
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE JATAIZINHO. 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Conhecimentos Gerais 6 a 10 
Informática Básica 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Os relatos de medo, dor e surpresa em Brumadinho 
Moradores dizem que sirenes de alerta não tocaram 

Por Bárbara Ferreira e Camila Bastos 
 

Para quem mora em Brumadinho (MG), na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, a última sexta-feira do mês 
de janeiro trouxe uma tragédia que pode superar em número 
de vítimas o desastre de Mariana, na região central do estado, 
há três anos. Testemunhas descrevem o momento do 
rompimento da Barragem 01, da Mina do Feijão, falam do 
medo de não rever familiares e conhecidos, e dizem que as 
sirenes de alerta não tocaram no momento da ruptura da 
barragem. Até a noite desta sexta-feira, o governo de Minas 
havia confirmado o resgaste de sete corpos e cerca de 150 
desaparecidos em Brumadinho. 

O técnico de eletromecânica Maicon Vitor, de 22 anos, 
viu a destruição chegar assim que saiu do refeitório da 
empresa. Ele havia acabado de almoçar e seguia para o 
vestiário quando ouviu a barragem romper. 

— Desceu arrastando oficinas, escritórios, o refeitório 
tudo que estava na frente foi embora – disse ele, que deixou 
para trás 14 amigos e a mãe, motorista da mina. 

Maicon contou como escapou para a rota de fuga – 
estabelecida pela Vale e ensinada em treinamentos – com 
outros cerca de 40 funcionários. 

— Depois que a barragem desceu, eu e mais dois 
voltamos para ajudar no resgaste – disse ele. 

Além de auxiliar no salvamento de duas mulheres, eles 
também retiraram dos escombros o corpo de um motorista da 
empresa. 

O bombeiro civil D. resume como um “cenário de 
completa destruição” o que encontrou ao chegar ao local. Ele, 
que preferiu não se identificar, diz que foi uma das primeiras 
pessoas a acessar a área da mineradora. 

— Não ouvi a sirene tocar. Logo que cheguei, sabia 
que havia muitos mortos. Conseguia ver partes dos corpos. 
Havia poucas pessoas no local e logo o resgate começou a 
chegar. Era um completo caos. Desde o início eu sabia que 
sobreviventes seriam poucos — relatou D. 

A falha no equipamento de segurança também foi 
relatada por Maicon Vitor, que ouviu o barulho da tragédia, 
mas garante o silêncio das sirenes. Mesmo atônito com a 
situação, ele permaneceu no local para auxiliar nas buscas. 

— Todo mundo que não foi soterrado permaneceu 
aqui. Estamos esperando informações — disse ele. 

[...] 
Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/os-relatos-de-medo-dor-surpresa-

em-brumadinho-23404274 

 
1. Analise: “Todo mundo que não foi soterrado 

permaneceu aqui” e assinale a alternativa que 
apresenta o sujeito da oração. 

a) Simples. 
b) Composto. 
c) Oculto. 
d) Indeterminado. 
 
2. Analise: “Logo que cheguei, sabia que havia muitos 

mortos.” E assinale a alternativa que apresenta a 
classificação dessa oração. 

a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b) Oração Coordenada Assindética. 
c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

d) Oração Coordenada Sindética. 
 
3. Analise: “Havia poucas pessoas no local e logo o 

resgate começou a chegar.” E assinale qual termo 
pode substituir o termo em destaque sem que haja 
perda do sentido. 

a) Haviam. 
b) Tinham. 
c) Tinha. 
d) Existiam. 
 
4. Assinale a alternativa que apresenta quem disse que 

depois que a barragem desceu, ele e mais dois 
voltaram para ajudar no resgaste. 

a) O bombeiro D. 
b) Maicon Vitor. 
c) Um morador local. 
d) Um anônimo. 
 
5. Analise: “Mesmo atônito com a situação, ele 

permaneceu no local para auxiliar nas buscas.” E 
assinale a alternativa que apresenta o sinônimo do 
vocábulo em destaque de acordo com o contexto. 

a) Entusiasmado. 
b) Maravilhado. 
c) Interessado. 
d) Chocado. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
6. Um grande crime ambiental marcou o início do ano 

de 2019 para os brasileiros. Centenas de pessoas 
morreram no rompimento da barragem em 
Brumadinho, cidade de Minas Gerais. Infelizmente, 
esse tipo de situação não é novidade para o Brasil, 
já que recentemente uma outra cidade mineira foi 
alvo do mesmo episódio. Em novembro de 2015, a 
cidade atingida, Mariana, viu um dos rios 
praticamente morrer com a enxurrada de lama de 
detritos de mineração. Esse rio é o 

a) Rio Doce.  
b) Rio Jerimboara. 
c) Rio Ticunha. 
d) Rio Paranaguaçú. 
 
