CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A
CEASA/PR
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021

ADVOGADO
Nome:

Este caderno de questões contém 60 questões, sendo:
Língua Portuguesa: 10
Informática: 10
Conhecimentos Específicos: 40

1.

LEIA ATENTAMENTE
Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).

2.

Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.

3.

Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.

4.

O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não
apenas “x”.

5.

Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas
decorrente de erro cometido por candidato.

6.

Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

7.

O tempo de duração da prova será de até 04 (quatro) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente
do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.

8.

O candidato poderá levar o caderno de questões após 2h (duas) horas, contada do seu efetivo início.

9.

Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.

10.

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.

11.

O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo
permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

12.

O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

13.

O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura.

14.

Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e realizar o
protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura.

RASCUNHO

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões
de 1 a 6.
Salvar a Amazônia está ao alcance de todos
*Janaína Dallan
10/06/2021
Todos os anos a Organização das Nações Unidas
(ONU) elege um problema ambiental com o qual o
planeta precisa lidar para ser o tema do Mês do Meio
Ambiente. É uma forma de chamar a atenção para
questões essenciais que nem sempre recebem a
atenção devida. Em 2021, é a restauração de
ecossistemas.
Para um país como o Brasil, que tem 60% da maior
floresta tropical do mundo, esse é um assunto que não
deveria sair nunca da pauta. Mas sabemos que, na
prática, apesar das questões ambientais estarem
ganhando cada vez mais visibilidade e relevância,
especialmente com os pilares ESG, ainda está muito
longe do ideal e do necessário. A começar pelo pouco
conhecimento que temos sobre a Amazônia e,
principalmente, a respeito do que cada um pode fazer
para preservá-la. Vale lembrar que em torno de 50%
das emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil são
provenientes do desmatamento da Amazônia.
Sim, a preservação da Amazônia está ao alcance de
todos nós, especialmente das empresas. Não dá mais
para esperar que políticos façam o que deveriam
fazer. Temos, claro, que votar com consciência e
cobrar que façam o que é preciso, mas passou da
hora de envolver o mercado nesse propósito de forma
prática e intensiva. Só assim conseguiremos dar o
salto necessário para interromper o processo de
destruição da floresta. Ela é muito mais que um
conjunto esplêndido de árvores milenares. É a maior
biodiversidade do globo terrestre, com cerca de 60 mil
espécies de plantas e animais — um ecossistema
riquíssimo que está clamando por socorro.
E é possível que pessoas físicas e jurídicas ajudem a
reverter a situação dramática de destruição que temos
acompanhado nos últimos anos. O caminho é investir
em projetos de REDD+ (Redução de Emissões
Provenientes de Desmatamento e Degradação
Florestal — com o objetivo de preservar áreas
imensas na Amazônia Legal que sofrem grandes
pressões de desmatamento) para que avancem além
dos 2 milhões de hectares atuais para a meta
necessária de 50 milhões em toda a Floresta
Amazônica até 2030.
Para isso, basta que cada companhia e todos os
cidadãos que puderem adicionar mais uma conta de
consumo a seu rol de boletos mensais decidam
compensar suas emissões de CO², por meio de
projetos de geração de crédito de carbono na
Amazônia. Sim, é simples desse jeito, mas depende
da vontade e do comprometimento de cada um. Afinal,
o mercado de crédito de carbono no Brasil ainda é
voluntário.
Isso quer dizer que o governo não estabelece um teto
de emissão de CO², não taxa as indústrias que
ultrapassarem a cota, nem controla quanto cada
companhia deveria compensar. Tampouco regula
esse mercado, a fim de garantir que tenha condições
de se desenvolver e gerar riquezas para o país, como

