SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA-CREF15 PI-MA

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF/15 PI-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
10

Conhecimentos Específicos
30

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D
E

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.cref15@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO
DO GABARITOE- FISCALIZAÇÃO
ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
AGENTE
DE ORIENTAÇÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Quanto custa um pôr-de-sol?
Leonardo Boff
1
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Um grande empresário americano, estando em Roma, quis mostrar ao filho a beleza de um pôrde-sol nas colinas de Castelgandolfo. Antes de se postarem num bom ângulo, o filho perguntou ao pai:
"pai, onde se paga?" Esta pergunta revela a estrutura da sociedade dominante, assentada sobre a economia
e o mercado. Nela para tudo se paga - também um pôr-de-sol - tudo se vende e tudo se compra.
Ela operou, segundo notou ainda em 1944 o economista norte-americano Polanyi, a grande
transformação ao conferir valor econômico a tudo. As relações humanas se transformaram em transações
comerciais e tudo, tudo mesmo, do sexo à Santíssima Trindade, vira mercadoria e chance de lucro.
Se quisermos qualificá-la, diríamos que esta é uma sociedade produtivista, consumista e
materialista. É produtivista porque explora todos os recursos e serviços naturais visando o lucro e não a
preservação da natureza. É consumista porque se não houver consumo cada vez maior não há também
produção nem lucro. É materialista, pois sua centralidade é produzir e consumir coisas materiais e não
espirituais como a cooperação e o cuidado. Está mais interessada no crescimento quantitativo – como
ganhar mais – do que no desenvolvimento qualitativo – como viver melhor com menos – em harmonia
com a natureza, com equidade social e sustentabilidade sócio-ecológica.
Cabe insistir no óbvio: não há dinheiro que pague um pôr-de-sol. Não se compra na bolsa a lua
cheia “que sabe de mi largo caminar.” A felicidade, a amizade, a lealdade e o amor não estão à venda nos
shoppings. Quem pode viver sem esses intangíveis? Aqui não funciona a lógica do interesse, mas da
gratuidade, não a utilidade prática, mas o valor intrínseco da natureza, da ridente paisagem, do carinho
entre dois enamorados. Nisso reside a felicidade humana.
O insuspeito Daniel Soros, o grande especulador das bolsas mundiais, confessa em seu livro A
crise do capitalismo (1999): ”uma sociedade baseada em transações solapa os valores sociais; estes
expressam um interesse pelos outros; pressupõem que o indivíduo pertence a uma comunidade, seja uma
família, uma tribo, uma nação ou a humanidade, cujos interesses têm preferência em relação aos
interesses individuais. Mas uma economia de mercado é tudo menos uma comunidade. Todos devem
cuidar dos seus próprios interesses... e maximizar seus lucros, com exclusão de qualquer outra
consideração” (p. 120 e 87).
Uma sociedade que decide organizar-se sem uma ética mínima, altruísta e respeitosa da
natureza, está traçando o caminho de sua própria autodestruição. Então, não causa admiração o fato de
termos chegado aonde chegamos, ao aquecimento global e à aterradora devastação da natureza, com
ameaças de extinção de vastas porções da biosfera e, no termo, até da espécie humana.
Suspeito que, se não quebrarmos o paradigma produtivista/consumista/materialista, poderemos
encontrar pela frente a escuridão. Devemos tentar ser, pelo menos um pouco, como a rosa, cantada pelo
místico poeta Angelus Silesius (+1677): “a rosa é sem porquê: floresce por florescer, não cuida de si
mesma nem pede para ser olhada” (aforismo 289). Essa gratuidade é uma das pilastras do novo
paradigma.
IN: http://correio.rac.com.br/_conteudo/2013/11/blogs/leonardo_boff/
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QUESTÃO 01

Constitui um ponto de vista do autor, expresso no texto:
A) A economia foi a mola propulsora das
transformações sociais.
B) Uma visão voltada para a utilização prática de tudo
está afastada da ideia de coletividade.
C) O homem moderno vê em tudo que realiza uma
oportunidade de obtenção de lucro.
D) Os interesses coletivos, em uma comunidade,
suplantam os individuais.
E) O poder aquisitivo não confere ao homem a
consecução dos valores humanos, já que nem tudo se
compra.