7. De acordo com a Lei Orgânica do município de 

Jacarezinho, a eleição para compor a mesa 
executiva da Câmara ocorrerá logo após a posse dos 
vereadores. Para presidir os trâmites dessa eleição, 
o vereador que conduzirá os trabalhos será o 

a) mais votado nas duas últimas eleições. 
b) do partido com maior número de eleitos.  
c) mais idoso. 
d) que foi reeleito. 
 
8. A alteração da Lei Orgânica municipal está prevista 

no Art. 22 desta lei. De acordo com esse artigo, as 
emendas à essa legislação podem ser solicitadas por 
um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
Municipal, pelo Prefeito e por 

a) vereadores que representem minorias sociais.  
b) instituições ligadas ao poder público. 
c) iniciativa popular, nos termos da lei.  
d) poder executivo ou legislativo estadual, que verificar a 

necessidade de alteração ou emenda, em conformidade 
com a legislação vigente. 
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9. De 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou o Brasil. 
Grande estadista, extremamente habilidoso, 
conseguiu negociar vantagens econômicas para o 
país, mesmo em um dos períodos mais tumultuados 
da história do mundo, a segunda guerra mundial. 
Como era um visionário, desejava industrializar o 
Brasil, mas o país sem recursos não permitia que ele 
conseguisse transformar o seu projeto em realidade. 
Após manipular as alianças formadas para o 
conflito, ele tomou partido de uma delas, depois de 
conseguir financiamento para a construção de duas 
estatais, a CSN e a Vale do Rio Doce. Naquela 
conjuntura de guerra, o país que fechou esse acordo 
com o Brasil foi 

a) a Itália, que devido à grande quantidade de imigrantes, 
desejava empregá-los nessas empresas, garantindo-lhes 
melhores condições que aquelas enfrentadas no país 
durante a guerra. 

b) o Japão, que fechou acordo, inclusive para importar 
tecnologia para a extração de minérios. 

c) a Alemanha, que sob a liderança de Hitler, desejava ter 
matérias primas abundantes para a sua indústria bélica. 

d) os EUA, que tinha como objetivo ter o Brasil como 
membro no bloco dos Aliados.  

 
10. Na cidade de Berlim ocorreu o importante festival 

de cinema da cidade, um dos mais importantes do 
cenário europeu. Esse festival deu a oportunidade 
do ator e estreante diretor, o brasileiro Wagner 
Moura, de exibir seu primeiro filme. No papel 
central Seu Jorge representou o personagem que dá 
nome ao filme. Esse personagem é  

a) João Cândido, o Almirante Negro, que protagonizou a 
revolta da chibata em 1910.  

b) Marighella, guerrilheiro que atuou contra a ditadura 
militar no Brasil. 

c) Antônio Conselheiro, beato que enfrentou as 
oligarquias nordestinas durante a República Velha. 

d) o monge José Maria, importante figura da história 
paranaense durante a Revolta do Contestado. 

 

Informática Básica 
 
11. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+X no 
programa Word (O sinal de + não faz parte da 
fórmula, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Recortar. 
b) Copiar. 
c) Selecionar tudo. 
d) Sublinhado 
 
12. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+X no 
programa Excel (O sinal de + não faz parte da 
fórmula, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Colar. 
b) Fecha as Janelas. 
c) Selecionar as Células. 
d) Recortar. 
 

13. Assinale a alternativa que não representa uma 
ferramenta de armazenar dados eletrônicos. 

a) Mother Board. 
b) Placa Mãe. 
c) Pendrive. 
d) Mouse Pad. 
 
14. Assinale a alternativa que representa um sistema 

operacional. 
a) Lion Operation. 
b) Windows. 
c) Microsoft Office. 
d) Microsoft Lion. 
 
