
 
 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 1ª REGIÃO/RJ 
 
EDITAL Nº 001/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
                                                                                                                                             VESPERTINO 09/04/2016 
PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA                                                                                    NÍVEL MÉDIO  
CARGO: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 50 questões, com 4 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro)horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
15. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação de prova, não lhe sendo mais 
permitido o ingresso nos sanitários. 
 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto para responder às próximas oito questões. 
 
O último poema 
Assim eu quereria meu último poema 
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais 
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas 
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume 
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos 
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação  
(BANDEIRA, Manuel. O último poema. Disponível em: http://www.revistabula.com/564-os-10-melhores-poemas-
de-manuel-bandeira/. Acesso em: 19 mar 2015). 
 
01. O poema de Manuel Bandeira demonstra porque, junto a Carlos Drummond de Andrade e João Cabral 
de Melo Neto, Bandeira é considerado um dos maiores poetas modernistas. Típicas da poesia, algumas 
características se sobressaem na obra manuelina, identificadas por meio do estilo da escrita, das escolhas 
lexicais e, por meio delas, dos sentidos do excerto. A partir da leitura e compreensão d’O último poema, é 
correto afirmar que, dentre alguns sentimentos, sobressai-se a: 
a) Melancolia 
b) Desilusão 
c) Alegria 
d) Ânsia pela morte 
 
02. Para dar ênfase a suas intenções, o autor menciona situações para demonstrar os sentimentos do eu-
lírico, como “[...] quereria meu último poema ardente como um soluço sem lágrimas, [...] beleza das flores 
quase sem perfume...”. Considerando esses exemplos, como os demais do texto, assinale a alternativa 
que apresenta uma análise incompatível com o texto: 
a) Os exemplos apresentados demonstram o fazer literário, que se vale de acontecimentos fantasiosos para 
imprimir mais poesia em seus textos. 
b) Os antônimos apresentados dificultam sobremaneira a leitura do texto, o que explica o não ensino da poesia 
nas escolas. 
c) Com exemplos de acontecimentos raros ou fora do considerado pelo senso comum, o autor dá sentido a seu 
texto. 
d) Afirmando como quer seu último poema, o autor dá mostras da organização de seu pensamento. 
 
03. Os verbos utilizados no texto são de grande valia para a compreensão da obra de Manuel Bandeira, 
assim como de todas as demais construções textuais, pois dão mostras de pensamento do eu-lírico, bem 
como este trata o objeto de seu pensamento. A partir dos verbos usados no texto acima, assinale a 
alternativa verdadeira: 
a) As certezas do autor quanto ao seu querer justificam o uso do tempo verbal presente em suas escolhas quando 
fala de como quer seu último poema. 
b) Os verbos, isoladamente, não trazem nenhum sentido em si, necessitando de seus complementos oracionais 
para que possam ser compreendidos. 
c) Os verbos, estando no passado, mostram a desesperança do eu-lírico por não realizar seus desejos. 
d) Utilizando o futuro do pretérito e o modo subjuntivo, o eu-lírico demonstra incertezas quanto à realização de 
suas vontades. 
 
04. As relações sintáticas, além de acontecerem por meio da união de termos da oração, acontecem 
também a partir das combinações entre as orações no período. Sobre o tema, assinale a alternativa que 
analisa corretamente o período: “Assim eu quereria meu último poema / [...] Que tivesse a beleza das 
flores quase sem perfume”: 
a) Período composto por coordenação, em que “Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume” é a oração 
coordenada aditiva. 
b) Período composto por subordinação, em que “Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume” é a oração 
subordinada substantiva apositiva. 
c) Período composto por subordinação, em que “Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume” é a oração 
subordinada adverbial condicional. 
d) Período composto por subordinação, em que “Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume” é a oração 
subordinada adjetiva explicativa. 
 
05. Sobre fonemas e fonética, assinale a alternativa incorreta, que se refere a palavras presentes no texto 
de Manuel Bandeira: 
a) Que (l. 4) e quase (l. 4) trazem exemplos de dígrafo. 
b) Assim (l. 1) e meu (l. 1) têm o mesmo número de fonemas. 
c) Coisas (l. 2) e mais (l. 2) trazem exemplos de ditongo. 
d) Suicidas (l. 6) e diamantes (l. 5) têm exemplos de hiato. 
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06. As palavras se organizam em classes gramaticais, cada qual trazendo um sentido para o texto e 
exercendo algumas funções. Todavia, algumas delas têm a mesma grafia e, por vezes, o mesmo som, 
apesar de significação distinta. Sobre classes de palavras, assinale a alternativa que apresenta uma 
análise correta: 
a) Assim (l. 1): conjunção. 
b) Chama (l. 5): verbo. 
c) Terno (l. 2): adjetivo. 
d) Pureza (l. 5): adjetivo. 
 