( ) a ausência de ética no relacionamento do homem
com a natureza, além do individualismo que destrói a
essência das relações interpessoais.
( ) a indispensabilidade da busca de redenção do homem
através de atos em que a gratuidade seja marca
registrada, permitindo-lhe um novo florescer.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é a:
A)
B)
C)
D)
E)

V-F-F-V-F
F-V-F-V-F
V-V-V-V-V
V-F-V-F-V
F-F-V-V-V
QUESTÃO 04

QUESTÃO 02

Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma em
A) A argumentação do autor, na defesa de seu ponto de
vista, se realiza através da desvinculação entre ação
e reação.
B) O processo argumentativo usado pelo articulista
relaciona um acontecimento a uma série de ideias
alusivas às causas da devastação da natureza,
sugerindo a necessidade de uma mudança
comportamental do homem para que a Terra seja
salva e ele também.
C) O articulista constrói a argumentação do assunto de
que trata com o objetivo de ressaltar as belezas
naturais do planeta.
D) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua
opinião sobre a problemática do mundo atual.
E) A estratégia argumentativa do enunciador do
discurso contempla o emprego constante de palavras
e expressões metafóricas para caracterizar as
relações interpessoais.
QUESTÃO 03

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as
falsas.
O texto evidencia
( ) as bases em que se assenta a sociedade na qual está
inserido o homem contemporâneo.
(___) o consumismo como o eixo gerador da
supervalorização do capital e do consequente
materialismo visível no mundo moderno.
( ) a necessidade de resgate dos valores sociais perdidos
ao longo do tempo, sem os quais o ser humano se sente
incompleto e insatisfeito.

CARGO: AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Marque com V os fragmentos que constituem exemplos
de intertextualidade e com F, os demais.
( ) " 'Pai, onde se paga?'" (L.3).
( ) "Cabe insistir no óbvio: não há dinheiro que pague um
pôr-de-sol." (L.15).
( ) " 'que sabe de mi largo caminar.'" (L.16).
( ) " 'Uma sociedade baseada em transações solapa os
valores sociais'" (L.21).
( ) " 'A rosa é sem porquê: floresce por florescer, não
cuida de si mesma, nem pede para ser olhada'" (L.33/34).
A alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

F-F-V-F-V
V-V-F-F-F
F-V-F-V-F
V-F-V-F-V
V-V-V-V-V
QUESTÃO 05

"Suspeito que, se não quebrarmos o paradigma
produtivista/ consumista / materialista poderemos
encontrar pela frente a escuridão." (L.31/32)
Essa declaração encerra
A) uma visão hiperbólica da situação do planeta.
B) uma posição irônica diante da relação homem x
natureza.
C) um pensamento sinestésico relacionado com a
sociedade moderna.
D) uma leitura metafórica da realidade.
E)

um posicionamento antitético em face do que foi
explicitado anteriormente.
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QUESTÃO 06

"Devemos tentar ser, pelo menos um pouco, como a rosa,
cantada pelo místico poeta Angelus Silesius" (L.32/33)
Quanto às funções sintático-semânticas dos elementos
que compõem o período acima, pode-se afirmar:
A) "Devemos tentar ser" expressa uma ação futura
incerta.
B) "como a rosa" é uma oração com a forma verbal
subentendida.
C) "pelo menos" indica ênfase.
D) "um" e "a "determinam um nome.
E) "pelo místico poeta Angelus Silesius" exprime, nesse
caso, a ideia de meio.

QUESTÃO 09

Ao usar a voz passiva sintética em “tudo se vende” (L.4),
o articulista:
A) ficou dispensado de identificar o agente da ação
destacada.
B) não teve como identificar o agente da ação destacada
na frase.
C) mostrou o fato como provável, além de dependente
de outro acontecimento, a exemplo da frase “Se
quisermos qualificá-la” (L.8).
D) recusou-se a apontar “o mercado” (L.4) como agente
da ação em análise.
E) deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é
preferível não indicar o agente da ação verbal.

QUESTÃO 10
QUESTÃO 07

No texto,
A) o adjetivo "grande", em "Um grande empresário
americano"(L.1), se transposto para depois do
substantivo, o sentido do período em que está
inserido permanece invariável.
B) a expressão "a lua cheia", em "Não se compra na
bolsa a lua cheia" (L.15/16), está usada em seu
sentido conotativo.
C) a palavra "próprios", em "Todos devem cuidar de
seus próprios interesses..." (L.24/25), se retirada da
frase compromete o sentido original do contexto.
D) o vocábulo "até", em "até da espécie humana." (L.30)
expressa limite.
E) o termo "menos", em "Mas uma economia de
mercado é tudo menos uma comunidade." (L.24),
indica exclusão.