15. Assinale a alternativa que representa programas 

específicos para editar e-mail e planilha, 
respectivamente. 

a) Excel – PowerPoint. 
b) Outlook – Word. 
c) Excel – Word. 
d) Outlook – Excel. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Tendo em vista a Resolução nº 007/2004 que dispõe 

sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da 
Câmara Municipal de Jataizinho, é correto afirmar 
que 

a)  o processo de promoção ocorrerá, para todas as 
carreiras instituídas por esta Resolução, a cada 10 anos, 
dentre os servidores ocupantes de cargos efetivos que 
tiverem cumprido os requisitos. 

b)  o provimento dos cargos públicos vagos dar-se-á no 
nível e referência iniciais do cargo, mediante a 
realização de Concurso Público de provas ou de provas 
e títulos, que visará a admissão de servidores com 
perfil adequado ao exercício das funções do respectivo 
cargo. 

c)  a jornada de trabalho dos servidores ocupantes de 
cargos efetivos será de, no máximo, vinte horas 
semanais, estabelecida para cada cargo e função, 
conforme especificado no Anexo I. 

d)  fica a Câmara autorizada a subsidiar os cursos de 
aperfeiçoamento dos servidores efetivos, mesmo que 
não haja convergência com as necessidades 
administrativas e as funções do cargo, em até um terço 
do custo total. 

 
17. Com relação a Lei nº 4.320/64, pode-se afirmar que 
a)  classificam-se como Despesas de Custeio as dotações 

para manutenção de serviços anteriormente criados, 
ressalvada as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 

b)  na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-
se-á no mínimo por elementos. 

c)  serão concedidas subvenções mesmo à instituição cujas 
condições de funcionamento forem julgadas 
insatisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização 

d)  a Lei de Orçamento consignará ajuda financeira, a 
qualquer título, a empresa de fins lucrativos. 
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18. Ainda com relação a Lei nº 4.320/64, é incorreto 
dizer que 

a)  a Lei de Orçamento consignará auxílio para 
investimentos que se devam incorporar ao patrimônio 
das empresas privadas de fins lucrativos. 

b)  constará da proposta orçamentária, para cada unidade 
administrativa, descrição sucinta de suas principais 
finalidades, com indicação da respectiva legislação. 

c)  as receitas e despesas de capital serão objeto de um 
Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, 
aprovado por decreto do Poder Executivo abrangendo, 
no mínimo, um triênio. 

d)  caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação 
organizar demonstrações mensais da receita 
arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base 
a estimativa da receita, na proposta orçamentária. 

 
19. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

(   ) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas 
e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas 
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

(   ) As disposições desta Lei Complementar obrigam a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

(   ) A receita corrente líquida será apurada somando-se 
as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 
onze anteriores, incluídas as duplicidades. 

(   ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá Anexo 
de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, informando as providências a 
serem tomadas, caso se concretizem. 

a) V – V – V – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – V – F – V. 
 
20. Ainda com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

é correto afirmar que 
a)  é opcional ao Poder Executivo de cada ente colocar à 

disposição dos demais Poderes e do Ministério Público 
suas propostas orçamentárias, os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício subsequente.  

b)  considera-se obrigatória de caráter continuado a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou 
ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 

c)  os valores dos contratos de terceirização de mão-de-
obra que se referem à substituição de servidores e 
empregados públicos não serão contabilizados como 
"Outras Despesas de Pessoal". 

d)  na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa 
física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto 
ou indireto, os encargos financeiros, comissões e 
despesas congêneres poderão ser inferiores aos 
definidos em lei ou ao custo de captação. 

21. A Lei nº 8.666/95 traz as normas a respeito de 
licitações e contratos da Administração Pública. 
Tendo em vista as disposições deste diploma legal, é 
correto afirmar que 

a) não subordinam-se ao regime desta Lei as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

b)  a licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
inclusive quanto ao conteúdo das propostas, mesmo 
antes da respectiva abertura. 

c)  nos processos de licitação, poderá ser estabelecida 
margem de preferência para produtos manufaturados e 
para serviços nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras. 

d)  as normas de licitações e contratos não devem 
privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte na forma 
da lei, sob pena de ofensa à isonomia. 

 
22. Com relação a Lei nº 8.666/95, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto. 

(   ) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(   ) Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(   ) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a 
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação. 

a) V – V – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – V. 
d) F – F – V – V. 
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23. Com relação aos contratos administrativos (Lei nº 
8.666/95) é incorreto afirmar que 

a) os contratos devem estabelecer com clareza e precisão 
as condições para sua execução, expressas em cláusulas 
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade com os termos da 
licitação e da proposta a que se vinculam. 

b)  a critério da autoridade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras. 

c)  os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega não admitem prorrogação em qualquer 
hipótese. 

d) É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

 
24. A respeito da Lei das Sociedades por Ações, pode-se 

afirmar que 
a)  a companhia ou sociedade anônima terá o capital 

dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou 
acionistas será limitada ao preço de emissão das ações 
subscritas ou adquiridas. 

b)  a companhia não pode ter por objeto participar de 
outras sociedades. 

c)   o nome do fundador, acionista, ou pessoa que por 
qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da 
empresa, não poderá figurar na denominação. 

d)  o capital social não poderá ser formado em qualquer 
espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. 