já fizeram Chile, Colômbia e Canadá para citar apenas
três exemplos.
Portanto, temos que nos mobilizar para cada um fazer
a sua parte, mas, também, para exigir que o governo
federal faça a dele, que é proteger a floresta e
regulamentar o mercado de créditos de carbono para
aumentar os projetos de REED+. É preciso preservar
a natureza e integrar as comunidades locais; e, ao
mesmo tempo, promover o desenvolvimento
sustentável
da
região.
A compensação de emissões de carbono com a
política de créditos é apenas o início de um ciclo de
projetos. Com a mata em pé, é possível explorar, de
forma responsável, toda a potencialidade de suas
riquezas naturais e culturais para diversos mercados,
como saúde, cosmética e alimentação, integrando as
comunidades e floresta à sociedade moderna. Os
projetos de REDD+ são essenciais para conservarmos
a biodiversidade, estabilidade climática e assim
chegarmos a uma economia de baixo carbono.
Proteger a floresta, apesar de parecer algo distante, é
muito mais barato e eficiente que qualquer projeto de
reflorestamento adotado por tantas empresas. Com
R$ 100 é possível preservar um hectare da Amazônia
por meio de projetos de créditos de carbono
voluntários. Enquanto recuperar um hectare de área
desmatada custa cerca de R$ 10 mil a R$ 25 mil,
dependendo da técnica utilizada. O cálculo considera
apenas árvores e não contabiliza todo o ecossistema
que é preservado e que, infelizmente, não se recupera
com a velocidade de um replantio.
Há muitas empresas bem intencionadas que colocam
grande volume de recursos em projetos sustentáveis,
mas com baixo retorno para o meio ambiente. É
possível aumentar exponencialmente a taxa de
retorno e salvar a Amazônia. Por isso, proponho que
usemos a provocação da ONU para assumir a parte
que nos cabe na preservação de um dos
ecossistemas mais importantes do mundo.
*Janaína Dallan
Engenheira florestal, membro do time de
especialistas da ONU para Mudanças Climáticas
(RIT) e CEO da Carbonext
https://www.correiobraziliense.com.br
1)De acordo com os gêneros textuais, a intenção
da autora foi:
a) narrar uma situação ambiental com a qual o planeta
precisa lidar.
b) dissertar sobre a necessidade de preservação de
um dos maiores ecossistemas do mundo.
c) descrever aspectos da maior biodiversidade do
globo terrestre.
d) relatar sobre projetos de REDD+ para preservação
das áreas na Amazônia Legal.
e) prescrever um fato ambiental, chamando o
interlocutor à participação.
2)Marque a alternativa que apresenta oração com
função explicativa:
a) “Só assim conseguiremos dar o salto necessário
[...].” 3º§
b) “O cálculo considera apenas árvores [...].” 7º§
c) “Afinal, o mercado de crédito de carbono no Brasil
ainda é voluntário.” 5º§

d) “[...] como o Brasil, que tem 60% da maior floresta
tropical do mundo, [...].” 2º§
e) “O caminho é investir em projetos de REDD+ [...].”
4º§
3)“Sim, é simples desse jeito, mas depende da
vontade e do comprometimento de cada um.” 5º§
O sentido desse período foi modificado em:
a) Sim, é simples desse jeito, contudo depende da
vontade e do comprometimento de cada um.
b) Sim, é simples desse jeito, entretanto depende da
vontade e do comprometimento de cada um.
c) Sim, é simples desse jeito, todavia depende da
vontade e do comprometimento de cada um.
d) Sim, é simples desse jeito, no entanto depende da
vontade e do comprometimento de cada um.
e) Sim, é simples desse jeito, porquanto depende da
vontade e do comprometimento de cada um.
4)Entre os vocábulos abaixo, extraídos do texto,
um apresenta o processo de formação por
derivação sufixal, formando um adjetivo com ideia
de relação. Assinale-o:
a) Ecossistema.
b) Riqueza.
c) Terrestre.
d) Infelizmente.
e) Carbono.
5)“Vale lembrar que em torno de 50% das
emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil são
provenientes do desmatamento da Amazônia.” 2º§
É incorreto afirmar sobre o verbo correspondente
à palavra destacada nesse período:
a) verbo irregular.
b) verbo de segunda conjugação.
c) verbo transitivo indireto.
d) forma no gerúndio – provindo.
e) 1ª pessoa do singular do presente do indicativo –
provenho.
6)“Para um país como o Brasil, que tem 60% da
maior floresta tropical do mundo [...].” 2º§
A palavra destacada é acentuada porque:
a) toda palavra oxítona terminada em –is recebe
acento.
b) toda palavra paroxítona terminada em –s recebe
acento.
c) toda palavra proparoxítona é acentuada.
d) o acento na palavra é classificado como diferencial.
e) a segunda vogal do hiato é “i” tônico acompanhado
de “s”.
Analise a charge abaixo para responder às
questões 07 e 08.

