estágio relativo a cursos que alternam teoria e
prática, nos períodos em que não estão programadas
aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40
(quarenta) horas semanais, desde que isso esteja
previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição
de ensino.
(B) Se a instituição de ensino adotar verificações de
aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de
avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo
menos à metade, segundo estipulado no termo de
compromisso, para garantir o bom desempenho do
estudante.
(C) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não
poderá exceder 4 (quatro) anos, exceto quando se
tratar de estagiário portador de deficiência.
(D) O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de
contraprestação que venha a ser acordada, sendo
compulsória a sua concessão, bem como a do auxíliotransporte, na hipótese de estágio não obrigatório.
(E) A eventual concessão de benefícios relacionados a
transporte, alimentação e saúde, entre outros, não
caracteriza vínculo empregatício.

uma

norma

(A) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.
(B) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos na Constituição.
(C) É livre a locomoção no território nacional em tempo de
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
(D) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual,
constituída, em primeiro grau, pelos juizes de direito e
pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo
próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça
Militar nos Estados em que o efetivo militar seja
superior a vinte mil integrantes.
(E) É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade
econômica,
independentemente
de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
Assinale a alternativa errônea a respeito do tratamento
constitucional do habeas corpus.
(A) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em
recurso ordinário, todos os habeas corpus decididos em
única ou última instância pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios.
(B) A ação de habeas corpus é gratuita.
(C) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente,
a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e
julgar, originariamente o habeas corpus, quando o
coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma
jurisdição em uma única instância.
(D) Não caberá "habeas-corpus" em relação a punições
disciplinares militares.
(E) Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e
julgar, originariamente, os habeas corpus, quando a
autoridade coatora for juiz federal.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 3 2 1

QUESTÃO 43
A respeito da morte civil, atenção às regras aqui dispostas.
I.

Presume-se a morte, quanto aos ausentes, nos casos
em que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória.
II. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião,
não se podendo averiguar se algum dos comorientes
precedeu aos outros, desde que as causas que
originaram o acidente sejam efetivamente elucidadas,
presumir-se-ão simultaneamente mortos.
III. A existência da pessoa natural termina com a morte.
IV. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação
de ausência, se alguém, desaparecido em campanha ou
feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após
o término da guerra. Nesse caso, somente poderá ser
requerida
depois
de
esgotadas
as
buscas
e
averiguações, devendo a sentença fixar a data provável
do falecimento.
Estão erradas as regras contidas nos incisos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III e IV.
I e III.
I e II.
II e IV.
I, II e III.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

Os casos listados a seguir mesclam hipóteses de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, segundo a Lei
Federal n9 8.666/93.

Esta questão mescla conceitos de Direito do Trabalho e
Direito Penal. Escolha a alternativa na qual o conteúdo é
inteiramente correto.

I.

(A) De acordo com o Código Penal - tempo do crime considera-se praticado o crime no momento do
resultado (ou seja, da consumação), ainda que outro
seja o da ação ou omissão.
(B) Segundo
o
Código
Penal,
o
agente
que,
voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos
atos já praticados. Ainda, nos crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano
ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou
da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será
reduzida de um a dois terços.
(C) De acordo com o Código Penal, a lei posterior, que de
qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos
anteriores, exceto os que decididos por sentença
condenatória transitada em julgado.
(D) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, o
empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço
na mesma ou em outra empresa, ininterruptamente,
não poderá ser despedido senão por motivo de falta
grave ou circunstância de força maior, devidamente
comprovadas. Considera-se como de serviço todo o
tempo em que o empregado esteja à disposição do
empregador.
(E) No direito trabalhista, a falta do aviso prévio por parte
do empregador dá ao empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a
integração desse período no seu tempo de serviço.
Além disso, o horário normal de trabalho durante o
prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo
empregado, será reduzido de 2 (duas) horas diárias,
sem prejuízo do salário integral.

Quando não acudirem interessados à licitação anterior
e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas, nesse caso,
todas as condições preestabelecidas.
II. Hipótese de contratação de serviço técnico de
fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou
serviços de natureza singular, com profissionais ou
empresas de notória especialização.
III. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos
históricos, de autenticidade certificada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou
entidade.
IV. Fornecimento de bens e serviços, produzidos ou
prestados no País, que envolvam, cumulativamente,
alta complexidade tecnológica e defesa nacional,
mediante
parecer
de
comissão
especialmente
designada pela autoridade máxima do órgão.
Agora, encontre a assertiva que contenha a seqüência
correta a respeito das hipóteses citadas serem de dispensa
ou de inexigibilidade.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Inexigibilidade, dispensa,
Inexigibilidade, dispensa,
Dispensa, inexigibilidade,
Dispensa, inexigibilidade,
Dispensa, inexigibilidade,

inexigibilidade, dispensa.
dispensa, inexigibilidade.
dispensa, inexigibilidade.
inexigibilidade, dispensa.
dispensa, dispensa.