 
25. Ainda sobre as sociedades por ações, é incorreto 

afirmar que 
a)  é vedado às companhias abertas emitir partes 

beneficiárias. 
b)  a companhia poderá emitir debêntures que conferirão 

aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas 
condições constantes da escritura de emissão e, se 
houver, do certificado. 

c)  a deliberação sobre emissão de debêntures é da 
competência privativa da assembléia-geral. 

d)  não haverá constituição de companhia por subscrição 
pública 

 
26. De acordo com o Código de Ética do Profissional 

Contábil, desempenho de suas funções, é vedado ao 
Profissional da Contabilidade, exceto: 

a)  concorrer para a realização de ato contrário à legislação 
ou destinado a fraudá-la ou praticar, no exercício da 
profissão, ato definido como crime ou contravenção.  

b)  assinar documentos ou peças contábeis elaborados por 
outrem, mesmo sob sua supervisão. 

c)  exercer a profissão, quando impedido, ou facilitar, por 
qualquer meio, o seu exercício aos não habilitados ou 
impedidos.  

d)  manter Organização Contábil sob forma não autorizada 
pela legislação pertinente. 

 
27. O Art. 9º do Código de Ética do Profissional 

Contábil dispõe: “A conduta do Contabilista com 
relação aos colegas deve ser pautada nos princípios 
de consideração, respeito, apreço e solidariedade, 
em consonância com os postulados de harmonia da 
classe.” Nesse mesmo sentido afirma: 
“_________________________, mesmo na condição 
de empregado, não induz nem justifica a 
participação ou conivência com o erro ou com os 
atos infringentes de normas éticas ou legais que 

regem o exercício da profissão”. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

a)  O conluio  
b)  O companheirismo 
c)  A amizade 
d)  O espírito de solidariedade 
 
28. O Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP é 

uma ferramenta utilizada pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná para fins de fiscalização dos 
atos de pessoal dos entes submetidos à jurisdição 
daquele Tribunal. Dentre os temas a seguir 
apresentados, qual deles não está sujeito à 
apreciação do TCE/PR por meio do SIAP? 

a)  Atos de inativação. 
b)  Realocação de servidores. 
c)  Admissão de pessoal. 
d)  Folha de pagamento. 
 
29. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma e assinale a alternativa com a sequência 
correta. Nos termos do Código de Ética, são deveres 
do Profissional da Contabilidade 

(   ) exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade 
e capacidade técnica, observada toda a legislação 
vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade 
e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e 
resguardados os interesses de seus clientes e/ou 
empregadores, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais. 

(   ) guardar sigilo sobre o que souber em razão do 
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 
serviço público, ressalvados os casos previstos em lei 
ou quando solicitado por autoridades competentes, 
entre estas os Conselhos Regionais de 
Contabilidade. 

(   ) renunciar às funções que exerce, logo que se positive 
falta de confiança por parte do cliente ou 
empregador, a quem deverá notificar com trinta 
dias de antecedência, zelando, contudo, para que os 
interesse dos mesmos não sejam prejudicados, 
evitando declarações públicas sobre os motivos da 
renúncia. 

(   ) ser solidário com os movimentos de defesa da 
dignidade profissional, seja propugnando por 
remuneração condigna, seja zelando por condições 
de trabalho compatíveis com o exercício ético-
profissional da Contabilidade e seu aprimoramento 
técnico. 

a) V – V – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – V. 
d) F – F – V – V. 
 
30. De acordo com o Código de Ética do Profissional da 

Contabilidade, a transgressão de preceitos ali 
estabelecidos constitui infração ética sancionada, 
segundo a gravidade, com a aplicação de uma das 
seguintes penalidades. Dentre as penalidades a 
seguir elencadas, qual delas não está prevista no 
Código de Ética? 

a)  Censura pública. 
b)  Advertência reservada. 
c)  Expulsão. 
d)  Censura reservada. 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