Charge do Lute - https://www.google.com
7)A expressão “o pulmão do mundo” exerce a
seguinte função sintática:
a) complemento nominal.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.
d) predicativo do sujeito.
e) predicativo do objeto.
8)Ao dizer “o pulmão do mundo”, a autora
empregou um tipo de figura de linguagem
caracterizada pela:
a) utilização de um todo significando uma parte.
b) presença de termos de significação oposta.
c) atenuação intencional de uma expressão.
d) comparação entre termos por efeito de analogia.
e) sequência de ideias dispostas em sentido
ascendente ou descendente.
9)Indique a opção em que o uso do sinal indicativo
de crase está correto:
a) Devemos aliar a teoria à prática.
b) O ministro está propenso à deixar o cargo.
c) Essa proposta convém à todos.
d) Assisti à congressos de gestão ambiental.
e) É um assunto relativo à mudanças climáticas.
10)Assinale a alternativa que apresenta frase em
desacordo com a norma culta.
a) Aonde querem chegar com tanto desmatamento?
b) O governo quis mudar as regras de proteção
ambiental.
c) A cerca de um mês, aquela prefeitura plantou 50 mil
árvores.
d) Deve haver leis mais rígidas de proteção ambiental.
e) Não se sabe por que tomaram tal decisão.
INFORMÁTICA
11) Tendo como base o conceito de dispositivos de
entrada e saída, quais dos dispositivos abaixo é ao
mesmo tempo um dispositivo de entrada e saída?
a) Teclado
b) Pen-drive
c) Monitor
d) Scanner
e) Caixa de som
12) “Sistema operativo ou operacional é um programa
ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar
os recursos do sistema, fornecendo uma interface
entre o computador e o usuário ou utilizador.” Com
base na definição citada, qual das alternativas abaixo
NÃO corresponde a um sistema operacional.
a) Windows
b) Linux
c) Microsoft Word
d) MacOS
e) Unix
13) “SGBD é a sigla para Sistema Gerenciador de
Banco de Dados – em inglês, Data Base Management
System. Por meio desse recurso, operacionalizado na
forma de software, sua empresa se habilita a realizar
uma série de tarefas e atividades, tomando seus

dados como referência.” Dentre as alternativas abaixo
qual representa um SGBD?
a) Google Drive
b) MySQL Server
c) Dropbox
d) Microsoft Excel
e) Microsoft OneDrive
14) “O ____________ é um equipamento básico de
segurança que tem como principal função controlar
todos os dados que são enviados e recebidos em uma
rede de computadores. Ele efetua o bloqueio de uma
conexão, caso nela seja detectada algum tipo de
ameaça. Desse modo ele impede que um usuário
tenha acesso à páginas ou conteúdo de baixa
segurança.” Qual dispositivo de redes que preenche
de forma correta o campo vazio?
a) Splitter
b) Hub
c) Switch
d) Repetidor
e) Firewall
15) A evolução na arquitetura de computadores é
inegável, e nessa mudança os conectores de vídeo
foram evoluindo, alguns se tornaram raros e outros
atualmente são quase um padrão. Dentre as
alternativas abaixo qual NÃO representa um conector
de vídeo?
a) SATA
b) HDMI
c) VGA
d) DVI
e) DisplayPort
16) “Um navegador de rede, navegador web,
navegador da internet ou simplesmente navegador, é
um programa que habilita seus usuários a interagirem
com documentos HTML hospedados em um servidor
da rede.” Marque a alternativa abaixo que NÃO
representa um navegador.
a) Firefox
b) Opera
c) Chrome
d) Microsoft Edge
e) Microsoft Bing
17) Um computador para estar em pleno
funcionamento necessita de várias componentes, mas
um tem o destaque por ser chamado no senso comum
como o “cérebro” do computador, qual o nome do
Hardware que representa essa ideia?
a) Memoria RAM
b) Processador
c) Hard Disk(HD)
d) Gabinete
e) Placa mãe
18)
“A Memoria ________é responsável pelo
armazenamento de informações necessárias para a
execução de aplicativos em uso e para o
funcionamento do próprio sistema operacional. Essa
peça, inclusive, facilita o trabalho do processador que
pode acessar os dados essenciais mais rapidamente.”
Qual das alternativas abaixo completa o texto?
a) ROM

