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CONCURSO PUBLICO - EDITAL N° 01/2015
TÉCNICO DE REGISTRO DE COMERCIO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
IN S T R U Ç Õ E S G E R A IS
I.

Nesta prova, você encontrará 15 (quinze) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 100 (cem) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática / Raciocínio Lógico (10
questões), Noções de Informática (10 questões), Noções Gerais de Igualdade Racial e de Gênero (10 questões),
Código Civil (20 questões), Direito Empresarial (20 questões), Noções de Direito Administrativo - Estatuto do Servidor e
Registro Público Mercantil (20 questões) e uma prova discursiva.

II.

Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. A prova discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
VIII.Os candidatos poderão levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos
do início das provas.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais deumaalternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto suaassinatura,nada
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

deve ser

XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observaçõesou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO

PORTUGUÊS
Texto I
O direito à privacidade como elo da cidadania
Quando o STF vier a julgar a ação de inconstitucionalidade
movida pela Associação Nacional dos Editores de Livros contra
o artigo do Código Civil que prevê a autorização para biografias
comercializadas, os juizes estarão, mais uma vez, diante do
dilema da Justiça, dos dois pratos da balança e qual deles
fazer pesar mais com sua força. A liberdade de expressão de
um lado e o direito à privacidade do outro, e cada juiz, ainda
uma vez, diante do ato de decidir pela garantia de ambos
estabelecida na Carta Magna.
Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin dos
editores, fortemente apoiada pelos meios de comunicação
(TVs em especial), estarão contrariando os que, do outro lado,
clamam pela garantia do seu direito à privacidade. Se a estes
contemplarem com seu voto, estarão contrariando os primeiros,
os grandes interessados em que vidas pessoais sejam
livremente retratadas, transformadas em ativos comerciais de
grande valor para a montagem do espetáculo midiático que
está, hoje em dia, para muito além do interesse público na
circulação da informação, o jornalismo.
Independentemente do que venha a decidir o STF em
relação à questão, nós da associação Procure Saber, no âmbito
do nosso pequeno foro e em que pesem as tantas dúvidas
e posições entre nós, resolvemos exercer o nosso direito
democrático de associação, de opinião e de manifestação,
levando a público o nosso propósito de defender o direito à
privacidade como elo importante da cadeia da cidadania
soberana, chamando a atenção de toda a sociedade para
a necessidade de amplo e profundo debate em torno desse
tema, da delicada situação em que se encontra esse prato
da balança do direito civil em nosso tempo, a privacidade, o
que ela significa, o que ainda é possível fazer para que ela
tenha sentido, para que os que ainda nela creem e confiam
possam encontrar nas regras, nas normas e nas leis alguma
garantia. O debate afinal toma corpo, podendo contribuir para
posicionamentos mais conscientes, mais maduros e mais
equilibrados sobre que tipo de vida queremos e podemos viver,
se os indivíduos nos confins de suas vidas privadas ainda
devem ser levados em conta, ainda reconhecidos e respeitados
em seus direitos ou se já não importam mais.
Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao longo
da História, se mostram capazes de compreender os dilemas
e contradições da vida em sociedade e que, apesar da dor
e do sofrimento dessa condição trágica, estão dispostos a
reconhecer de que lado estão. Como disse Francisco Bosco
referindo-se ao dilema entre o interesse público e o privado,
em seu escrito neste jornal, semana passada, é o princípio da
soberania decisória sobre a vida privada que deve prevalecer.
É a mesma, nossa opinião.
(Gilberto Gil, O Globo, 15/10/2013)

1) Em seu artigo, já no primeiro parágrafo, Gilberto Gil
procura estabelecer os limites de sua abordagem,
apresentando-nos o tema que será desenvolvido . A
alternativa em que isso está corretamente indicado é:
a) O texto de Gilberto Gil falará sobre a necessidade
de respeitar, sempre, todas as decisões do STF,
independente da questão, embora também abra espaço
para apresentar visões opostas a sua.
b) O texto fala sobre a livre comercialização das
autobiografias, temática cuja discussão envolve
argumentos de ordem financeira e emocional.
c) O texto falará sobre alguns problemas encontrados no
Código Civil, e a polêmica das biografias servirá como
exemplo para Gil embasar suas críticas.
d) O texto falará sobre a polêmica da liberação das
biografias não autorizadas evidenciando os distintos
posicionamentos a respeito, inclusive o do autor.
e) O texto falará sobre os dilemas vivenciados pela justiça
em várias esferas, seja nas propostas da Carta Magna
seja nos entraves do Código Civil.

2) O segmento do texto que MELHOR representa o
posicionamento assumido pelo autor do artigo quanto
à liberação das biografias não autorizadas é:
a) “A liberdade de expressão de um lado e o direito à
privacidade do outro, e cada juiz, ainda uma vez, diante
do ato de decidir pela garantia de ambos estabelecida
na Carta Magna” (1°§)
b) “Como disse Francisco Bosco referindo-se ao dilema
entre o interesse público e o privado, em seu escrito
neste jornal, semana passada, é o princípio da soberania
decisória sobre a vida privada que deve prevalecer”
(4 °§)

c) “O debate afinal toma corpo, podendo contribuir para
posicionamentos mais conscientes, mais maduros e
mais equilibrados sobre que tipo de vida queremos e
podemos viver, se os indivíduos nos confins de suas
vidas privadas ainda devem ser levados em conta,
ainda reconhecidos e respeitados em seus direitos ou
se já não importam mais.” (3°§)
d) “Ora, se preferirem dar ganho de causa à Adin
dos editores, fortemente apoiada pelos meios de
comunicação (TVs em especial), estarão contrariando
os que, do outro lado, clamam pela garantia do seu
direito à privacidade” (2°§)
e) “Temos tido sempre justificado apreço pelos que, ao
longo da História, se mostram capazes de compreender
os dilemas e contradições da vida em sociedade e que,
apesar da dor e do sofrimento dessa condição trágica,
estão dispostos a reconhecer de que lado estão”(42°§)
Leia o trecho a seguir e, sobre ele, responda às questões
3 e 4:
“Se a estes contemplarem com seu voto, estarão
contrariando os primeiros, os grandes interessados em que
vidas pessoais sejam livremente retratadas, transformadas
em ativos comerciais de grande valor para a montagem
do espetáculo midiático aue está, hoje em dia, para muito
além do interesse público na circulação da informação, o
jornalismo. ” (2°§)
3) Respectivamente, a alternativa cujos referentes das
palavras em destaque estão corretamente indicados é:
a) os que clamam pela garantia do direito à privacidade;
espetáculo midiático.
b) Adin dos editores; o jornalismo.
c) os que clamam pela garantia do direito à privacidade; a
Adin dos editores.
d) as Tv’s em especial; o espetáculo midiático.
e) meios de comunicação; jornalismo.
4) A respeito da classe gramatical das palavras em
destaque, a alternativa que as classifica corretamente,
na ordem em que se encontram no trecho, é:
a) pronome demonstrativo e conjunção
b) pronome indefinido, e pronome relativo
c) pronome demonstrativo e pronome relativo
d) pronome indefinido e conjunção
e) pronome pessoal e conjunção
5) No último parágrafo, a palavra “apreço” poderia ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por:
a) rancor
b) desprezo
c) estima
d) desejo
e) temor
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6) Quanto à observação das diversas modalidades de uso
da língua, percebe-se que o texto de Gil apresenta:
a) predomínio de registro informal em uma tentativa de
aproximar o leitor do posicionamento defendido.
b) uma linguagem simbólica, comumente explorada em
suas canções, com o objetivo de revelar a subjetividade
de seu discurso.
c) a opção por um vocabulário predominantemente técnico
em acordo com a temática jurídica explorada.
d) um registro coloquial, que lança mão de gírias e traços
típicos de sua região de origem.
e) predominantemente, a variante formal da língua em
adequação ao tipo de texto que produz e ao veículo em
que é publicado.
7) Ao longo do texto, o autor faz uso da primeira pessoa
do plural em verbos e pronomes como no fragmento
“no âmbito do nosso pequeno foro e em que pesem
as tantas dúvidas e posições entre nós,”(3°§). Nesse
fragmento, tal uso representa:
a) a opinião de Gil e de todos os demais membros da
Associação Procure Saber.
b) que se trata de uma opinião consensual dos membros
do STF.
c) que os leitores em geral compartilham da mesma
opinião de Gil.
d) a opinião da maioria da população de acordo com
pesquisas.
e) o posicionamento articulado pelos veículos de
comunicação em geral.
8) Analisando-se, sintaticamente, o trecho “Como
disse Francisco Bosco referindo-se ao dilema entre
o interesse público e o privado, em seu escrito neste
jornal, semana passada”, presente no último parágrafo,
percebe-se que se comete um ERRO na indicação da
função sintática de um dos termos que o estrutura em:
a) “Francisco Bosco” - sujeito simples
b) “ao dilema” - objeto indireto
c) “público e o privado” - adjunto adnominal
d) “em seu escrito neste jornal” - aposto
e) “semana passada” - adjunto adverbial