07. A acentuação gráfica auxilia o leitor na prosódia e na ortoépia, além de, por vezes, distinguir 
vocábulos. Sobre o tema, assinale a alternativa que analisa incorretamente a palavra: 
a) Quereria (l. 1) é uma paroxítona. 
b) Intencionais (l. 2) é uma oxítona. 
c) Límpidos (l. 5) é uma proparoxítona. 
d) Paixão (l. 6) é uma paroxítona. 
 
08. Compreender a significação das palavras é imprescindível para a interpretação textual e essa 
atividade, muitas vezes, exige do candidato o conhecimento de sinônimos, homônimos e polissemia, 
dentre outros. Sobre a significação das palavras, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo que 
pode substituir, sem mudança de sentido e se necessário com as adequações devidas, a palavra paixão 
no excerto “A paixão dos suicidas que se matam sem explicação” (l. 6): 
a) amor 
b) furor 
c) inquietação 
d) revolta 
 
Leia o texto a seguir para responder às próximas 6 questões. 
Netos faltam a jantar preparado pelo avô e internet se revolta 
Enquanto a internet brasileira está um verdadeiro campo de batalha, lá fora as preocupações são, digamos, mais 
afetuosas. 
Uma foto publicada pela jovem Kelsey Harmon no Twitter, que mostra seu avô cabisbaixo comendo hambúrguer 
sozinho, acabou viralizando e mobilizando milhares de usuários. 
O idoso, de Oklahoma, nos EUA, tinha preparado 12 hambúrgueres caseiros para seus seis netos, mas só Kelsey 
apareceu. Ela compartilhou a história na rede social. 
"Jantar com vovô esta noite. Ele fez 12 hambúrgueres para seus 6 netos, mas só eu apareci", postou a jovem na 
quarta-feira (16), com um emoji choroso. 
A postagem já teve mais de 142 mil retuítes e 233 mil curtidas, além de comentários como "eu iria no lugar dos 
netos", "quem dera ter meus avós vivos" e até lições de moral como "as pessoas precisam dar mais valor à 
família". 
"Cheguei, sentei e peguei um prato, mas ele queria esperar todo mundo chegar. Esperamos meia hora e ele 
decidiu comer só um. Passou mais meia hora e nada. Percebi que ele estava chateado, ele tinha até feito sorvete 
caseiro, que adorávamos quando éramos crianças. Fiz questão de conversar com ele o tempo todo e fazer 
companhia", contou a neta ao "Buzzfeed" americano. 
Os outros cinco netos chegaram a sofrer represália nas redes sociais. Um deles, Brock, viu a postagem da prima 
e conseguiu correr até a casa do avô, e em seguida postou sua própria foto. "Vovô disse que me perdoa e que 
vocês são incríveis por tê-lo tornado famoso", escreveu Brock. 
A história rendeu memes e lições de moral [...]. 
Fonte: http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2016/03/10001033-netos-faltam-a-jantar-preparado-pelo-avo-e-internet-se-
revolta.shtml. Acesso em: 19 mar 2016. 
 
09. O texto retoma assuntos bastante presentes nos dias atuais: a ausência na vida familiar e, por outro 
lado, a repercussão das redes sociais na vida das pessoas. Acerca do texto, é incorreto afirmar que: 
a) O texto apresenta uma situação cotidiana e o que a repercussão na internet pode alterar na forma de agir das 
pessoas. 
b) O texto discute a influência da internet e o mal que ela pode causar na vida das pessoas. 
c) Atualmente, é muito comum às pessoas divulgarem fatos rotineiros nas redes sociais, como é visto no texto 
acima. 
d) O fato de postar alguma informação nas redes sociais abre espaço para outras pessoas interagirem com o 
referido “post”. 
 
10. Atualmente, a internet tem estado presente no cotidiano das pessoas de forma bastante clara e, 
também por isso, as palavras usadas nas redes sociais têm sido muito frequentes em textos de vários 
gêneros, criando até mesmo neologismos para se referir a assuntos antes desconhecidos ou não 
nomeados na língua padrão. Sobre o conteúdo, assinale a alternativa que traz um exemplo de neologismo 
em língua portuguesa: 
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a) Hambúrguer (l. 4). 
b) Cabisbaixo (l. 3). 
c) Viralizando (l. 4). 
d) Buzzfeed (l. 15). 
 