b)
c)
d)
e)

Cache
SSD
HD
RAM

19) Fazendo a conversão de 1GB(gigabyte) para a
medida kB(kilobyte) qual é o valor aproximado obtido?
a) 1000000
b) 100000
c) 1000
d) 10000
e) 100
20) “...é uma rede de computadores privada que
assenta sobre a suíte de protocolos da Internet,
porém, de uso exclusivo de um determinado local,
como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só
pode ser acessada pelos seus utilizadores ou
colaboradores internos.” O texto proposto define o
conceito da rede?
a) Extranet
b) Banco de dados
c) Publica
d) Intranet
e) Internet
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Na classificação dos atos administrativos,
podemos dizer que os atos praticados em
consonância com a vontade descrita em lei, sendo
aqueles em que a lei determina a condição ou
condições e o momento de sua realização, são
denominados atos:
a) Discricionários.
b) Gerais.
c) De império.
d) Vinculados.
e) De gestão.
22) A luz da legislação vigente, é CORRETO
afirmar
que,
na
classificação
dos
atos
administrativos,
os
atos
externos
são
classificados quanto ao seu:
a) Destinatário.
b) Regramento.
c) Vínculos.
d) Objeto.
e) Alcance.
23) Podemos afirmar que os atos administrativos
são uma das diversas espécies de atos praticados
pela administração. Pertencente a classificação
dos atos administrativos quanto a formação da
vontade administrativa:
a)Ato simples, ato complexo e ato composto.
b)Ato complexo, apenas.
c)Ato simples e composto, apenas.
d)Ato composto, apenas.
e)Ato simples e ato complexo, apenas.
24) Em consonância com a Constituição Federal
de 1988, em que pese a ação civil pública, é
CORRETO afirmar que promover o inquérito civil e
a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros

interesses difusos e coletivos
institucional do:
a) Tribunal de Justiça.
b) Ministério Público.
c) Supremo Tribunal Federal.
d) Tribunal Regional Eleitoral.
e) Polícia Legislativa.

é

função

25) Em consonância com a Constituição Federal
de 1988, é CORRETO afirmar que o mandado de
segurança coletivo poderá ser impetrado, para
defesa dos interesses de seus membros ou
associados,
por
associação
legalmente
constituída e em funcionamento há, no mínimo:
a) Um ano e meio.
b) Dois anos.
c) Um ano.
d) Seis meses.
e) Quatro meses.
26) A luz da Constituição Federal de 1988, julgar,
em recurso ordinário, se denegatória a decisão, o
Habeas corpus, o mandado de segurança, o
habeas data e o mandado de injunção em única
instância pelos Tribunais Superiores, será de
competência do:
a) Ministério Público Federal.
b) Tribunal de Justiça Estadual.
c) Congresso Nacional.
d) Supremo Tribunal Federal.
e) Superior Tribunal de Justiça.
27) Em consonância com a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 ainda vigente, que institui normas
para licitações e contratos da Administração
Pública, é INCORRETO afirmar ser modalidade de
licitação.
a) Concorrência.
b) Tomada de preços.
c) Convite.
d) Conveniência.
e) Tomada de preço.
28) A Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, define
que a fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará
determinadas regras. Dentre as regras definidas
pela referida Lei, é CORRETO afirmar que o prazo
fixado para a apresentação das propostas,
contado a partir da publicação do aviso, não será
inferior a:
a) 12 (doze) dias úteis.
b) 12 (doze) dias corridos.
c) 8 (oito) dias úteis.
d) 15 (quinze) dias úteis.
e) 15 (quinze) dias corridos.
29) Em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, é CORRETO afirmar que o prazo
de validade das propostas, se outro não estiver
fixado no edital, será de:
a) 15 (quinze) dias.
b) 30 (trinta) dias.
c) 35 (trinta e cinco) dias.
d) 45 (quarenta e cinco) dias.
e) 60 (sessenta) dias.