9) Percebe-se que há uma relação entre os dois textos
desta prova em função:
a) da proximidade na visão de seus atores sobre o mesmo
tema.
b) da identificação na estrutura dos textos que foram
produzidos.
c) do uso do humor como estratégia argumentativa sobre
um mesmo tema.
d) de posicionamentos divergentes sobre um tema
polêmico.
e) da referência a uma mesma temática com abordagens
diferenciadas.
10) As preposições são importantes “elos” na organização
textual. Percebe-se, na fala do pai na charge acima,
a construção “acaba de chegar”. Assinale a opção
em que se destaca, em um fragmento do texto I, uma
preposição que cumpra o mesmo papel sintático da
que foi sinalizada neste enunciado.
a) “O direito à privacidade” (título)
b) “Quando o STF vier a julgar” (1°§)
c) “Ora, se preferirem dar ganho de causa” (2°§)
d) “Se a estes contemplarem com seu voto,” (2°§)
e) “O debate afinal toma corpo, podendo contribuir para
posicionamentos” (3°§)
_________ MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO_________
11) Após um concurso com questões somente de
MATEMÁTICA e PORTUGUÊS, 120 candidatos acharam
as questões da prova de MATEMÁTICA fáceis; 87
acharam as questões da prova de PORTUGUÊS fáceis;
e, 53, acharam ambas as provas (MATEMÁTICA E
PORTUGUÊS) fáceis. Nessas condições, o total de
candidatos que acharam fáceis as questões de somente
uma das provas é de:
a) 101
b) 154
c) 260
d) 67
e) 34
12) Mauro acertou

—

de 40% das questões de um

Texto II
concurso. Nessas condições, a fração que corresponde
ao total de questões que Mauro errou no concurso é:
. 23

a) 6Õ
b) T t
60

U_

c)

30

23
d) —
30
e)

Ytrlm rrrw

tr.
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30

13) Considerando que as figuras abaixo (separadas por
vírgulas) seguem uma seqüência lógica, então a 76a
figura da sequencia é:
[ . {.

a) [

b)
c)
d)
e)
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14) De acordo com a equivalência lógica, a negação da
frase “Se Paulo compra um carro, então não paga à
vista” é:
a) Paulo não compra um carro ou não paga à vista.
b) Paulo não compra um carro ou paga à vista.
c) Paulo compra um carro e não paga à vista.
d) Paulo não compra um carro e paga à vista.
e) Paulo compra um carro e paga à vista.
15) Dentre as afirmações:
I. Se duas proposições são falsas, então a conjunção
entre elas é verdadeira.
II. Se duas proposições são verdadeiras, então a disjunção
entre elas é verdadeira.
III. Se duas proposições são falsas, então o bicondicional
entre elas é verdadeiro.
IV. Se duas proposições são falsas, então o condicional
entre elas é verdadeiro.
Pode-se afirmar que são corretas:
a) Somente uma delas.
b) Somente duas delas.
c) Somente três delas.
d) Todas.
e) Nenhuma.
16) Seja um conjunto A com exatamente 7 elementos
distintos e um conjunto B com exatamente 8 elementos
distintos, é correto afirmar, COM CERTEZA, que:
a) O conjunto união entre A e B tem exatamente 15
elementos distintos.
b) Se ambos os conjuntos forem disjuntos, então o conjunto
união entre A e B têm exatamente 15 elementos.
c) O conjunto intersecção entre A e B tem exatamente 1
elemento.
d) Se ambos conjuntos forem disjuntos, então o conjunto
intersecção entre A e B têm exatamente 15 elementos.
e) O conjunto complementar de B com relação ao conjunto
A tem exatamente 1 elemento.

19) A Frase “A Lua é um satélite ou Saturno não é o maior
planeta” é equivalente a frase:
a) “A Lua é um satélite e Saturno não é o maior planeta”
b) “A Lua não é um satélite e Saturno é o maior planeta”
c) “Se a Lua não é um satélite, então Saturno não é o
maior planeta”
d) “A Lua é um satélite se, e somente se, Saturno não é o
maior planeta”
e) “Se a Lua é um satélite, então Saturno não é o maior
planeta”
20) Se o valor de lógico de uma proposição “p” é verdade
e o valor lógico de uma proposição “q” é falso, então o
valor lógico da proposição composta [(q —►r)+p] é:
a) Falso.
b) Inconclusivo.
c) Valor lógico da proposição r.
d) Negação do valor lógico da proposição r.
e) Verdade.
_____________ NOÇÕES DE INFORMÁTICA_____________
21) Em termos de tipologia temos basicamente dois tipos
de memórias: a primária e a secundária. Identifique a
alternativa que apresenta corretamente uma memória
do tipo primária:
a) DVD
b) RAM
c) HD
d) Pen Drive
e) Modem

22) Quanto à Internet e à Intranet, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale
a alternativa que apresenta a seqüência correta (de
cima para baixo):
( ) Somente a Internet utiliza especificamente do protocolo
TCP/l P.
( ) Tanto a Internet como a Intranet utilizam de browsers
para sua navegabilidade.
2
( ) A Intranet é uma versão particular da Internet, podendo
17) Sabe-se que — do total de livros colocados sobre a
ou não estar conectada à mesma.
a) V - V - V
estante de uma biblioteca são de Economia, — do total
b) V - V - F
7
c) v - F - V
de livros são de História e o restante dos livros são de
d) F - V - V
Medicina. Se nessa estante há um total de 180 livros
e) F - F - F
de Medicina, então o total de livros de Economia nessa
estante é de:
a) 420
23) Um dos procedimentos básicos para a realização de
cópias de segurança é conhecer os principais tipos
b) 450
de backup. Portanto, deve-se conhecer as principais
c) 1050
diferenças entre os backups:
d) 36
a) completos, incrementais e diferenciais.
e) 360
b) integrais, lineares e incrementais
c) completos, diferenciais e matriciais.
18) Do total de pessoas numa sala 40% são mulheres e
d) integrais, lineares e matriciais.
dentre o total de homens, 30% deles usam óculos. Se
e) completos, incrementais e matriciais.
63 homens não usam óculos, então o total de mulheres
na sala é:
a) 80
24) Relacione os softwares da Microsoft da coluna da
esquerda com a sua respectiva funcionalidade da
b) 60
coluna da direita:
c) 90
(1) Internet Explorer
(A) Gerenciador de Arquivos
d) 120
(2) Windows NT
(B) Browser
e) 70
(3) Windows Explorer
(C) Sistema Operacional
(4) Outlook Express
(D) Correio Eletrônico
a) 1B - 2 A - 3 C - 4D
b) 1D - 2C - 3 A - 4 B
c) 1 B - 2 C - 3 A - 4 D
d) 1C - 2B - 3 A - 4 D
e) 1 B - 2 C - 3 D - 4 A
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25) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica
corretamente sobre os conceitos básicos do Windows
XP:
a) o Windows XP não possui a característica de ser
multitarefa.
b) ao desligar o Windows XP temos somente as opções de
desligar ou de reiniciar.
c) o Windows XP não permite a alternância entre várias
contas de usuários.
d) o Notepad (Bloco de Notas) e o Paint foram, por padrão,
desativados no Windows XP.
e) na Área de Trabalho encontram-se ícones, a Barra de
Tarefas e o Botão Iniciar.
26) O Slide Mestre é o slide principal em uma hierarquia
de slides que armazena informações sobre o tema e os
layout dos slides de uma apresentação. No Powerpoint
2007 o recurso Slide Mestre é disponibilizado por meio
da guia:
a) Ferramentas
b) Inserir
c) Editar
d) Formatar
e) Exibição
27) Os quatro principais objetos de uma estrutura básica
de um banco de dados do Microsoft Office Access 2007
são respectivamente:
a) Tabelas, Consultas, Formulários e Relatórios.
b) Arquivos, Pesquisa, Formulários e Relatórios.
c) Tabelas, Consultas, Páginas e Telas.
d) Arquivos, Pesquisa, Páginas e Telas.
e) Arquivos, Consultas, Formulários e Telas.
28) Considerando-se que numa planilha do Microsoft Excel
2007 tenhamos na célula A1 o valor 15, na célula A2 o
valor 3 e na célula A3 o valor 9. Identifique a alternativa
que apresenta o resultado da fórmula =(A1*A2)/A3-3:
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
29) No Microsoft Word 2007 ao clicarmos no Botão
Microsoft Office veremos os comandos básicos tais
como:
a) Cortar, Copiar e Pincel de Formatação.
b) Localizar, Substituir e Selecionar.
c) Novo, Abrir, Salvar, Imprimir e Opções do Word.
d) Imagem, Clip-art, Formas, SmartArt e Gráfico.
e) Cabeçalho, Rodapé e Número de Página.
30) No Windows XP, ao acionarmos a tecla ALT (mantendo
ela teclada) para em seguida acionarmos a tecla TAB
momentaneamente, estaremos realizando:
a) a modificação da fonte dos programas abertos.
b) a alternância entre as janelas dos programas abertos.
c) a alteração do clock do processador principal.
d) a mudança da velocidade de repetição do teclado.
e) um zoom na janela do programa aberto.