11. A coesão textual contribui para a escrita e para o entendimento do texto, uma vez que diz respeito às 
relações estabelecidas entre os elementos do texto para atribuir-lhe sentido e correção. Umas das formas 
de coesão é a substituição de termos, de modo a evitar repetições que podem tornar o texto cansativo ao 
leitor. Sobre o tema que se aplica ao texto, assinale a alternativa que demonstra corretamente o termo 
presente no texto e o elemento a que se refere, respectivamente: 
a) Ela (l. 6) – Kelsey Harmon. 
b) Vocês (l. 18) – os outros cinco netos. 
c) Sua própria foto (l. 17) – Kelsey Harmon. 
d) Tê-lo (l. 18) – Brock, o neto. 
 
12. A língua se utiliza de diversos processos para a formação de palavras, como a derivação, por exemplo. 
Isso auxilia tanto na criação de novas palavras no vocabulário, bem como na compreensão de um 
enunciado, uma vez que o item derivado mantém relação de sentido com o de que se originou. Acerca do 
assunto, assinale a alternativa que traz uma assertiva correta em relação à palavra choroso (l. 8): 
a) Choroso, apesar de demonstrar uma estrutura de derivação possível na língua portuguesa, está grafada errada: 
o correto é chorozo. 
b) Choroso é palavra derivada por sufixação. 
c) Nota-se o processo de derivação imprópria. 
d) Choroso é palavra primitiva que dá origem a verbo (chorar) e a substantivo (choro), dentre outros. 
 
13. Reescrever frases é um ótimo exercício de escrita e de interpretação, uma vez que se deve atentar para 
a manutenção de sentidos do texto e se exige um conhecimento vocabular satisfatório ao menos, além de, 
atualmente, ser necessário atentar para o Acordo Ortográfico agora em vigor. Tendo em vista o tema, 
assinale a alternativa que reescreve incorretamente a sentença “O idoso, de Oklahoma, nos EUA, tinha 
preparado 12 hambúrgueres caseiros para seus seis netos, mas só Kelsey apareceu” (l. 5 e 6): 
a) O idoso, de Oklahoma, nos EUA, preparara 12 hambúrgueres caseiros para seus seis netos, mas só Kelsey 
apareceu. 
b) O idoso, de Oklahoma, nos EUA, tinha preparado 12 hambúrgueres caseiros para seus seis netos, entretanto 
só Kelsey apareceu. 
c) O idoso norteamericano de Oklahoma tinha preparado 12 hambúrgueres caseiros para seus seis netos, mas 
apenas Kelsey apareceu. 
d) O idoso norte-americano de Oklahoma tinha preparado 12 hambúrgueres caseiros para seus seis netos, mas 
somente Kelsey apareceu. 
 
14. Compreender os sentidos do texto é, dentre várias habilidades, compreender também a significação 
das palavras. Haja vista o assunto, assinale a alternativa que traz a palavra moral na mesma acepção que 
na sentença “A história rendeu memes e lições de moral”: 
a) O comandante, com seu discurso, levantou o moral de toda a tropa. 
b) Estando bem preparado para a seleção, foi lá e conquistou a vaga na moral. 
c) Na moral, cansei de você! 
d) A moral e a ética devem ser os princípios do direito. 
 
15. A crase, apesar do que muitos pensam, não é o sinal grave presente em certas palavras, mas o 
processo de união de dois fonemas iguais. Acerca do sinal indicativo da crase, assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas: “Obedecer ___ Deus é o princípio das religiões monoteístas e, ___ 
vésperas de uma das grandes festas cristãs, ___ Páscoa, é comum ___ todos os que creem na 
Ressurreição, ___ alegria e a vontade de fazer a caridade ___ pessoas mais necessitadas”: 
a) À; às; a; à; a; as. 
b) A; as; à, à; a; às. 
c) À, às, a; a; a; às. 
d) A; às; a; a; a; às. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
16. Dada a sequência numérica 2, 9, 28, 65, ___; o número que completa essa sequência lógica é: 
a) 76 
b) 88 
c) 94 
d) 125 
 