QUESTÃO 45
A respeito do regramento jurídico doutrinário dos atos
administrativos, assinale a alternativa incorreta:
(A) Grande parte da doutrina apresenta como elementos
do ato administrativo presunção de legitimidade e
veracidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade.
(B) Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve
de fundamento ao ato administrativo.
(C) Atos administrativos complexos são os que resultam da
manifestação de dois ou mais órgãos, sejam eles
singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para
formar um ato único.
(D) Ato administrativo composto é o que resulta da
manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade
de um é instrumental em relação a de outro, que edita
o ato principal.
(E) Homologação é o ato unilateral e vinculado pelo qual a
Administração Pública reconhece a legalidade de um
ato jurídico. Ela se realiza sempre o posteriori e examina
apenas o aspecto de legalidade, no que se distingue da
aprovação.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 3 2 1

QUESTÃO 47
O Código Tributário Nacional considera que são normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(A) As
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades administrativas.
(B) Os convênios que entre si celebrem a empresas
públicas, as sociedades de economia mista e os
Municípios.
(C) Os atos normativos expedidos pelas autoridades
judiciárias e legislativas.
(D) Todas as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa.
(E) Os usos e costumes da população local.
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QUESTÃO 48
Assinale a alternativa incorreta:
(A) A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no
capítulo correspondente à constituição da dívida ativa,
no Código Tributário Nacional, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser
sanada até a decisão de primeira instância, mediante
substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa,
que somente poderá versar sobre a parte modificada.
(B) O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente,
dentre outros requisitos, o nome do devedor e, sendo
caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros.
(C) A dívida regularmente inscrita goza da presunção de
certeza e liquidez e não tem o efeito de prova préconstituída, pois a presunção a que se refere este artigo
é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a
cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
(D) Para os efeitos da constituição da dívida ativa tributária
proveniente de crédito dessa natureza, a fluência de
juros de mora não exclui a liquidez do crédito.
(E) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito
dessa natureza, regularmente inscrita na repartição
administrativa competente, depois de esgotado o prazo
fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final
proferida em processo regular.

QUESTÃO 49
O Código de Processo Civil afirma que duas ou mais pessoas
podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, quando: entre elas houver comunhão de
direitos ou de obrigações relativamente à lide; ou os direitos
ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato
ou de direito; ou entre as causas houver conexão pelo
objeto ou pela causa de pedir; ou ocorrer afinidade de
questões por um ponto comum de fato ou de direito. Desse
modo, aponte a alternativa que contenha o raciocínio que é
concordante com este enunciado:

(E)

Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de
lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de
decidir a lide de modo uniforme para todas as partes;
caso em que a eficácia da sentença dependerá da
citação de todos os litisconsortes no processo.

QUESTÃO 50
O tema aqui tratado é competência, segundo o Código de
Processo Civil. Nesse sentido, aponte a incorreta assertiva.
(A) Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, é
competente o foro da situação da coisa. Pode o autor,
entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição,
não recaindo o litígio sobre direito de propriedade,
vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de
terras e nunciação de obra nova.
(B) O conflito de competência pode ser suscitado por
qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo
juiz. O Ministério Público será ouvido em todos os
conflitos de competência, mas terá qualidade de parte
naqueles que suscitar.
(C) A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em
direito real sobre bens móveis serão propostas, em
regra, no foro do domicílio do réu. Sendo incerto ou
desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado
onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor.
(D) Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de
delito ou acidente de veículos, será competente o foro
do domicílio do autor ou do local do fato.
(E) Dá-se a conexão entre duas ou mais ações sempre que
há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas
o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das
outras.

RASCUNHO

(A) Cada litisconsorte tem o direito de promover o
andamento do processo e todos devem ser intimados
dos respectivos atos, no caso em que seja litisconsórcio
unitário. Caso seja facultativo, a intimação de um supre
a dos demais.
(B) Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão
considerados, em suas relações com a parte adversa,
como litigantes distintos; mas os atos e as omissões de
um prejudicarão ou beneficiarão os outros.
(C) O juiz ordenará ao autor que promova a citação de
todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que
assinar, sob pena de intimação para fazê-lo em 10 (dez)
dias.
(D) O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto
ao número de litigantes, quando este comprometer a
rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. O pedido
de limitação interrompe o prazo para resposta, que
recomeça da intimação da decisão.
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