NOÇÕES GERAIS DE IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO
31) Assinale a alternativa correta com base nas disposições
da Constituição Federal sobre os direitos e garantias
fundamentais.
a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo, a qualquer hora, por determinação judicial.
b) É plena a liberdade de associação de caráter paramilitar.
c) As entidades associativas, ainda que expressamente
autorizadas, não têm legitimidade para representar
seus filiados judicialmente.
d) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização anterior,
independentemente da ocorrência de dano.
e) A lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização.
32) Assinale a alternativa correta considerando as normas
previstas no texto da Constituição do Estado da Bahia.
a) Sempre que for veiculada publicidade estadual com
mais de três pessoas, será assegurada a inclusão de
uma da raça negra.
b) Sempre que for veiculada publicidade estadual com
mais de duas pessoas, será assegurada a inclusão de
uma da raça negra.
c) Sempre que for veiculada publicidade estadual com
mais de uma pessoa, será assegurada a inclusão de
uma da raça negra.
d) Sempre que for veiculada publicidade estadual com
mais de cinco pessoas, será assegurada a inclusão de
três da raça negra.
e) Sempre que for veiculada publicidade estadual com
mais de dez pessoas, será assegurada a inclusão da
maioria delas da raça negra.
33) Assinale a alternativa correta sobre o que foi criado pela
Lei Federal n° 12.888, de 20 de julho de 2010 (Estatuto
da Igualdade Racial) como forma de organização e
de articulação voltadas à implementação do conjunto
de políticas e serviços destinados a superar as
desigualdades étnicas existentes no País.
a) Sinapir - Sistema Nacional de Promoção da Igualdade
Racial.
b) Senaprer- Serviço Nacional de Prevenção Racial.
c) Sinagir - Sistema Nacional de Garantia da Inclusão
Racial.
d) Sinatir - Serviço Integrado de Atenção e Igualdade
Racial.
e) Sincodir- Serviço integrado de Combate à Discriminação
Racial.
34) Assinale a alternativa correta sobre o que a Lei
Estadual n° 13.182, de 06 de junho de 2014 (Estatuto da
Igualdade Racial e de Combate a Intolerância Religiosa),
regulamentada pelo Decreto estadual n° 15.353 de 08
de agosto de 2014 considera ser, em termos expressos.
toda distinção, exclusão, restrição ou preferência
baseada em raça, cor, ascendência, origem nacional ou
étnica, incluindo-se as condutas que, com base nestes
critérios, tenham por objeto anular ou restringir o
reconhecimento, exercício ou fruição, em igualdade de
condições, de garantias e direitos nos campos político,
social, econômico, cultural, ambiental, ou em qualquer
outro campo da vida pública ou privada.
a) Racismo institucional.
b) Intolerância religiosa.
c) Desigualdade racial.
d) Desigualdade de gênero.
e) Discriminação racial ou discriminação étnico-racial.
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35) ALei Estadual n° 13.182, de 06 de junho de 2014 (Estatuto
da Igualdade Racial e de Combate a Intolerância
Religiosa), regulamentada pelo Decreto estadual n°
15.353 de 08 de agosto de 2014 adota como diretrizes
político-jurídicas para projetos de desenvolvimento,
políticas públicas e medidas de ação afirmativa, a
inclusão do segmento da população atingido pela
desigualdade racial e a promoção da igualdade racial.
Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta
sobre a previsão expressa do referido Estatuto para a
caracterização das dimensões a serem observadas.
a) OTIMIZADORA, nas esferas pública e privada,
assegurando a representação equilibrada dos diversos
segmentos étnico-raciais componentes da sociedade
baiana, solidificando a democracia e a participação de
todos.
b) INCLUSIVA das relações socioculturais, econômicas
e institucionais, pelos benefícios da diferença e da
diversidade racial para a coletividade, enquanto fatores
de criatividade e inovação dinamizadores do processo
civilizatório e o desenvolvimento do Estado.
c) REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA para os
descendentes das vítimas da escravidão, do racismo
e das demais práticas institucionais e sociais históricas
que contribuíram para as profundas desigualdades
raciais e as persistentes práticas de discriminação racial
na sociedade baiana, inclusive em face dos povos de
terreiros de religiões afro-brasileiras.
d) OTIMIZADORA para os descendentes das vítimas
da escravidão, do racismo e das demais práticas
institucionais e sociais históricas que contribuíram para
as profundas desigualdades raciais e as persistentes
práticas de discriminação racial na sociedade baiana,
inclusive em face dos povos de terreiros de religiões
afro-brasileiras.
e) COMPENSATÓRIA, nas esferas pública e privada,
assegurando a representação equilibrada dos diversos
segmentos étnico-raciais componentes da sociedade
baiana, solidificando a democracia e a participação de
todos.
36) A Lei Estadual da Bahia n° 13.182, de 06 de junho de
2014 (Estatuto da Igualdade Racial e de Combate a
Intolerância Religiosa), regulamentada pelo Decreto
estadual n° 15.353 de 08 de agosto de 2014 institui a
reserva de vagas para a população negra nos concursos
públicos e processos seletivos para provimento de
pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta Estadual.
Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta,
correspondente ao percentual mínimo das vagas a
serem providas.
a) 25% (vinte e cinco por cento)
b) 20% (vinte por cento).
c) 15% (quinze porcento).
d) 30% (trinta por cento).
e) 10% (dez porcento).
37) Assinale a alternativa correta sobre a pena prevista para
quem “Recusar ou impedir acesso a estabelecimento
comercial, negando-se a servir, atender ou receber
cliente ou comprador” nos termos da Lei Federal n°
7.716, de 05/01/1989 que define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor.
a) Pena de reclusão.
b) Pena de detenção.
c) Pena de serviços comunitários.
d) Pena de pagamento de indenização por dano material.
e) Pena
de
suspensão
do
funcionamento
do
estabelecimento particular por quatro meses.