17. José recebe uma ajuda de custo para comprar as passagens de ônibus para ir trabalhar. Cada 
passagem custa R$2,10 e ele consegue comprar, com a ajuda, 24 passagens; porém, conseguiu um 
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desconto e pagará R$1,80 por cada passagem. Sendo assim, com a mesma ajuda de custo, quantas 
passagens ele conseguirá comprar? 
a) 20 passagens 
b) 21 passagens 
c) 28 passagens 
d) 30 passagens 
 
18. Numa sacola há 40 bombons, dos quais 13 são de chocolate branco, 8 de licor de cereja, 12 de 
chocolate crocante e 7 de chocolate ao leite. Retirados dois bombons ao acaso, qual a probabilidade de o 
primeiro ser de chocolate branco e o segundo de chocolate crocante? 

a) 
10

1
 

b) 
1560

1
 

c) 
90

13
 

d) 
8

5
 

 
19. Clara compra um vestido se e somente se Carlos comprar um terno. Ora, Clara compra um vestido, ou 
Carlos compra um terno. Logo: 
a) Carlos compra um terno, e Clara não compra um vestido. 
b) Carlos não compra um terno, e Clara compra um vestido. 
c) Se Carlos compra um terno, então Clara não compra um vestido. 
d) Se Carlos não compra um terno, então Clara compra um vestido. 
 
20. Uma pessoa ingere 4 copos de água a cada 3 horas. Sabendo que num dia ela ingeriu 22 copos de 
água, então nesse dia ela ficou acordada por quanto tempo? 
a) 15 horas e 50minutos 
b) 16 horas e 30minutos 
c) 16 horas e 50minutos 
d) 17 horas e 30minutos 
 
21. Assinale a sentença que nega a proposição: “Algumas crianças gostam de jiló”. 
a) Todas as crianças gostam de jiló. 
b) Algumas crianças não gostam de jiló. 
c) Nenhuma criança gosta de jiló. 
d) Existe uma criança que gosta de jiló. 
 
22. Quantos anagramas distintos podemos formar com as letras da palavra CORRETOR? 
a) 3360 
b) 6720 
c) 13440 
d) 40320 
 
23. Uma imobiliária fez uma pesquisa entre seus clientes e descobriu que 180 preferem alugar seus 
imóveis para fins comerciais, 100 preferem alugar seus imóveis para moradias e dentre ambos 50 preferem 
alugar para fins comerciais ou moradias, há ainda 70 que só alugam para profissionais da saúde. Sabendo 
que fins comerciais não estão inclusos os aluguéis para profissionais da saúde, podemos concluir que a 
pesquisa foi feita com quantos clientes? 
a) 250 
b) 300 
c) 350 
d) 400 
 
24. A sequência a seguir, foi construída seguindo um determinado critério. 
 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª ... 
            ... 

 
Se para as próximas figuras for mantido o mesmo critério, na 108ª posição, teremos: 
a) 35 bolinhas pretas 
b) 36 bolinhas brancas 
c) 37 bolinhas pretas 



6 
 

d) 36 bolinhas cinzas 
 
25. Maria, Mel e Mirian, são três irmãs que possuem propriedades. Uma possui um apartamento, outra uma 
chácara e a outra uma casa; uma é médica, a outra engenheira e a outra psicóloga. Sabendo que Maria é 
médica e não possui apartamento, que a engenheira é a dona da chácara e que Mel não é a dona do 
apartamento, assinale a alternativa correta: 
a) Mirian é a psicóloga e dona do apartamento. 
b) Mel é a médica e dona da chácara. 
c) Mel é a psicóloga e dona da casa. 
d) Mirian é a engenheira e dona da chácara. 
 
INFORMÁTICA 
26. Analise a imagem a seguir e escolha a alternativa correta: 
 

 
Figura 1 -Microsoft Office Excel 2007 
 
a) Os itens 1 e 2 correspondem, respectivamente, a: área de gráfico e área de plotagem do gráfico. 
b) Os itens 3 e 6 correspondem, respectivamente, a: área de gráfico e os pontos de dados da série de dados que 
são plotados no gráfico. 
c) Os itens 7 e 5 correspondem, respectivamente, a: eixo horizontal (categoria) e o eixo vertical (valor) ao longo 
dos quais os dados são plotados no gráfico e legenda do gráfico. 
d) Os itens 4 e 2 correspondem, respectivamente, a: título de gráfico e eixo que você pode utilizar no gráfico e 
rótulo de dados que você pode usar para identificar os detalhes de um ponto de dados em uma série de dados. 
 