"Cabe insistir no óbvio: não há dinheiro que pague um
pôr-de-sol." (L. 15)
Os dois-pontos que aparecem nessa frase exercem a
mesma função que
A) os dois-pontos que introduzem a pergunta "'Pai,
onde se paga?'" (L.3).
B) a vírgula que separa "Se quisermos qualificá-la" (L.8)
de restante do período.
C) as vírgulas que destacam o terma "o grande
especulador das bolsas mundiais" (L.20).
D) as reticências que aparecem depois de "Todos devem
cuidar de seus próprios interesses" (L.24/25).
E) os parênteses que isolam "aforismo 289” (L.34).

QUESTÃO 08

Dentre as ideias existentes no segundo parágrafo
predominam as relações que expressam
A) causa.
B) adição.
C) explicação.
D) condição.
E)

comparação.

CARGO: AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 11 A 40
QUESTÃO 13

QUESTÃO 11

No que tange a regulamentação da Profissão de Educação
Física, considere:
I.

O exercício das atividades de Educação Física e a
designação de Profissional de Educação Física é
prerrogativa dos profissionais regularmente
registrados nos Conselhos Regionais de Educação
Física.
II. Serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais
de Educação Física os profissionais possuidores de
diploma em Educação Física expedido por instituição
de ensino superior estrangeira, desde que requeiram
a revalidação do diploma.
III. Compete ao Profissional de Educação Física
coordenar, planejar, programar, supervisionar,
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar
trabalhos, programas, planos e projetos, bem como
prestar serviços de auditoria, consultoria e
assessoria, realizar treinamentos especializados,
participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares e elaborar informes técnicos,
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de
atividades físicas e do desporto.
IV. Serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais
de Educação Física os profissionais que, até a data de
1º de novembro de 1999, tenham comprovadamente
exercido atividades próprias dos Profissionais de
Educação Física, nos termos a serem estabelecidos
pelo Conselho Federal de Educação Física.
Está correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I e III.
III e IV.
I e IV.
I, II, III e IV.
QUESTÃO 12

Qual a composição do Conselho Federal de Educação
Física?
A) 20 (vinte) Conselheiros, dos quais 14 (quatorze) são
efetivos e 6 (seis) são suplentes.
B) 28 (vinte e oito) Conselheiros, dos quais 20 (vinte)
são efetivos e 08 (oito) são suplentes.
C) 20 (vinte) Conselheiros, dos quais 12 (doze) são
efetivos e 08 (oito) são suplentes.
D) 28 (vinte e oito) Conselheiros, dos quais 14
(quatorze) são efetivos e 14 (quatorze) são
suplentes.
E) 20 (vinte) Conselheiros, dos quais 10 (dez) são
efetivos e 10 (dez) são suplentes.
CARGO: AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O reconhecimento da validade dos atos praticados por
funcionário irregularmente investido em cargo na
Administração Púbica, sob o fundamento de que os atos
são do órgão e não do agente público, é uma decorrência
do princípio da:
A) Moralidade.
B) Eficiência.
C) Impessoalidade.
D) Isonomia.
E)

Supremacia do interesse público.
QUESTÃO 14

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A
fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo ________________,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.
A) Tribunal de Contas da União.
B) Ministério Público.
C) Poder Judiciário.
D) Congresso Nacional.
E)

Poder Executivo.
QUESTÃO 15

Acerca das empresas públicas, é correto afirmar que:
A) São entidades dotadas de personalidade jurídica de
direito público.
B) Admitem a participação de capital privado em sua
constituição.
C) Podem ser estruturadas sob qualquer das formas
admitidas em direito, o que autoriza a sua
constituição como sociedade civil ou comercial,
unipessoal ou pluripessoal.
D) São criadas e instituídas por lei.
E)