38) Assinale a alternativa correta sobre o que a Lei Federal
n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)
estabelece como qualquer conduta que configure
destruição parcial ou total de objetos da mulher pelo
seu agressor.
a) Violência física.
b) Violência psicológica.
c) Violência sexual.
d) Violência patrimonial.
e) Violência moral.
39) Considere as disposições da Lei Federal n° 11.340, de
7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e assinale
a alternativa correta sobre o rol exato das áreas que,
segundo a referida lei, são indicadas para integrar as
equipes de atendimento multidisciplinar ligadas aos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher que vierem a ser criados.
a) Jurídica e de Saúde.
b) Religiosa e jurídica.
c) Psicossocial, jurídica e de saúde.
d) Religiosa, jurídica e psicossocial.
e) Psicossocial, religiosa e de saúde.
40) Considere as disposições do Código Penal Brasileiro e
assinale a alternativa correta sobre o crime de injúria.
a) O crime de injúria tem pena base de reclusão, de um a
seis anos, ou multa.
b) O juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de retorsão
imediata, que consista em outra injúria.
c) O juiz não pode deixar de aplicar a pena se o ofendido,
ainda que de forma reprovável, tenha provocado a
injúria.
d) Se a injúria consiste em violência ou vias de fato,
que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se
considerem aviltantes a pena passa a ser de reclusão
de três meses a um ano mais multa, excluído-se a pena
correspondente à violência.
e) Se a injúria consiste na utilização de elementos
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência
a pena passa a ser de detenção de um a três anos e
multa.
___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________
CÓDIGO CIVIL
41) Considerando as disposições do código civil brasileiro
sobre as pessoas naturais, assinale a alternativa
correta.
a) A personalidade civil da pessoa começa com a
concepção, mas a lei põe a salvo, desde o nascimento
com vida, os direitos do nascituro.
b) A personalidade civil da pessoa começa com o registro
civil, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os
direitos do nascituro.
c) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento
com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os
direitos do nascituro.
d) A personalidade civil da pessoa começa com o registro
civil, mas a lei põe a salvo, desde o nascimento com
vida, os direitos do nascituro.
e) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento
com vida, e a lei não põe a salvo quaisquer direitos do
nascituro.
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42) Assinale a alternativa correta sobre a capacidade das
pessoas físicas nos termos do código civil brasileiro,
segundo o qual, são absolutamente incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida civil.
a) Os maiores de quatorze e menores de dezesseis anos.
b) Os que, por causa transitória, estiverem doentes,
mesmo que puderem exprimir sua vontade.
c) Os emancipados.
d) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo.
e) Os pródigos.
43) Assinale a alternativa correta com base nas
disposições do código civil brasileiro sobre os direitos
da personalidade.
a) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e
irrenunciáveis, não havendo qualquer possibilidade da
lei criar exceções a tal regra.
b) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e
irrenunciáveis, havendo a possibilidade de exceções a
tal regra apenas por meio de contrato.
c) Os direitos da personalidade são plenamente
transmissíveis e renunciáveis, não havendo qualquer
possibilidade da lei criar exceções a tal regra.
d) Os direitos da personalidade são plenamente
transmissíveis e renunciáveis, havendo a possibilidade
de exceções a tal regra apenas por meio de contrato.
e) Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos
da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis,
não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
44) Considerando as disposições do código civil sobre a
curadoria dos bens do ausente, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela
haver notícia, se não houver deixado representante ou
procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz,
a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério
Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.
b) Será declarada a ausência, e se nomeará curador,
quando o ausente deixar mandatário que não queira ou
não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os
seus poderes forem insuficientes.
c) O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e
obrigações, conforme as circunstâncias, observando,
no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e
curadores.
d) O cônjuge do ausente, ainda que separado judicialmente,
ou de fato, será o seu legítimo curador.
e) Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente
incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem,
não havendo impedimento que os iniba de exercer o
cargo.
45) Assinale a alternativa correta sobre a disposição do
código civil brasileiro quanto ao prazo contado a
partir do trânsito em julgado a sentença que concede
a abertura da sucessão provisória para que os
interessados possam requerer a sucessão definitiva e
o levantamento das cauções prestadas.
a) Um ano.
b) Cinco anos.
c) Dez anos.
d) Vinte anos.
e) Dezoito Anos.
46) Considerando as disposições do código civil brasileiro
sobre as pessoas jurídicas, assinale a alternativa que
indique apenas pessoas jurídicas de direito privado.
a) Autarquias municipais, partidos políticos e sociedades.
b) Empresa individual de responsabilidade limitada, União
e entidades religiosas.
c) União, Distrito Federal e Municípios.
d) União, partidos políticos e empresa individual de
responsabilidade limitada.
e) Fundações, organizações religiosas e partidos políticos.

47) Assinale a alternativa correta no tocante às disposições
do código civil brasileiro sobre as pessoas jurídicas de
direito privado.
a) Começa existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a autorização ou aprovação do
Poder Executivo independentemente da inscrição do
ato constitutivo no respectivo registro.
b) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no
respectivo registro, precedida, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo,
averbando-se no registro todas as alterações por que
passar o ato constitutivo.
c) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no
respectivo registro, precedida, em qualquer caso,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo,
averbando-se no registro todas as alterações por que
passar o ato constitutivo.
d) Começa a existência legal das pessoas ju ríd icas de d ireito
privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro, precedida, em qualquer caso, de autorização
ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no
registro apenas as principais alterações por que passar
o ato constitutivo.
e) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no
respectivo registro, precedida, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo,
averbando-se no registro apenas as alterações no
capital social por que passar o ato constitutivo.
48) Considere o disposto no código civil brasileiro sobre o
direito de anular a constituição das pessoas jurídicas
de direito privado, por defeito do ato respectivo e
assinale a alternativa correta.
a) O direito decai em 3 (três) anos contados da publicação
da inscrição no registro.
b) O direito prescreve em 3 (três) anos contados do
requerimento da inscrição no registro.
c) O direito prescreve em 3 (três) anos contados da
publicação da inscrição no registro.
d) O direito decai em 5 (cinco) anos contados da publicação
da inscrição no registro.
e) O direito prescreve em 5 (cinco) anos contados da
publicação da inscrição no registro.
49) Analise os itens abaixo e responda a seguir com base
nas disposições do código civil brasileiro sobre a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
I. Tal efeito pode decorrer de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial.
II. O abuso da personalidade deve ser declarado
judicialmente.
III. O pedido de desconsideração só pode ser feito pelo
Ministério Público.
IV. Os efeitos da desconsideração podem atingir os
administradores da sociedade.
V. Os efeitos da desconsideração podem atingir os sócios
que sejam administradores da sociedade.
VI. Os efeitos da desconsideração só podem atingir os
sócios.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas o item VI está incorreto.
b) Apenas o item III está incorreto.
c) Apenas o item IV está incorreto.
d) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
e) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
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50) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que dispõe
o código civil brasileiro em relação ao domicílio da
pessoa natural.
a) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela
estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
b) Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde,
alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu
qualquer delas.
c) É também domicílio da pessoa natural, quanto às
relações concernentes à profissão, um único lugar onde
esta é exercida de forma principal.
d) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha
residência habitual, o lugar onde for encontrada.
e) Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a
intenção manifesta de o mudar.

55) Analise as alternativas abaixo considerando o que
estabelece o código civil brasileiro sobre os negócios
jurídicos e assinale a alternativa correta.
a) A validade do negócio jurídico requer agente capaz,
objeto lícito, possível, determinado ou determinável e
forma prescrita ou não defesa em lei.
b) A incapacidade relativa de uma das partes pode ser
invocada pela outra em benefício próprio.
c) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio
jurídico sendo relativa ou absoluta.
d) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio
jurídico se cessar antes de realizada a condição a que
ele estiver subordinado.
e) A validade da declaração de vontade sempre dependerá
de forma especial.

51) Considerando as disposições do código civil brasileiro
sobre o domicílio da pessoa natural, assinale a
alternativa correta.
a) O domicílio do incapaz é aquele declarado pelo juiz e
independe do estabelecido pelo seu representante ou
assistente.
b) O domicílio do servidor público é o lugar em que tomou
posse pela primeira vez para o exercício de suas
funções.
c) O domicílio do militar é o lugar onde servir e, sendo
da Marinha, a sede do comando a que se encontrar
imediatamente subordinado.
d) O domicílio do marítimo é o lugar onde o navio estiver
atracado.
e) O domicílio do preso é o lugar em que tiver sido
condenado.

56) Considerando que o código civil brasileiro prevê que
é anulável o negócio concluído pelo representante em
conflito de interesses com o representado, se tal fato
era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele
tratou, assinale a alternativa correta sobre o prazo para
pleitear-se tal anulação.
a) É de sessenta dias, a contar da conclusão do negócio
ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência
para tal ato.
b) É de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do
negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de
decadência para tal ato.
c) É de noventa dias, a contar da conclusão do negócio
ou da cessação da incapacidade, o prazo de prescrição
para tal ato.
d) É de sessenta dias, a contar da conclusão do negócio
ou do início da incapacidade, o prazo de decadência
para tal ato.
e) É de cento e vinte dias, a contar da conclusão do
negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de
prescrição para tal ato.