27. Os ícones são utilizados, no Microsoft Word 2013, respectivamente, para: 
  

 
        
 
 

 
a) Mudar o realce do texto; Mudar o texto para maiúscula/minúscula (e variações).  
b) Mudar a cor do texto; Mudar o texto para maiúscula/minúscula (e variações). 
c) Sublinhar o termo selecionado; Reduzir a fonte.  
d) Mudar a cor do texto; Reduzir a fonte.  
 
28. O BrOffice é um pacote de aplicativos, ou seja, um grupo de ferramentas extremamente versáteis, as 
quais podem ser utilizadas em diferentes áreas, com diferentes finalidades. 
Não é um aplicativo do pacote BrOffice: 
a) BrOffice Writer 
b) BrOffice Calc 
c) BrOffice Impress 
d) BrOffice Webex 
 
29. É uma memória volátil e rápida para acesso pelo processador. A CPU a utiliza para armazenar 
temporariamente os dados dos programas que estão rodando no computador. Esta memória somente fica 
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ativa enquanto o computador estiver ligado e os conteúdos devem ser salvos, pois quando ele for 
desligado, tudo o que estiver armazenado nesta memória se perde. Esse conceito refere-se a: 
a) Memória em Disco 
b) Memória Externa 
c) Memória ROM 
d) Memória RAM 
 
30. Autorizar um usuário é conceder ou negar acesso ao sistema, utilizando controles de acesso no intuito 
de criar perfis de acesso. Com esses perfis é possível definir que tarefa será realizada por determinada 
pessoa. Autenticar é a comprovação de que uma pessoa que está acessando o sistema é quem ela diz ser. 
Ela é importante, pois limita o controle de acesso e autoriza somente a determinadas pessoas o acesso a 
uma informação. 
As alternativas apresentam opções de autenticação de usuários, exceto qual? 
a) Identificação positiva: quando o usuário possui alguma informação em relação ao processo, como acontece 
quando ele possui uma senha de acesso. 
b) Identificação com Incidente: inclui logs completos com data, horário, time tone (fuso horário), endereço IP de 
origem, portas envolvidas e protocolo utilizado. 
c) Identificação proprietária: o usuário tem algum material para utilizar durante a etapa de identificação, como um 
cartão, por exemplo. 
d) Identificação Biométrica: casos em que o usuário se identifica utilizando alguma parte do corpo como a mão ou 
impressão digital. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
De acordo com o Regimento Interno do CRECI/RJ, responda às duas questões seguintes: 
 
31. Art. 10: “Compete ao __________________ movimentar, com o Presidente, contas bancárias, assinando 
cheques e o que mais for exigido para o citado fim. Assim, também com o Presidente, balanços e 
prestações de contas e supervisionar, nos seus aspectos formais, todas as atividades econômico-
financeiras do CRECI, orientando, nesta atribuição, a Diretoria e o Plenário.”  
Preencha a lacuna de acordo com o artigo e assinale a alternativa correta.  
a) Fiscal de finanças 
b) Contador 
c) Secretário 
d) Diretor Tesoureiro 
 
32. Definir diretrizes e políticas administrativas e financeiras para o Regional, analisar e deliberar sobre os 
assuntos sugeridos pelo Presidente e demais Diretores, conceder registro de estágio de estudantes 
matriculados em cursos de formação de corretor de imóveis, entre outros, é de competência 
a) da Diretoria. 
b) do Plenário. 
c) da Comissão de Corretores. 
d) do Diretório de Corretores. 
 
33. Segundo a Resolução 1.127/09, os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis promoverão o 
registro de estágio obrigatório e de estágio profissionalizante opcional de estudantes regularmente 
matriculados e com frequência efetiva nos cursos de Técnico em Transações ou Serviços Imobiliários e 
superior de Ciências Imobiliárias ou de Gestão de Negócios Imobiliários, homologados pelo COFECI, 
desde que o concedente do estágio seja um corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, inscrito 
regularmente e sem débitos junto ao CRECI, e se responsabilize pelos atos praticados pelo estudante no 
exercício do estágio. 
Mediante isso, julgue as afirmativas a seguir com C (certo) ou E (errado), e assinale a alternativa 
correspondente. 
(  ) Compete exclusivamente à Comissão do Conselho Regional a análise e aprovação do pedido de 
registro de estágio. 
(  ) Ao estudante estagiário fica proibido anunciar, intermediar interesses ou abrir escritório em seu 
próprio nome, para realização de negócios imobiliários. 
(  ) Os concedentes de estágio, pessoas físicas ou jurídicas, fornecerão ao CRECI, quando solicitado, a 
relação dos estagiários sob sua supervisão e responsabilidade. 
a) C / E / E 
b) E / E / C 
c) C / C / E 
d) E / C / C 
 