Só podem ser constituídas no modelo legal de
sociedades anônimas.
Página | 6

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA-CREF15 PI-MA

QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

É correto afirmar que integram a Administração Pública
Indireta:
A) A União, o Distrito Federal e os Municípios.
B) As Autarquias, as Empresas Públicas e as Sociedades
de Economia Mista.
C) As Fundações Públicas, os Consórcios Públicos e os
Partidos Políticos.
D) A União, os Estados e as Autarquias.
E) Os Serviços Sociais Autônomos, as Associações e as
Cooperativas.
QUESTÃO 17

No que tange aos poderes administrativos, assinale a
alternativa correta:
A) Poder discricionário é aquele que o Direito Positivo –
a lei – confere à Administração Pública para a prática
de ato de sua competência, determinando os
elementos

e

requisitos

necessários

à

sua

formalização.
B) Poder disciplinar é o de que dispõe o Executivo para

Os atos administrativos, como emanação do Poder de
Polícia, trazem em si certos atributos que os distinguem
dos atos jurídicos privados e lhes emprestam
características próprias e condições peculiares de
atuação. Diante disso, assinale a alternativa correta que
apresenta os atributos do ato administrativo:
A) Presunção de legitimidade, imperatividade e
autoexecutoriedade.
B) Tipicidade, imperatividade e razoabilidade.
C) Presunção de legalidade, eficácia, executoriedade e
publicidade.
D) Executoriedade, tipicidade e vinculação.
E) Presunção de legalidade, executoriedade e
motivação.
QUESTÃO 19

No que tange as espécies de atos administrativos, é
correto afirmar que os atos que visam a disciplinar o
funcionamento da Administração e a conduta funcional de
seus agentes podem ser classificados como:
A)
B)
C)
D)
E)

distribuir e escalonar as funções de seus órgãos,

QUESTÃO 20

ordenar e rever a atuação de seus agentes,
estabelecendo a relação de subordinação entre os
servidores do seu quadro de pessoal.
C) Poder

hierárquico

é

a

faculdade

de

punir

internamente as infrações funcionais dos servidores
e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e
serviços da Administração.
D) Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a

Atos ordinatórios.
Atos gerais.
Atos normativos.
Atos negociais.
Atos enunciativos.

A possibilidade de dispensa de servidor público estável,
mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma da lei complementar, reflete o
cumprimento de qual dever do administrador público?
A)
B)
C)
D)
E)

Poder-dever de agir.
Dever de eficiência.
Dever de probidade.
Dever de prestar contas.
Dever de imparcialidade.

Administração Pública para condicionar e restringir
QUESTÃO 21

o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais, em benefício da coletividade ou do
próprio Estado.
E)

Poder regrado é o que o Direito concede à
Administração, de modo explícito ou implícito, para
a prática de atos administrativos com liberdade na
escolha de sua conveniência, oportunidade e
conteúdo.

CARGO: AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Com relação aos atos administrativos punitivos, é correto
afirmar que o ato pelo qual a Administração veda a
alguém a prática de atos sujeitos ao seu controle ou que
incidam sobre seus bens, pode ser classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

Multa administrativa.
Interdição administrativa de atividade.
Destruição de coisas.
Interdição judicial de direitos.
Multa fiscal.
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QUESTÃO 22

No que se refere à anulação e revogação do ato
administrativo pela Administração Pública, é correto
afirmar que:
A) Os atos administrativos do Poder Executivo são
passíveis de revogação pelo Poder Judiciário.
B) A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.
C) Anulação é a supressão de um ato discricionário
legítimo e eficaz, realizado pela Administração
Pública – e somente por ela – por não mais lhe convir
sua existência.
D) A Administração deve revogar seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode anulálos por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
E) Revogação é a declaração de invalidação de um ato
administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria
Administração ou pelo Poder Judiciário.
QUESTÃO 23

Identificar os relacionamentos importantes com partes
interessadas, como fornecedores, por exemplo, e estabelecer
um plano para administrá-los levará ao sucesso contínuo
da empresa. Assinale a alternativa correta que caracteriza
o princípio de gestão da qualidade descrito no enunciado:
A)
B)
C)
D)
E)

Princípio do Foco no Cliente.
Princípio da Liderança.
Princípio do Engajamento das Pessoas.
Princípio da Decisão Baseada em Evidências.
Princípio da Gestão de Relacionamento.

QUESTÃO 24

No que tange ao atendimento ao público, considere:
I.

II.

Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal
deverão utilizar ferramenta de pesquisa de
satisfação dos usuários dos seus serviços, disponível
no Portal de Serviços do Governo Federal, e utilizar
os resultados como subsídio relevante para
reorientar e ajustar os serviços prestados.
As exigências necessárias para o requerimento serão
feitas desde logo e de uma só vez ao interessado,
justificando-se exigência posterior apenas em caso
de dúvida superveniente.
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III. Não será exigida prova de fato já comprovado pela
apresentação de outro documento válido.
IV. Para complementar informações ou solicitar
esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou
entidade e o interessado poderá ser feita por
qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta
ou telefônica, correspondência, telegrama, fax ou
correio eletrônico, registrando-se a circunstância no
processo, caso necessário.
Está correto o que se afirma apenas em:
A) I, II e III.
B) I e III.
C) III e IV.
D) I e IV.
E)

I, II, III e IV.
QUESTÃO 25

No que tange a ética dos Profissionais de Educação Física
é correto afirmar que:
A) No desempenho das suas funções é assegurado ao
Profissional de Educação Física interromper a
prestação de serviços sem justa causa e sem
notificação prévia ao beneficiário.
B) No relacionamento com os colegas de profissão, com
outros profissionais nos diversos espaços de atuação
profissional, a conduta do Profissional de Educação
Física será pautada pelos princípios de consideração,
apreço e solidariedade, em consonância com os
postulados de harmonia da categoria profissional,
sendo-lhe assegurado aceitar encargo profissional
em substituição a colega que dele tenha desistido
para preservar a dignidade ou os interesses da
profissão, desde que permaneçam as mesmas
condições originais.
C) É direito do Profissional de Educação Física recusar a
adoção de medida ou o exercício de atividade
profissional contrários aos ditames de sua
consciência ética, ainda que permitidos por lei.
D) É permitido ao Profissional de Educação Física
oferecer ou disputar serviços profissionais mediante
aviltamento de honorários.
E)

No desempenho das suas funções é permitido ao
Profissional de Educação Física transferir, para
pessoa
não
habilitada
ou
impedida,
a
responsabilidade por ele assumida pela prestação de
serviços profissionais.
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QUESTÃO 26

No que tange a liderança, acerca da Teoria do
Comportamento, é corretor afirmar que o líder que
controla rigidamente seus funcionários e centraliza as
decisões é denominado como:
A)
B)
C)
D)
E)

Líder autocrático.
Líder democrático.
Líder liberal.
Líder impositor.
Líder laissez-faire.
QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa correta em que constam as teorias
da motivação de Douglas McGregor que utilizam os
seguintes pressupostos: “O trabalho é em si mesmo
desagradável para a maioria das pessoas” e “O trabalho é
tão natural como o lazer, se as condições forem favoráveis”.
A) Teorias X e Y.
B) Teoria da motivação e higiene.
C) Teoria do reforço negativo e positivo.
D) Teoria da aversão e expectativa.

Acerca da comunicação, é correto afirmar que o elemento
indicativo do retorno do destino confirmando o sucesso
ou não do processo de comunicação é conhecido como:

E)

Teoria do reforço positivo e motivação.

QUESTÃO 31

A) Transmissor.
B) Receptor.
C) Retroação ou feedback.
D) Canal.
E)

Racionalização.
QUESTÃO 28

De acordo com a Teoria da Hierarquia das Necessidades
de Maslow, é correto afirmar que a necessidade das
pessoas de se sentirem dignas, respeitadas por si e pelos
outros, com prestígio e reconhecimento, caracteriza o tipo
de necessidade:

Nos termos da Constituição Federal de 1988, acerca dos
direitos e deveres individuais e coletivos, é correto
afirmar que:
A) As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
B) Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo

A) Social.

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do

B) De estima.
C) De autorrealização.
D) Fisiológica.
E)

ônus da sucumbência.
C) É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações

De segurança.

telefônicas,

de

dados

e

das

comunicações telegráficas, salvo, no último caso, por
QUESTÃO 29

No processo de comunicação, a manipulação da
mensagem pela pessoa que envia, para que seja vista
favoravelmente pelo recebedor é denominada como:

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
D) As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por

A) Codificação.
B) Percepção seletiva.
C) Decodificação.
D) Tautologia.
E) Filtragem.
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decisão judicial transitada em julgado.
E)

São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data
e o mandado de segurança, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
Página | 9

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA-CREF15 PI-MA

QUESTÃO 32

Nos termos da Constituição Federal de 1988, acerca do
mandado de injunção, é correto afirmar que:
A) Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar
o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter
público.
B) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
C) Conceder-se-á mandado de injunção para a
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
D) Conceder-se-á mandado de injunção para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
E) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder.