52) Considerando as disposições do código civil brasileiro
sobre os bens, assinale a alternativa correta.
a) São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar,
desde que seja de forma natural.
b) Considera-se imóvel para os efeitos legais, o direito à
sucessão aberta.
c) Os direitos reais sobre imóveis são considerados
móveis.
d) As edificações, separadas do solo sempre perdem o
caráter de imóveis.
e) Os materiais separados de um prédio, ainda que
provisoriamente para nele se reempregarem, perdem o
caráter de imóveis.
53) Assinale a alternativa correta sobre como são
considerados de forma precisa os bens móveis cujo
uso importa destruição imediata da própria substância
com fundamento na Lei Federal n° 10.406, de 10/01/2002,
que instituiu o código civil brasileiro.
a) Bens infungíveis.
b) Bens disponíveis.
c) Bens sinalagmáticos.
d) Bens consumíveis.
e) Bens perecíveis.
54) Analise as alternativas abaixo considerando o que
estabelece o código civil brasileiro e assinale a
alternativa correta sobre o que deve ser considerada
de forma expressa uma universalidade de fato.
a) Os bens que se podem fracionar sem alteração na
sua substância, diminuição considerável de valor, ou
prejuízo do uso a que se destinam.
b) O complexo de relações jurídicas, de uma pessoa,
dotadas de valor econômico.
c) Os móveis que podem substituir-se por outros da
mesma espécie, qualidade e quantidade.
d) Todos os bens que se encontrem no mesmo lugar.
e) A pluralidade de bens singulares que, pertinentes à
mesma pessoa, tenham destinação unitária.

57) Assinale a alternativa correta de acordo com o que
estabelece o código civil brasileiro sobre os defeitos
nos negócios jurídicos.
a) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos
não é anulável.
b) O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se
referir a declaração de vontade, não viciará o negócio.
c) O erro de cálculo apenas autoriza a anulação da
declaração de vontade.
d) O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando
expresso como razão determinante.
e) O erro prejudica a validade do negócio jurídico ainda
quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade
se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade
da vontade real do manifestante.
58) Assinale a alternativa correta de acordo com o que
estabelece o código civil brasileiro sobre as obrigações.
a) A obrigação de dar coisa certa só abrange os acessórios
dela quando expressamente mencionados.
b) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado,
poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa,
abatido de seu preço o valor que perdeu.
c) Sendo culpado o devedor, poderá o credor aceitar a
coisa no estado em que se acha, não podendo reclamar
indenização das perdas e danos.
d) Até a tradição pertence ao credor a coisa, com os seus
melhoramentos e acrescidos.
e) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta,
independentemente de culpa do devedor, se perder
antes da tradição, sofrerá o credor a perda.
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59) Considere as normas estabelecidas pelo código civil
brasileiro sobre a evicção e assinale a alternativa
correta.
a) Pode o adquirente demandar pela evicção, ainda que
soubesse que a coisa era alheia ou litigiosa.
b) As vantagens auferidas pelo adquirente com a coisa
não serão objeto de dedução da quantia que lhe houver
de dar o alienante.
c) As benfeitorias necessárias ou úteis não serão pagas
pelo alienante.
d) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela
evicção, subsistindo tal garantia ainda que a aquisição
se tenha realizado em hasta pública.
e) A responsabilidade por evicção não pode ser reduzida
ou excluída por cláusula contratual.
60) Assinale a alternativa correta sobre como é designado
o ato do credor que consentir em receber prestação
diversa da que lhe é devida com fundamento na Lei
Federal n° 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o código
civil brasileiro.
a) Dação em pagamento.
b) Cessão de crédito.
c) Imputação do pagamento.
d) Mora.
e) Sub-rogação.
DIREITO EMPRESARIAL
61) Considerando as disposições do código civil brasileiro
sobre a capacidade para ser empresário, assinale a
alternativa correta.
a) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade
própria de empresário, se a exercer, não responderá
pelas obrigações contraídas.
b) Poderá o incapaz, por meio de representante ou
devidamente assistido, continuar a empresa antes
exercida por ele enquanto capaz independentemente
de autorização judicial.
c) Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens
que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou
da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela,
devendo tais fatos constar do alvará que conceder a
autorização.
d) O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo
das Juntas Comerciais deverá registrar contratos ou
alterações contratuais de sociedade que envolva sócio
incapaz, bastando que o sócio incapaz não exerça a
administração da sociedade.
e) Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si
qualquer que seja o regime de casamento.
62) Assinale a alternativa correta sobre a capacidade para
ser empresário nos termos do código civil brasileiro.
a) Toda pessoa com mais de 16 anos de idade pode
exercer a atividade de empresário, desde que não tenha
impedimento de outra ordem.
b) Toda pessoa com mais de 18 anos de idade pode
exercer a atividade de empresário, desde que não tenha
impedimento de outra ordem.
c) Toda pessoa com pleno gozo da capacidade civil pode
exercer a atividade de empresário, desde que não tenha
impedimento de outra ordem.
d) Toda pessoa com mais de 18 anos de idade pode
exercer a atividade de empresário, mesmo que tenha
impedimento de outra ordem.
e) Toda pessoa com pleno gozo da capacidade civil pode
exercer a atividade de empresário, mesmo que tenha
impedimento de outra ordem.

63) Assinale a alternativa correta, com base nas disposições
do código civil brasileiro sobre as disposições gerais
aplicáveis às sociedades.
a) A sociedade que tenha por objeto o exercício de
atividade própria de empresário rural e seja constituída,
ou transformada, de acordo com um dos tipos de
sociedade empresária, pode, com as formalidades
legais, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois
de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à
sociedade empresária.
b) A sociedade que tenha por objeto o exercício de
atividade própria de empresário rural e seja constituída,
e jamais transformada, de acordo com um dos tipos
de sociedade empresária, pode, com as formalidades
legais, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois
de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à
sociedade empresária.
c) Asociedade que tenha porobjeto o exercício de atividade
própria de empresário rural e seja, transformada, jamais
constituída, de acordo com um dos tipos de sociedade
empresária, pode, com as formalidades legais, requerer
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
da sua sede, caso em que, depois de inscrita, não ficará
equiparada à sociedade empresária.
d) A sociedade que tenha por objeto o exercício de
atividade própria de empresário rural e seja constituída,
e jamais transformada, de acordo com um dos tipos
de sociedade empresária, pode, com as formalidades
legais, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois
de inscrita, ficará equiparada, apenas para os efeitos
contábeis, à sociedade empresária.
e) Asociedade que tenha porobjeto o exercício de atividade
própria de empresário rural e seja constituída, ou
transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade
empresária, pode, com as formalidades legais, requerer
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
da sua sede, caso em que, depois de inscrita, não ficará
equiparada à sociedade empresária.
64) Considerando as disposições do código civil sobre a
sociedade em comum, assinale a alternativa correta.
a) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros,
tanto quanto os terceiros podem provar a existência da
sociedade de qualquer modo.
b) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente
por escrito podem provar a existência da sociedade, mas
os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
c) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, podem
provar a existência da sociedade de qualquer modo, mas
os terceiros somente por escrito podem prová-la.
d) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, tanto
quanto os terceiros somente por escrito podem provar a
existência da sociedade.
e) Não há meio de se provar a sociedade em comum.
65) Assinale a alternativa correta sobre as normas previstas
no código civil brasileiro sobre a sociedade em conta
de participação.
a) O contrato social produz plenos efeitos entre os sócios e
terceiros, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à
sociedade.
b) O contrato social produz plenos efeitos entre os sócios e
terceiros, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro confere personalidade jurídica à sociedade.
c) O contrato social produz plenos efeitos apenas
em relação a terceiros, e a eventual inscrição de
seu instrumento em qualquer registro não confere
personalidade jurídica à sociedade.
d) O contrato social produz plenos efeitos apenas em
relação a terceiros, e a eventual inscrição de seu
instrumento em qualquer registro confere personalidade
jurídica à sociedade.
e) O contrato social produz efeito somente entre os sócios,
e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer
registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
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66) Considerando as disposições do código civil brasileiro
sobre a sociedade personificada, assinale a alternativa
que indica informação perfeitamente dispensável no
contrato social.
a) As prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição
consista em serviços.
b) O prazo da sociedade.
c) A indicação em número percentual da quota de cada
sócio no capital.
d) A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas.
e) A informação sobre os sócios responderem, ou não,
subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
67) Considerando que o código civil brasileiro estabelece
como regra geral, que além dos casos previstos na
lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da
sociedade, assinale a alternativa correta sobre tal ato.
a) No caso de sociedade por prazo determinado ou
indeterminado, a notificação aos demais sócios deve ter
antecedência mínima de trinta dias.
b) No caso de sociedade por prazo indeterminado, a
notificação aos demais sócios deve ter antecedência
mínima de sessenta dias se de prazo determinado,
provando judicialmente justa causa.
c) No caso de sociedade por prazo determinado, a
notificação aos demais sócios deve ter antecedência
mínima de sessenta dias e no caso de sociedade por
prazo determinado, não é possível.
d) No caso de sociedade por prazo determinado, a
notificação aos demais sócios deve ter antecedência
mínima de sessenta dias se de prazo indeterminado,
provando judicialmente justa causa.
e) Tanto no caso de sociedade por prazo determinado ou
indeterminado, a retirada depende de prova judicial da
justa causa.
68) Considere o disposto no código civil brasileiro sobre
a sociedade em nome coletivo e assinale a alternativa
correta.
a) Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem tomar
parte na sociedade em nome coletivo, respondendo
todas elas, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações
sociais.
b) Somente pessoas físicas podem tomar parte na
sociedade em nome coletivo, respondendo todos os
sócios, solidária e limitadamente, pelas obrigações
sociais.
c) Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem tomar
parte na sociedade em nome coletivo, respondendo
todas elas, solidária e limitadamente, pelas obrigações
sociais.
d) Somente pessoas físicas podem tomar parte na
sociedade em nome coletivo, respondendo todos os
sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações
sociais.
e) Somente pessoas físicas podem tomar parte na
sociedade em nome coletivo, respondendo apenas
os administradores que não sejam sócios, solidária e
ilimitadamente, pelas obrigações sociais.