34. Os membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais terão mandato conforme o tempo 
previsto no art. 14º da Lei 6.530/78.  A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal e 
dos Conselhos Regionais ocorrerá: 
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I – Por renúncia. 
II – Por superveniência de causa de que resulte o cancelamento da inscrição. 
III – Por condenação a pena superior a dois anos, em virtude de sentença transitada em julgado. 
IV – Por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na 
administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado. 
V – Por ausência, sem motivo justificado, a duas Sessões consecutivas ou dez intercaladas em cada ano. 
Os itens corretos são: 
a) I, II, III e IV 
b) II, IV e V 
c) I, III, IV e V 
d) II, III e V 
 
35. Em conformidade com o Art. 21º do Decreto nº 81.871/78, o exercício do mandato de membro do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, assim como a respectiva eleição, 
mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados ao preenchimento de requisitos mínimos.  
Qual a alternativa é a incorreta no que diz respeito aos requisitos? 
a) Inscrição na jurisdição do Conselho Regional respectivo há mais de 2 (dois) anos. 
b) Inexistência de condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de sentença transitada em julgado. 
c) Idade mínima de 45 anos. 
d) Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. 
 
36. Leia o texto a seguir, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) a cada um dos blocos e marque a alternativa 
que faz a correspondência correta.    
“A globalização e integração constituem-se em aspectos centrais do funcionamento da economia mundial 
nos dias de hoje. A globalização, por referir-se, de um modo geral, ao aprofundamento do caráter 
internacional dos processos econômicos; e a integração por remeter à tendência de surgimento de 
espaços de relações privilegiadas entre países. 
Assim, a economia globalizada apresenta-se como um intenso mosaico mundial do qual fazem parte 
blocos de economias nacionais que ostentam diferentes graus de fluidez interna nos movimentos de bens 
e pessoas, mercadorias e fatores produtivos”. 
(Fonte: GLOBALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO, disponível em 
http://www.camara.gov.br/mercosul/blocos/introd.htm) 
Os blocos econômicos podem classificar-se em:  
( ) zona de preferência tarifária;  
( ) união de livre comércio;  
( ) união aduaneira;  
( ) mercado comum;  
( ) união econômica e monetária. 
a) V, V, V, V, F. 
b) V, F, V, V, V. 
c) V, V, V, F, V. 
d) V, V, F, V, V. 
 

37.  “A Antártica, o espaço e os fundos oceânicos constituem as 
últimas grandes fronteiras ainda a ser conquistadas pelo homem. O continente antártico é o continente 
dos superlativos” (Antártica: ensino fundamental e ensino médio / coordenação Maria Cordélia S. 
Machado, Tânia Brito – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006). 
Sobre a Antártica, não é correto o que se afirma na alternativa: 
a) É o mais frio e mais úmido de todos os continentes. 
b) É o mais alto e mais ventoso de todos os continentes. 
c) É o mais remoto e mais desconhecido de todos os continentes.  
d) É o mais preservado de todos os continentes. 
 
38. O documento NEGOCIAÇÕES DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO PÓS - 2015: ELEMENTOS 
ORIENTADORES DA POSIÇÃO BRASILEIRA “foi elaborado com o objetivo de orientar os negociadores 
brasileiros nas discussões do Grupo de Trabalho Aberto sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(GTA - ODS), constituído no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, cujas atividades foram 
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concluídas em julho de 2014.” (Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODS-pos-
bras.pdf).  
Conforme esse documento: 
(i) O Brasil considera que a erradicação da pobreza, em todas as suas manifestações, deve constar como 
primeira prioridade nas iniciativas para o desenvolvimento sustentável.  
(ii) O Brasil considera que os temas contemplados nos ODS e na Agenda Pós - 2015 devem estar 
alinhados às prioridades identificadas no documento final da Rio+20. 
(iii) Para o Brasil, as parcerias da ONU com o setor privado devem ser entendidas como elemento 
complementar aos esforços intergovernamentais e devem receber melhor enquadramento institucional no 
âmbito dos mecanismos de governança da ONU. 
(iv) Para avaliação mais realista do cumprimento de metas e de objetivos, o Brasil reconhece a importância 
metodológica da produção desagregada de dados.  
É verdadeiro o que está posto no(s) item(ns) 
a) (i), somente.   
b) (i) e (ii), somente.   
c) (i) e (iii), somente.   
d) (i), (ii), (iii) e (iv).   
 