30) A Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, é
CORRETO afirmar que as funções de pregoeiro e
de membro da equipe de apoio poderão ser
desempenhadas por militares no âmbito do:
a) Casa da Moeda.
b) Ordem dos Advogados do Brasil.
c) Ministério público.
d) Ministério da Defesa.
e) Ministério da Justiça.
31) A Constituição Federal de 1988 norteia todo
ordenamento jurídico brasileiro, entre outros,
pelos princípios fundamentais que servem de
pilares básicos. Nesse sentido, é CORRETO
afirmar que seja um dos princípios constitucionais
em que o Brasil irá reger suas relações
internacionais, expressamente previsto pela
constituição.
a) Defesa da paz.
b) Cidadania.
c) Dignidade da pessoa humana.
d) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
e) Pluralismo político.
32) Promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. É CORRETO
afirmar que o período anterior remete a:
a) Um dos princípios fundamentais norteadores dos
tratados internacionais.
b) Um direitos individuais e coletivos previstos pelo
artigo quinto da Constituição Federal de 1988.
c) Um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil.
d) Um dos direitos do trabalho.
e) Um dos direitos sociais.
33) Em consonância com o Código de Ética e
Discplina da Ordem dos Advogados do Brasil OAB
as consultas submetidas ao Tribunal de Ética e
Disciplina receberão autuação própria, sendo
designado relator, por sorteio, para o seu exame,
podendo o Presidente, em face da complexidade
da questão, designar, subsequentemente, revisor.
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que:
a) O relator e o revisor têm prazo de 30 (trinta) dias
cada um para elaboração de seus pareceres,
apresentando-os na sessão subsequente, para
deliberação.
b) O relator e o revisor têm prazo de 20 (vinte) dias
cada um para elaboração de seus pareceres,
apresentando-os na próxima sessão , para
deliberação.
c)O relator e o revisor têm prazo de 15 (quinze) dias
cada um para elaboração de seus pareceres,
apresentando-os na primeira sessão seguinte, para
deliberação.
d)O relator e o revisor têm prazo de 10 (dez) dias cada
um
para
elaboração
de
seus
pareceres,
apresentando-os na primeira sessão seguinte, para
deliberação.
e)O relator e o revisor têm prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias cada um para elaboração de seus
pareceres, apresentando-os na primeira sessão
seguinte, para deliberação.

34) Analise as assertivas e responda.
I – Julgar, em primeiro grau, os processos éticodisciplinares.
II – Responder a consultas formuladas, em tese,
sobre matéria ético-disciplinar.
III – Suspender, preventivamente, o acusado, em
caso de conduta suscetível de acarretar
repercussão prejudicial à advocacia, nos termos
do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Em conformidade com o Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), entre as assertivas dispostas, compete aos
Tribunais de Ética e Disciplina, apenas:
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
e) I, II e III.
35) O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) prevê que o Tribunal
de Ética e Disciplina devera organizar seu
regimento interno, a ser submetido ao Conselho
Seccional e, posteriormente, ao Conselho Federal.
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que a pauta de
julgamentos do Tribunal é publicada em órgão
oficial e no quadro de avisos gerais, na sede do
Conselho Seccional, com antecedência de:
a) Cinco dias.
b) Sete dias.
c) Doze dias.
d) Quinze dias.
e) Vinte e cinco dias.
36) Sobre os procedimentos, o Código de Ética e
Discplina da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) define que o processo disciplinar será
instaurado de oficio ou mediante representação
dos interessados. Nesse sentido, é CORRETO
afirmar que compete ao relator do processo
disciplinar
determinar
a
notificação
dos
interessados para esclarecimentos, ou do
representado para a defesa prévia, em qualquer
caso, no prazo de:
a) Quinze dias.
b) Vinte dias.
c) Vinte e cinco dias.
d) Trinta dias.
e) Sessenta dias.
37) O Código de Ética e Discplina da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a fim de regular as
atividades
dos
profissionais,
define
expressamente os deveres do advogado. Nesse
sentido, são deveres do advogado, EXCETO.
a)Preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a
dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de
essencialidade e indispensabilidade.
b)Atuar com destemor, independência, honestidade,
decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé.
c)Velar por sua reputação pessoal e profissional.
d)Utilizar de influência, em qualquer hipótese, desde
que para o exercício profissional, em benefício de seu
cliente.