69) Analise os itens abaixo e responda a seguir com base
nas disposições do código civil brasileiro sobre a
sociedade limitada.
I. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.
II. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais
pessoas designadas no contrato social ou em ato
separado.
III. A designação de administradores não sócios dependerá
de aprovação de 2/3 (dois terços) dos sócios, no
mínimo, enquanto o capital não estiver integralizado, e
da unanimidade, após a integralização.
IV. Sem prejuízo dos poderes da assembleia dos sócios,
pode o contrato instituir conselho fiscal composto de
três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios
ou não.
V. Depende da deliberação dos sócios, além de outras
matérias indicadas na lei ou no contrato, a aprovação
das contas da administração.
VI. Se houver perdas irreparáveis, a sociedade pode
reduzir o capital, depois de integralizado, mediante a
correspondente modificação do contrato.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas o item VI está incorreto.
b) Apenas o item III está incorreto.
c) Apenas o item IV está incorreto.
d) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
e) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
70) Assinale a alternativa correta sobre o que dispõe o
código civil brasileiro em relação à administração da
sociedade no caso de omissão do contrato social.
a) A administração da sociedade, nada dispondo o contrato
social, compete separadamente a cada um dos sócios.
b) A administração da sociedade, nada dispondo o
contrato social, compete a todos os sócios que deverão
se manifestar sempre em conjunto.
c) A administração da sociedade, nada dispondo o contrato
social, aos sócios que representam pelo menos 3/5 (três
quintos) do capital e deverão se manifestar sempre em
conjunto.
d) A administração da sociedade, nada dispondo o contrato
social, compete à maioria dos sócios que deverão se
manifestar sempre em conjunto.
e) A administração da sociedade, nada dispondo o contrato
social, compete apenas ao sócio majoritário.
71) Considerando as disposições do código civil brasileiro
sobre as sociedades, assinale a alternativa correta.
a) Consideram-se não coligadas as sociedades que, em
suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de
simples participação.
b) É filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade
possua a maioria dos votos nas deliberações dos
quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores
c) É de simples participação a sociedade de cujo capital
outra sociedade participa com dez por cento ou mais,
do capital da outra, sem controlá-la.
d) É controlada a sociedade de cujo capital outra sociedade
possua menos de dez por cento do capital com direito
de voto.
e) Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode
participar de outra, que seja sua sócia, por montante
superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas,
excluída a reserva legal.
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72) Com fundamento nas disposições do código civil
brasileiro, assinale a alternativa correta sobre o prazo
legal de que dispõe o liquidante, após sua investidura,
para proceder à elaboração do inventário e do balanço
geral do ativo e do passivo.
a) Dez dias.
b) Quinze dias.
c) Vinte dias
d) Trinta dias.
e) Sessenta dias.
73) Assinale a alternativa correta sobre a designação
legal do ato em que uma ou várias sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, devendo todas aprová-lo, na
forma estabelecida para os respectivos tipos.
a) Incorporação.
b) Afiliação.
c) Controle.
d) Liquidação.
e) Cisão.
74) Analise as alternativas abaixo considerando o que
estabelece o código civil brasileiro e assinale a
alternativa correta sobre o prazo, na falta de estipulação
específica em lei ou em ato do poder público, em que
caduca a autorização da sociedade que não entrar em
funcionamento após a sua respectiva publicação.
a) Trinta dias.
b) Cento e oitenta dias.
c) Doze meses.
d) Seis meses.
e) Dois anos.
75) Analise as alternativas abaixo conforme o código
civil brasileiro e assinale a alternativa correta sobre a
disciplina da sociedade dependente de autorização.
a) Para ser considerada nacional a sociedade deve ser
organizada de conformidade com a lei brasileira, ter no
País a sede de sua administração e ter ao menos um
sócio brasileiro.
b) Para ser considerada nacional, basta que a sociedade
seja organizada de conformidade com a lei brasileira e
tenha, exclusivamente, sócios brasileiros.
c) Para ser considerada nacional, basta que a sociedade
tenha sede no Brasil.
d) Para ser considerada nacional a sociedade deve ser
organizada de conformidade com a lei brasileira e ter no
País a sede de sua administração, podendo a lei exigir
que todos ou alguns sócios sejam brasileiros.
e) Para ser considerada nacional, basta que a sociedade
tenha apenas sócios brasileiros.