39. O governo chinês anunciou que vai desalojar mais de 9 mil habitantes da província de Guizhou. O 
motivo é a construção do maior radiotelescópio do mundo, o Fast. 
A construção está sendo conduzida em uma região montanhosa e isolada do sudeste da China e precisará 
remover todas as pessoas em um raio de cinco quilômetros para não causar interferências no sinal do 
radiotelescópio. (Fonte: http://olhardigital.uol.com.br/noticia - acessado em 18/03/2016). 
O objetivo do Fast será  
a) realizar testes nucleares. 
b) monitorar a pluma radioativa existente na região. 
c) detectar sinais de rádio emitidos por pontos distantes do espaço, e que possam indicar a presença de 
civilizações alienígenas. 
d) detectar sinais que possam indicar a aproximação de tsunami, com antecedência de dez dias.  
 
40. Foi instalada a comissão especial para analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. Se ela for afastada em decorrência do impeachment, quem assume a presidência do Brasil?  
a) Luiz Inácio Lula da Silva 
b) Michel Temer 
c) Renan Calheiros 
d) Eduardo Cunha 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
41. Contas de Ativo são os bens e direitos de uma empresa. Dentre as opções seguintes, uma conta não 
pertence ao Ativo, qual? 
a) Caixa 
b) Estoque 
c) Veículos 
d) Fornecedores 
 
42. A demonstração da movimentação financeira das entidades é denominada: 
a) Demonstração de Fluxo de Caixa 
b) Declaração Anual de Ajustes de Imposto de Renda 
c) Provisão para Devedores Duvidosos 
d) Resultado de Equivalência Patrimonial 
 
43. A folha de pagamento elaborada mensalmente, de forma coletiva, por estabelecimento da empresa, 
deverá discriminar alguns critérios, conforme o § 9º, do art. 225, do Decreto nº 3.048/99: 
I - O nome do segurado: empregado, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, empresário, e demais 
pessoas físicas sem vínculo empregatício.  
II - Cargo, função ou serviços prestados.  
III - Parcelas integrantes da remuneração.  
IV - Parcelas não integrantes da remuneração (diárias, ajuda de custo, etc.).  
V - O nome das seguradas em gozo de salário-maternidade.  
VI - A indicação do número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou 
trabalhador avulso. 
Diante do exposto, marque a alternativa correta. 
a) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos. 
b) Somente os itens II, IV e V estão corretos. 
c) Somente os itens I, III e V estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos  
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44. O art. 467, da CLT, determina que em caso de rescisão de contrato de trabalho, motivada pelo 
empregador ou pelo empregado, e havendo controvérsia sobre parte da importância dos salários, o 
empregador é obrigado a pagar ao empregado, à data do seu comparecimento à Justiça do Trabalho, a 
parte incontroversa dos mesmos salários ou de quaisquer outras verbas rescisórias, sob pena de ser 
condenado a pagá-las acrescidas de: 
a) 100% 
b) 50% 
c) 10% 
d) 25% 
 
45. A conta Lucros acumulados pertence: 
a) À conta de Ativo 
b) À conta de Ativo Circulante 
c) Ao Patrimônio Líquido 
d) À conta de Passivo Circulante 
 
46. De acordo com a Constituição Federal/88 (art. 37), a Administração pública direta e indireta de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes 
princípios: 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
b) A natureza, o grau de responsabilidade, da complexidade dos cargos, a livre comunicação, do direito de votar. 
c) Legalidade, impessoalidade, complexidade dos cargos, eficácia, planejamento orçamentário. 
d) Eficiência, legalidade, livre comunicação, direito de votar, moralidade. 
 