QUESTÃO 34

Acerca dos direitos dos administrados perante a
Administração, expressos na Lei n. 9.784/1999,
considere:
Ser tratado com respeito pelas autoridades e
servidores, que deverão facilitar o exercício de seus
direitos e o cumprimento de suas obrigações.
II. Ter ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de
documentos neles contidos e conhecer as decisões
proferidas.
III. Formular alegações e apresentar documentos antes
da decisão, os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente.
IV. Fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advogado.
I.

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

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

QUESTÃO 35
QUESTÃO 33

De acordo com a Lei n. 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, é correto afirmar que:
A) Os preceitos dessa Lei não se aplicam aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no
desempenho de função administrativa.
B) Para os fins dessa Lei, consideram-se entidade: a
unidade de atuação integrante da estrutura da
Administração direta e da estrutura da
Administração indireta.
C) Será permitida, em caráter excepcional e por
motivos relevantes devidamente justificados, a
avocação temporária de competência atribuída a
órgão hierarquicamente superior.
D) Não podem ser objeto de delegação a edição de atos
de caráter normativo.
E) Salvo disposição legal específica, é de quinze dias o
prazo para interposição de recurso administrativo,
contado a partir da ciência ou divulgação oficial da
decisão recorrida.
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No que tange a Lei n. 8.429/1992, assinale a assertiva que
apresenta uma das hipóteses de atos de improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário:
A) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta,
para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado.
B) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente
público.
C) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades públicas previstas em lei.
D) Receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado.
E)

Frustrar a licitude de processo licitatório ou de
processo seletivo para celebração de parcerias com
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente.
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QUESTÃO 36

Qual o prazo, após o término do exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança, para a
propositura das ações destinadas a levar a efeito as
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa?
A)
B)
C)
D)
E)

01 (um) ano.
03 (três) anos.
05 (cinco) anos.
10 (dez) anos.
15 (quinze) anos
QUESTÃO 37

Nos termos do Decreto-Lei n. 3.688/1941, acerca da Lei
das Contravenções Penais, é correto afirmar que:
A) Não é punível a tentativa de contravenção.
B) As penas principais são: prisão simples, restritiva de
direitos e multa.
C) A pena de prisão simples deve ser cumprida, com
rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou
seção especial de prisão comum, em regime
semiaberto ou aberto.
D) No caso de ignorância ou de errada compreensão da
lei, quando escusáveis, a pena pode ser reduzida até
a metade.
E) O prazo mínimo de duração da internação em
manicômio judiciário ou em casa de custódia e
tratamento é de trinta dias.

QUESTÃO 39

De acordo com o Título II da Parte Geral do Código Penal,
é correto afirmar que:
A) Diz-se o crime doloso, quando o agente não quis o
resultado ou não assumiu o risco de produzi-lo.
B) Diz-se o crime tentado, quando nele se reúnem todos
os elementos de sua definição legal.
C) Diz-se o crime culposo, quando, iniciada a execução,
não se consuma por circunstâncias alheias à vontade
do agente.
D) Pune-se a tentativa quando, por ineficácia absoluta
do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é
impossível consumar-se o crime.
E) Diz-se o crime culposo, quando o agente deu causa
ao resultado por imprudência, negligência ou
imperícia.
QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta que indica o crime descrito
pela conduta típica: “Revelar alguém, sem justa causa,
segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério,
ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a
outrem”:
A)
B)
C)
D)
E)

Constrangimento ilegal.
Improbidade Administrativa.
Difamação.
Violação do segredo profissional.
Violação de correspondência.

QUESTÃO 38

No que diz respeito à aplicação da lei penal prevista no
Título I do Código Penal, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há
pena sem prévia cominação legal.
B) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior
deixa de considerar crime, cessando em virtude dela
a execução e os efeitos penais da sentença
condenatória.
C) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o
período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato
praticado durante sua vigência.
D) Considera-se praticado o crime no momento da ação
ou omissão, ainda que outro seja o momento do
resultado.
E) Computam-se os prazos excluído o dia do começo e
incluído o do vencimento.
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