76) Analise as alternativas abaixo considerando o
que estabelece o código civil brasileiro sobre o
estabelecimento do empresário e assinale a alternativa
correta.
a) No caso de alienação do estabelecimento, o adquirente
responde pelo pagamento dos débitos anteriores à
transferência, desde que regularmente contabilizados,
continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado
pelo prazo de um ano, a partir da publicação quanto a
todos os débitos.
b) No caso de alienação do estabelecimento, apenas
o alienante responde pelo pagamento dos débitos
anteriores à transferência.
c) No caso de alienação do estabelecimento, apenas
o alienante responde pelo pagamento dos débitos
anteriores à transferência.
d) No caso de alienação do estabelecimento, adquirente
e alienante respondem pelo pagamento dos débitos
anteriores à transferência, por prazo indeterminado.
e) No caso de alienação do estabelecimento, o adquirente
responde pelo pagamento dos débitos anteriores à
transferência, desde que regularmente contabilizados,
continuando o devedor primitivo solidariamente
obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos
créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros,
da data do vencimento.
77) Considerando o código civil brasileiro, assinale a
alternativa correta sobre a conseqüência da inclusão
do nome de um sócio na firma empresarial, no caso
deste figurar no ato constitutivo como sujeito à
responsabilidade limitada pelas obrigações perante
terceiros.
a) A sociedade deverá ser extinta.
b) Asociedade perde a personalidade jurídica.
c) O sócio em questão passa ter responsabilidade ilimitada,
mas não solidária.
d) O sócio em questão passa ter responsabilidade solidária
e ilimitada.
e) O sócio em questão passa ter responsabilidade solidária
e mantém a limitação quanto às obrigações.
78) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o que
o código civil brasileiro estabelece sobre os prepostos
na atividade empresarial.
a) O preposto não pode, sem autorização escrita, fazerse substituir no desempenho da preposição, sob pena
de responder pessoalmente pelos atos do substituto e
pelas obrigações por ele contraídas.
b) O preposto, salvo autorização expressa, não pode
negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar,
embora indiretamente, de operação do mesmo gênero
da que lhe foi cometida, sob pena de responder por
perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os
lucros da operação.
c) Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou
valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se
os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja
prazo para reclamação.
d) Considera-se gerente o preposto permanente no
exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal,
filial ou agência.
e) O gerente não pode estar em juízo em nome do
preponente, pelas obrigações resultantes do exercício
da sua função.
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79) Considere as normas de caráter geral estabelecidas
pelo código civil brasileiro sobre a escrituração do
empresário e assinale a alternativa correta.
a) O empresário ou sociedade empresária que adotar o
sistema de fichas de lançamentos não poderá substituir
o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços.
b) Apenas o empresário ou sociedade empresária que
não adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá
substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e
Balanços.
c) O empresário individual que adotar o sistema de fichas
de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro
Balancetes Diários e Balanços, sendo tal substituição
vedada à sociedade empresária.
d) O empresário ou sociedade empresária que adotar o
sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o
livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços.
e) A sociedade empresária que adotar o sistema de fichas
de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro
Balancetes Diários e Balanços, sendo tal substituição
vedada ao empresário individual.
80) Assinale a alternativa correta sobre a periodicidade
mínima estabelecida pelo código civil brasileiro para o
levantamento de balanço patrimonial pelo empresário e
pela sociedade empresaria, em regra geral.
a) Anualmente.
b) Mensalmente.
c) A cada dois anos.
d) Semestralmente.
e) A cada cinco anos.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO - ESTATUTO DO
SERVIDOR E REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL
81) Assinale a alternativa correta sobre um elemento que
figura na relação do Direito Administrativo com o Direito
Processual Civil e Penal de forma a aproximá-los.
a) A supremacia do interesse privado.
b) A licitude dos atos não proibidos por lei.
c) A necessidade de provocação da via judicial.
d) A garantia da ampla defesa.
e) A existência de um julgador com poderes de decisão
definitiva.
82) Assinale a alternativa que indica a fonte menos
relevante para o Direito Administrativo brasileiro entre
as enumeradas abaixo.
a) Constituição Federal.
b) Lei ordinária.
c) Lei complementar.
d) Jurisprudência.
e) Costume.

83) Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das
disposições da Constituição Federal sobre a
Administração Pública.
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros e estrangeiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei.
b) A investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
c) O prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
d) As funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.
e) A contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária deexcepcional interesse público
só é válida nos casos expressamente mencionados na
Constituição Federal.
84) Assinale a alternativa correta que identifica o princípio
constitucional aplicável ao Direito Administrativo,
segundo o qual, impõe-se ao administrador público a
observância da finalidade de seus atos, ou seja, que
estes sejam praticados para o seu fim legal.
a) Moralidade.
b) Duplicidade.
c) Impessoalidade.
d) Publicidade.
e) Eficiência.
85) Considerando a doutrina brasileira sobre os poderes
da Administração, assinale a alternativa correta sobre
o que corresponde ao que cabe à Administração
Pública para apurar infrações e aplicar penalidades
aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à
disciplina administrativa
a) Poder normativo.
b) Poder regulamentar.
c) Atos normativos originários e derivados.
d) Poder disciplinar.
e) Poder decorrente.
86) Assinale a alternativa correta sobre como devem ser
considerados os bens públicos que constituem o
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público,
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma
dessas entidades.
a) Bens de uso comum do povo.
b) Bens de uso especial.
c) Bens dominicais.
d) Bens infungíveis.
e) Bens devolutos.
87) Assinale a alternativa correta sobre o que constitui
a posição estabelecida para o ocupante do cargo
dentro da respectiva classe, de acordo com o critério
de antiguidade no âmbito do Estatuto do Servidor
Público Civil do Estado da Bahia, das Autarquias e das
Fundações Públicas Estaduais (Lei estadual n° 6.677 de
26 de setembro de 1994).
a) Referência.
b) Categoria funcional.
c) Grupo ocupacional.
d) Carreira.
e) Lotação.
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88) Assinale a alternativa correta sobre o que o Estatuto
do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, das
Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei
estadual n° 6.677 de 26 de setembro de 1994) considera
ser reversão dentre as formas de provimento de cargo
público.
a) Elevação do servidor ocupante de cargo de provimento
permanente, dentro da categoria funcional a que
pertence, pelos critérios de merecimento e antiguidade.
b) Aquisição de estabilidade do servidor habilitado em
concurso público e empossado em cargo de provimento
permanente ao completar 03 (três) anos de efetivo
exercício.
c) Submissão ao período de 03 (três) anos, durante o qual
sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação
para o desempenho do cargo.
d) Aceitação expressa das atribuições, deveres e
responsabilidades inerentes ao cargo público, com
o compromisso de bem servir, formalizada com a
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo
servidor.
e) Retomo do aposentado por invalidez, quando os motivos
determinantes da aposentadoria forem declarados
insubsistentes por junta médica oficial.
89) Assinale a alternativa INCORRETA sobre as disposições
do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da
Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas
Estaduais (Lei estadual n° 6.677 de 26 de setembro de
1994).
a) Relotação é a movimentação do servidor, com o
respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para
outro órgão ou entidade do mesmo Poder e natureza
jurídica, cujos planos de cargos e vencimentos sejam
idênticos, de acordo com o interesse da administração.
b) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou
de ofício, com preenchimento de claro de lotação, no
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de
sede.
c) A exoneração do servidor ocupante de cargo de
provimento temporário dar-se-á apenas a juízo da
autoridade competente.
d) Readaptação é o cometimento ao servidor de novas
atribuições, compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, comprovada
por junta médica oficial, garantida a remuneração do
cargo de que é titular.
e) A vacância do cargo decorrerá de exoneração,
demissão, aposentadoria ou falecimento.
90) Considere as disposições do Estatuto do Servidor
Público Civil do Estado da Bahia, das Autarquias e das
Fundações Públicas Estaduais (Lei estadual n° 6.677 de
26 de setembro de 1994) sobre a licença para tratamento
de saúde e assinale a alternativa correta.
a) Será concedida ao servidor licença para tratamento
de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia
médica, sempre sendo suspensa a remuneração a que
fizer jus.
b) Findo o prazo estipulado no laudo médico, o servidor
deverá reassumir imediatamente o exercício, salvo
prorrogação pleiteada mesmo depois da conclusão da
licença.
c) Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção poderá ser
feita por médico do Sistema Unificado de Saúde ou
do setor de assistência médica estadual e, por prazo
superior, por junta médica oficial.
d) A inspeção médica poderá ser realizada na residência
do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde ele
se encontrar internado.
e) O servidor não poderá permanecer de licença para
tratamento de saúde por mais de 24 (vinte e quatro)
meses consecutivos ou interpolados se, entre as licenças,
medear um espaço não superior a 60 (sessenta) dias,
salvo se a interrupção decorrer apenas das licenças à
gestante, à adotante e da licença-paternidade.