e)Empenhar-se,
permanentemente,
aperfeiçoamento pessoal e profissional.

em

seu

38) A luz do Código de Ética e Discplina da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O advogado deve ter consciência de que o Direito
é um meio de mitigar as desigualdades para o
encontro de soluções justas.
b) O exercício da advocacia é incompatível com
qualquer procedimento de mercantilização.
c) É permitido ao advogado expor os fatos, desde que
em juízo, falseando deliberadamente a verdade.
d) O advogado deve ter consciência de que a lei é um
instrumento para garantir a igualdade de todos.
e)É vedado o oferecimento de serviços profissionais
que impliquem, de forma direta ou indiretamente,
inculcação ou captação de clientela.
39) Em consonância com o Código de Ética e
Discplina da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), assinale a alternativa INCORRETA.
a) O advogado não é obrigado a aceitar a imposição
de seu cliente que pretenda ver com ele atuando
outros advogados.
b) É direito e dever do advogado assumir a defesa
criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a
culpa do acusado.
c) O advogado não é obrigado a aceitar a imposição
de seu cliente de indicação de outro profissional para
com ele trabalhar no processo
d) É permitido ao advogado funcionar no mesmo
processo, de forma simultânea, como patrono e
preposto do empregador ou cliente.
e) O substabelecimento do mandato, com reserva de
poderes, é ato pessoal do advogado da causa.
40) Em conformidade com o CÓDIGO DE ÉTICA
CEASA/PR, são compromissos da CEASA/PR,
EXCETO.
a)Proibir e combater retaliações de qualquer natureza.
b)Atender integralmente ás legislações e às
regulamentações aplicáveis.
c)Proibir e evitar conflitos de interesse.
d)Proibir e combater o pagamento de facilitação.
e)Proibir o anonimato e a confidencialidade na
apuração de relatos e tratamento de casos e outras
questões sensíveis de ética e conformidade.
41) O CÓDIGO DE ÉTICA CEASA/PR, define de
forma expressa que todos os colaboradores da
CEASA/PR são proibidos de receber, para si ou
para outrem, presentes, brindes, comissões de
qualquer espécie de pessoa, empresa ou
Instituição que tenha interesse direto ou indireto
em razão do exercício de seu cargo. Contudo, é
CORRETO afirmar que tal proibição não se
aplicará nos casos em que não ultrapasse o valor
unitário de:
a) cinquenta reais.
b) cem reais.
c) cento e cinquenta reais.
d) duzentos reais.
e) duzentos e cinquenta reais.