47. Quando as organizações são bem sucedidas, elas tendem a crescer ou, no mínimo, a sobreviver. O 
crescimento acarreta maior complexidade dos recursos necessários às suas operações, com o aumento 
de capital, incremento de tecnologia, atividades de apoio etc. E consequentemente provocando aumento 
do número de pessoas, bem como a necessidade de intensificar a aplicação de seus conhecimentos, 
habilidades e destrezas indispensáveis à manutenção e competitividade do negócio. Com tudo isso, 
assegura-se que os recursos materiais, financeiros e tecnológicos sejam utilizados com eficiência e 
eficácia. E as pessoas passam a significar o diferencial competitivo que mantém e promove o sucesso 
organizacional, pois elas passam a constituir 
a) a competência básica da organização, a sua principal desvantagem competitiva em um mundo globalizado, 
estável e de baixa concorrência. 
b) a principal estratégia das empresas, pois em um mundo com características fechadas, onde a comunicação não 
flui entre as pessoas, o que mais prevalece são as atividades de exploração mineral. 
c) a competência básica da organização, a sua principal vantagem competitiva em um mundo globalizado, 
instável, mutável e fortemente concorrencial. 
d) a competência extrajudicial da organização, em sua mais profunda atuação no mercado exterior e sem relações 
globalizadas. 
 
48. De acordo com o Capítulo II, da instituição de ensino, Art. 7º, são obrigações das instituições de 
ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 
a) I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele 
for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 
calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural 
e profissional do educando; III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; IV – exigir do educando a 
apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo 
cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de 
suas normas; VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos; VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas. 
b) Apenas os itens: I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de 
adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e 
ao horário e calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 
formação cultural e profissional do educando; III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no 
estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. 
c) I - celebrar contrato de prestação de serviços sempre com o representante legal do educando, não havendo 
necessidade de adequar o estágio à proposta pedagógica do curso; II – avaliar as instalações da parte 
concedente do estágio e sua adequação à formação familiar e desportiva do contratante; III – indicar gerente 
orientador, da área a ser desenvolvida o trabalho, como responsável pela avaliações de conhecimento do 
estagiário; IV – exigir do contratante a apresentação periódica, em prazo não superior a 12 (doze) meses, de 
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relatório das remunerações do estagiário; V – zelar pelo cumprimento do contrato de trabalho, reorientando o 
estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; VI – elaborar normas complementares e 
instrumentos de avaliação dos gerentes da organização concedente; VII – comunicar à parte concedente do 
estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 
d) I - celebrar termo de compromisso com o empregador, não se faz necessário indicar as condições do estágio, 
pois não se deve adequar as condições  do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente 
do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; III – não necessita indicar professor 
orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades do estagiário; IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o 
estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; VI – elaborar normas complementares e 
instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; VII – comunicar à parte concedente do estágio, no 
início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 
 
49. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu Título I, Introdução, podemos afirmar: 
a) Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela 
previstas.  
b) Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações coletivas de estágio e trabalho 
estrangeiro.  
c) Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual ao governo, sem a 
dependência deste e sem salário. 
d) Considera-se empregado toda pessoa jurídica que prestar estágio de natureza eventual ao governo, sob a 
dependência deste e mediante salário. 
 
50. De acordo com a legislação vigente no país, quem tem direito ao FGTS? 
a) Todos os trabalhadores regidos pela CLT que firmaram termo de compromisso de estágio a partir de 
05/01/1987.  
b) Todos os trabalhadores regidos pela CLT que firmaram contrato de trabalho a partir de 05/10/1988. Antes desta 
data a opção do FGTS era facultativa. Também tem direito ao FGTS os trabalhadores rurais, os temporários, os 
avulsos, os safreiros, (operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita) e os atletas profissionais 
(jogadores de futebol, vôlei, etc.).  
c) Tem direito ao FGTS somente os trabalhadores rurais temporários, os avulsos, os safreiros, (operários rurais, 
que trabalham apenas no período de colheita).   
d) Todos os trabalhadores regidos pela CLT que firmaram contrato de trabalho a partir de 01/01/1980. Antes desta 
data não existia o FGTS.  
 
REDAÇÃO 
 
Museu do Amanhã 
  
No Píer Mauá e vizinha ao Museu de Arte do Rio (MAR), a estrutura do Museu do Amanhã já faz parte do novo 
cartão postal do Rio, a Praça Mauá onde o Elevado da Perimetral é uma lembrança do passado e os trilhos do 
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) são uma promessa para o futuro. A experiência promove o encontro entre 
ciência e arte, razão e emoção, linguagem e tecnologia, cultura e sociedade. Iniciativa da Prefeitura do Rio 
realizada com a Fundação Roberto Marinho, o museu já é ícone das transformações pelas quais a cidade vem 
passando, em especial em sua Região Portuária. (Fonte: http://www.oriodejaneiro.com/museu-do-amanha). 
  
Produza um texto dissertativo-argumentativo com, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 15 (quinze) 
linhas, defendendo a importância desse museu para a cidade do Rio de Janeiro. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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