91) Considere as disposições da Lei Federal n° 6.404 de 15 de
dezembro de 1976 e assinale a alternativa correta sobre
a responsabilidade dos primeiros administradores da
companhia
a) Os primeiros administradores não são responsáveis
perante a companhia pelos prejuízos causados
pela demora no cumprimento das formalidades
complementares à sua constituição.
b) A companhia não responde pelos atos ou operações
praticados pelos primeiros administradores antes de
cumpridas as formalidades de constituição, mas a
assembleia-geral poderá deliberarem contrário.
c) Os primeiros administradores são solidariamente
responsáveis perante terceiros e não perante a
companhia pelos prejuízos causados pela demora no
cumprimento das formalidades complementares à sua
constituição.
d) A companhia responde pelos atos ou operações
praticados pelos primeiros administradores antes
de cumpridas as formalidades de constituição, não
podendo a assembleia-geral deliberar em contrário.
e) A companhia é responsável perante os primeiros
administradores pelos prejuízos causados pela demora
no cumprimento das formalidades complementares à
sua constituição.
92) Considere as disposições da Lei Federal n° 6.404 de 15
de dezembro de 1976 e assinale a alternativa correta
sobre a constituição de grupo de sociedades.
a) Considera-se constituído o grupo a partir da data do
arquivamento no registro do comércio.
b) Considera-se constituído o grupo a partir da data
do requerimento para arquivamento, no registro do
comércio.
c) Considera-se constituído o grupo a partir de 30
(trinta) dias contados da data do requerimento para
arquivamento no registro do comércio.
d) Considera-se constituído o grupo a partir de 30 (trinta)
dias contados da data do arquivamento no registro do
comércio.
e) Considera-se constituído o grupo a partir de 30 (trinta)
dias contados da data da assembleia que aprovou sua
formação, independentemente do arquivamento no
registro do comércio.
93) Considere as disposições da Lei Federal n° 8.934 de 18
de novembro de 1994 e assinale a alternativa correta,
inclusive, quanto ao significado da sigla mencionada.
a) O NI RE (Número de Inscrição do Ramo de Empresas)
será atribuído a todo ato constitutivo de empresa, exceto
sociedades anônimas, devendo ser compatibilizado com
os números adotados pelos demais cadastros federais,
na forma de regulamentação do Poder Legislativo.
b) O NIRE (Número de Inscrição do Regulamento de
Empresas) será atribuído a todo ato constitutivo de
empresa, não necessitando ser compatibilizado com os
números adotados pelos demais cadastros públicos, na
forma de regulamentação do contrato social.
c) O NIRE (Número de Identificação do Registro de
Empresas) será atribuído a todo ato constitutivo de
empresa, devendo ser compatibilizado com os números
adotados pelos demais cadastros federais, na forma de
regulamentação do Poder Executivo.
d) O NIRE (Número de Identificação do Registro de
Empregados) será atribuído a todo ato constitutivo de
empresa, devendo ser compatibilizado com os números
adotados pelos demais cadastros federais, na forma de
regulamentação do Poder Executivo.
e) O NIRE (Número de Inscrição do Ramo de Empresas)
será atribuído a todo ato constitutivo de empresa, exceto
sociedades limitadas, devendo ser compatibilizado
com os números adotados pelos demais cadastros
municipais, na forma de regulamentação do Poder
Legislativo.
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94) Considere as disposições da Lei Federal n° 8.934 de 18
de novembro de 1994 e assinale a alternativa correta,
sobre a forma de registro dos atos concernentes
a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a
funcionar no Brasil.
a) Autenticação.
b) Arquivamento.
c) Matrícula.
d) Aforamento.
e) Transcrição.
95) Considere as disposições da Lei Federal n° 8.934
de 18 de novembro de 1994 e assinale a alternativa
INCORRETA, sobre o exame das formalidades para
deferimento do registro.
a) O exame do cumprimento das formalidades legais
deverá ser feito exclusivamente pelo Departamento
Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
b) Verificada a existência de vício insanável, o requerimento
será indeferido diretamente.
c) Quando o vício for sanável, o processo será colocado
em exigência.
d) As exigências formuladas pela junta comercial deverão
ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.
e) O processo em exigência será entregue completo ao
interessado e se não devolvido no prazo previsto no
parágrafo anterior, será considerado como novo pedido
de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos
serviços correspondentes.
96) Considere as disposições da Lei Federal n° 8.934
de 18 de novembro de 1994 e assinale a alternativa
correta, sobre o rol completo dos sujeitos autorizados
a tomar decisão singular nos casos em que esta seja a
modalidade decisória para o processo do registro.
a) Presidente da Junta Comercial ou vogal.
b) Presidente da Junta Comercial, vogal ou servidor
que possua comprovados conhecimentos de Direito
Comercial e de Registro de Empresas Mercantis.
c) Qualquer servidor da Junta Comercial.
d) Apenas o Presidente da Junta Comercial.
e) Apenas o vogal.
97) Considere as disposições da Lei Federal n° 10.610 de
20 de dezembro de 2002 e assinale a alternativa correta.
a) A participação de estrangeiros ou de brasileiros
naturalizados há menos de quinze anos no capital social
de empresas jornalísticas e de radiodifusão não poderá
exceder a vinte por cento do capital total e do capital
votante dessas empresas e somente se dará de forma
indireta, por intermédio de pessoa jurídica constituída
sob as leis brasileiras e que tenha sede no País.
b) A participação de estrangeiros ou de brasileiros
naturalizados há menos de cinco anos no capital social
de empresas jornalísticas e de radiodifusão não poderá
exceder a vinte por cento do capital total e do capital
votante dessas empresas e somente se dará de forma
indireta, por intermédio de pessoa física que tenha
residência no País.
c) A participação de estrangeiros ou de brasileiros naturalizados
há menos de vinte anos no capital social de empresas
jornalísticas e de radiodifusão não poderá exceder a
cinqüenta por cento do capital total e do capital votante
dessas empresas e somente se dará de forma direta.
d) A participação de estrangeiros ou de brasileiros
naturalizados há menos de dez anos no capital social
de empresas jornalísticas e de radiodifusão não poderá
exceder a trinta por cento do capital total e do capital
votante dessas empresas e somente se dará de forma
indireta, por intermédio de pessoa jurídica constituída
sob as leis brasileiras e que tenha sede no País.
e) A participação de estrangeiros ou de brasileiros
naturalizados há menos de um ano no capital social de
empresas jornalísticas e de radiodifusão não poderá
exceder a quinze por cento do capital total e do capital
votante dessas empresas e somente se dará de forma
direta.

98) Assinale a alternativa correta sobre os prazos aplicáveis
ao Pedido de Reconsideração nos termos da Instrução
Normativa n° 08, de 05/12/2013 do Departamento de
Registro Empresarial e Integração (DREI).
a) Trinta dias para ser apresentado e cinco dias úteis da
data da sua protocolização para ser apreciado.
b) Trinta dias para ser apresentado e outros trinta dias da
data da sua protocolização para ser apreciado.
c) Quinze dias para ser apresentado e trinta dias da data
da sua protocolização para ser apreciado.
d) Cinco dias para ser apresentado e trinta dias da data da
sua protocolização para ser apreciado.
e) Cinco dias úteis para ser apresentado e dez dias úteis
da data da sua protocolização para ser apreciado.
99) Considere as disposições da Instrução Normativa
n° 20, de 05/12/2013 do Departamento de Registro
Empresarial e Integração (DREI) e assinale a alternativa
correta sobre o rol completo e as corretas designações
das modalidades de certidões a serem expedidas pelas
Juntas Comerciais nos termos da referida lei.
a) Completa, resumida e simples.
b) Inteiro teor e completa.
c) Detalhada, simplificada e resumida.
d) Negativa, Específica e simplificada.
e) Simplificada, Específica e Inteiro teor.
100)Considere as disposições do Regimento interno da
Junta Comercial do Estado da Bahia, consubstanciado
no Decreto n° 14.083 de 08 de agosto de 2012 e na
Resolução n° 17/2012 do Plenário da JUCEB, e assinale
a alternativa correta sobre o Plenário da entidade.
a) O Plenário, órgão consultivo e de deliberação superior,
é constituído de, no máximo, 25 (vinte e cinco) Vogais e
respectivos Suplentes.
b) A metade do número de Vogais e suplentes será
designada mediante indicação de nomes, em listas
tríplices, pelas entidades patronais de grau superior e
pelas Associações Comerciais, com sede no Estado da
Bahia.
c) Quatro dos Vogais
e respectivos suplentes,
representando a União, será nomeado pelo Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior.
d) Apenas um dos Vogais e seu suplente, representante
das classes dos advogados, dos economistas, dos
contadores e dos administradores, serão indicados
em lista tríplice do Conselho Seccional ou Regional do
Órgão Corporativo dessas categorias profissionais.
e) Seis Vogais e respectivos suplentes representarão o
Governo do Estado da Bahia.
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PROVA DISCURSIVA
Transcreva a redação de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

Geração Smartphone: os relacionamentos humanos nas pontas dos dedos
Texto 1

Hoje, os relacionamentos humanos estão resumidos ao um simples toque dos dedos: marcam-se encontros, acabam
namoros, iniciam e terminam amizades com muita facilidade. O mundo virtual comanda os passos e as atitudes das
pessoas.
Com base nos textos acima, procure elaborar um texto dissertativo-argumentativo com a seguinte temática: Como
ficam os relacionamentos humanos nesta geração smartphone? Quais os desafios presentes nesse novo modelo de
relacionamento?
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