42) Em conformidade com os preceitos disposto
no CÓDIGO DE ÉTICA CEASA/PR, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) É política da CEASA/PR realizar negócios somente
com terceiros que tenham ilibada reputação e
integridade e que sejam qualificados tecnicamente.
b)Não é admitido, em hipótese alguma, que terceiros,
agindo em nome da CEASA/PR, exerça qualquer tipo
de influência imprópria sobre qualquer indivíduo, seja
ele agente público ou não.
c)Não é admitida a contratação de terceiros, que
tenham sido indicados ou recomendados, por agentes
públicos.
d)Em todos os contratos firmados com terceiros deve
obrigatoriamente
serem
incluídas
cláusulas
anticorrupção para assegurar o cumprimento deste
Código de Ética e Compliance.
e)A CEASA/PR não admitirá nenhuma prática de
corrupção por parte de colaboradores (próprios ou
terceiros) que atuem em seu nome, salvo aqueles que
que atuem de informalmente, por não responderem ao
Código de Ética da CEASA PR.
43) O CÓDIGO DE ÉTICA CEASA/PR prevê a
promoção de treinamento sobre seu Programa de
Conformidade a empregados e administradores.
Tal treinamento, em consonância com o Código de
Ética da CEASA PR, será realizado:
a) mensalmente.
b) bimestralmente.
c) semestralmente.
d) anualmente.
e) bienalmente.
44) Analise as proposições e responda.
I – Advertência.
II – Suspensão.
III – Multa.
IV – Dispensa por justa causa.
Os empregados da CEASA/PR, bem como os
trabalhadores temporários, estarão sujeitos às
penalidades previstas na Consolidação de Leis do
Trabalho – CLT descritas na alternativa:
a) I e II, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, II, III e IV.
d) I e IV, apenas.
e) III e IV, apenas.
45) É CORRETO afirmar que os casos não
previstos pelo CÓDIGO DE ÉTICA CEASA/PR,
serão alvo de deliberação da:
a) Diretoria Executiva da CEASA PR, ratificados ou
não pela Comissão de Compliace da instituição.
b)Comissão de Compliace da CEASA PR, ratificados
ou não pela Diretoria Executiva da Instituição.
c)Comissão de Compliace da CEASA PR e, por ela
mesma, ratificados ou não.
d)Diretoria Executiva da CEASA PR e, por ela mesma,
ratificados ou não.
e)Comissão de Compliace e pela Diretoria Executiva
da CEASA PR, sendo ratificados ou não, após
concluídos, pela Comissão de Compliace.
46) A Luz do CÓDIGO DE ÉTICA CEASA/PR, todo
e qualquer pagamento, através do qual uma ação,

serviço ou ato governamental possa ser agilizado
ou que vise assegurar a execução de uma ação ou
serviço em relação as suas condições normais.
Assinale a alternativa que indique a correta
nomenclatura da definição anterior, expressa pelo
Código de Ética do CEASA PR.
a) Corrupção.
b) Propina.
c) Pagamento de Facilitação.
d) Suborno.
e) Tráfico de influência.
47)Em conformidade com o ESTATUTO SOCIAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A,
é previsto que na vacância, ausência ou
impedimento temporário de qualquer Diretor, o
Diretor Presidente designará outro membro da
Diretoria para cumular as funções. Nesse sentido,
salvo nos casos de licença médica ou nos casos
autorizados pelo Conselho de Administração, os
diretores não poderão se afastar do cargo, de
forma consecutiva, pelo período limite de:
a) dez dias.
b) quinze dias.
c) vinte dias.
d) vinte e cinco dias.
e) trinta dias.
48)Em consonância com o ESTATUTO SOCIAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A,
é previsto que as reuniões do Conselho de
Administração serão convocadas por seu
Presidente e/ou pela maioria dos Conselheiros em
exercício, mediante o envio de correspondência
escrita ou eletrônica a todos os conselheiros, com
a indicação dos assuntos a serem tratados. Assim,
é CORRETO afirmar que as reuniões ordinárias
deverão ser convocadas com antecedência
mínima, com relação à data da sua realização, de:
a) cinco dias.
b) dez dias.
c) quinze dias.
d) vinte dias.
e) trinta dias.
49)A luz do ESTATUTO SOCIAL CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A, os Diretores
poderão solicitar ao Conselho de Administração,
com registro em ata, afastamento por licença não
remunerada, desde que por prazo não superior a:
a) três meses.
b) três anos.
c) seis meses.
d) dois anos.
e) um ano.
50)O
ESTATUTO
SOCIAL
CENTRAIS
DE
ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A, define que a
CEASA/PR
deverá
disponibilizar
para
conhecimento público, por meio eletrônico,
informação completa mensalmente atualizada
sobre a execução de seus contratos e de seu
orçamento. Observado o disposto pelo referido
Estatuto, é CORRETO afirmar que será admitindo,
para a divulgação das informações, o prazo de até:
a) quinze dias.

b)
c)
d)
e)

um mês.
um mês e quinze dias.
dois meses.
três meses.

51)Em conformidade com a Constituição Federal
de 1988, é CORRETO afirmar que a competência
de processar e julgar, originariamente, a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal, é de competência do indicado
na alternativa:
a) Conselho Nacional de Justiça.
b) Congresso Nacional.
c) Supremo Tribunal Federal.
d) Senado Federal.
e) Superior Tribunal de Justiça.
52) A ação direta de inconstitucionalidade tem por
finalidade a declaração de que determinada lei ou
parte dela vai contra o texto constitucional
brasileiro. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar
que seja legitimado a propor ação direta de
inconstitucionalidade.
a) Governador de Estado ou do Distrito Federal.
b) Procurador-Geral da República.
c) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil.
d) Confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito estadual ou nacional.
e) Partido político com representação no Congresso
Nacional.
53)O artigo 5º da Constituição Federal de 1988
prevê que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse
sentido, em conformidade com a Constituição
Federal de 1988, é INCORRETO afirmar que:
a) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
b) é livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.
c) ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante.
d) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem.
e) é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.
54)A luz da Constituição Federal de 1988, em que
pese os Direitos e Garantias Fundamentais,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Será assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva.
b) É livre a expressão da atividade intelectual,
artística,
científica
e
de
comunicação,
independentemente de censura ou licença.
c) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,

ainda se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta por motivos estritamente religiosos.
d) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.
e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
55)Em conformidade com a Constituição Federal
de 1988, a lei regulará a individualização da pena
no Brasil, e adotará, determinadas penas
elencadas abaixo, EXCETO pela indicada na
alternativa:
a) Perda de bens.
b) Restrição de liberdade.
c) Privação de liberdade.
d) Suspensão de direitos.
e) Banimento.
56)A Constituição Federal de 1988, sobre o local
de cumprimento de pena, é CORRETO afirmar que
a pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com:
a) a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.
b) a natureza do delito do apenado, apenas.
c) a idade do apenado, apenas.
d) a natureza do delito e o sexo do apenado, apenas.
e) a idade e natureza do delito do apenado, apenas.
57)Podemos definir o ato administrativo como
declaração do Estado ou de seu representante,
que
produza
efeitos
jurídicos
imediatos,
observado o princípio da legalidade. Nesse
sentido, assinale a alternativa que apresente um
atributo do ato administrativo.
a) Forma.
b) Imperatividade.
c) Motivo.
d) Moralidade.
e) Impessoalidade.
58)“É o poder decorrente da lei conferido ao
agente administrativo para o desempenho regular
de suas atribuições. Apenas a lei pode determinar
a competência dos agentes na exata medida
necessária para alcançar os fins almejados”. No
que diz respeito aos Atos administrativos, assinale
a alternativa que apresente o elemento do ato
administrativo que o trecho anterior faz alusão.
a) Legalidade.
b) Moralidade.
c) Forma.
d) Competência.
e) Eficiência.
59)Em consonância com a Lei nº 13.303 de 30 de
junho de de 2016, que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, será vedada a participação direta ou
indireta nas licitações para obras e serviços de

engenharia, previstos na referida Lei, entre outros,
a pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou
do projeto básico da licitação seja sócio com
participação do capital votante que supere:
a) dois por cento.
b) três por cento.
c) cinco por cento.
d) oito por cento.
e) dez por cento.
60) Analise os itens e responda.
I - em decorrência da necessidade de
padronização do objeto.
II - quando determinada marca ou modelo
comercializado por mais de um fornecedor
constituir o único capaz de atender o objeto do
contrato.
III - quando for necessária, para compreensão do
objeto, a identificação de determinada marca ou
modelo apto a servir como referência, situação em
que será obrigatório o acréscimo da expressão
“ou similar ou de melhor qualidade”.
Em conformidade com a Lei nº 13.303 de 30 de
junho de de 2016, que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista, a empresa pública e a sociedade
de economia mista, na licitação para a aquisição
de bens, poderão indicar marca ou modelo nas
situações indicadas na alternativa:
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) II, apenas.
d) III e II, apenas.
e) III, apenas.

