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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Advogado – (Natal e Grande Natal) 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas. 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta. Nas questões em que houverem menos de 5 alternativas ocorrerá 
em decorrência de se tratar de questões de concurso público que não poderão ser alteradas; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Os últimos 3 (três) candidatos deveram entregar a prova juntos. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
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Questão 01) Ano 2021 – Banca: CESPE/CEBRASPE – Prova Auditor Jurídico da Receita Fiscal 
Estadual CE. 
Julgue os itens a seguir, acerca de direito administrativo. 
A despeito de não integrarem a administração direta nem a indireta, as entidades do Sistema 
S (Sesi, Senai, Sesc, Senat etc.) sujeitam-se à fiscalização do Tribunal de Contas da União. 
 
a)Certo 
b)Errado 
 
Questão 02) Ano 2021 – Banca: CESPE/CEBRASPE – Prova APEX Brasil – Analista: Processos 
Jurídicos 2021. 

 
Julgue os itens a seguir, acerca dos serviços sociais autônomos. 
I - Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 
que, embora criadas por lei, não integram a administração pública direta nem indireta. 
II - Os serviços desempenhados pelas entidades do Sistema S são de utilidade pública e, 
portanto, devem observar os princípios da administração pública, entre os quais o da 
continuidade. 
III -  As contribuições arrecadadas pelo Sistema S têm caráter obrigatório e, por isso, são alvo 
do controle exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 
Assinale a opção correta: 
 
a)Apenas o item I está certo. 
b)Apenas o item II está certo. 
c)Apenas os itens I e III estão certos. 
d)Apenas os itens II e III estão certos. 
 
 
Questão 03) Ano 2019 – Banca SELECON – Prefeitura de Boa Vista – Analista – Administrador. 

Os órgãos da administração pública indireta como o Banco do Brasil e o Serviço Social da 

Indústria são, respectivamente:. 

a)Empresa Pública; Fundação Pública 
b)Sociedade de Economia Mista; Serviços Sociais Autônomos 
c)Entes de Cooperação; Fundações Públicas 
d)Sociedade de Economia Mista; Entes de Cooperação 
 
Questão 04) Ano 2014 – Banca IADES – Profissional de Ensino Superior. 
Os serviços sociais autônomos, tais como o SENAC e o SENAI, pertencem à classificação: 
 
a)da Administração direta. 
b)da Administração indireta autárquica, de Direito Público. 
c)da Administração indireta fundacional, de Direito Privado. 
d)de órgãos públicos, de Direito Público. 
e)de entidades de cooperação governamental, de Direito Privado 
 
Questão 05) Ano 2021 – Banca SELECON – Câmara de Cuiabá/MT – Cargo: Contador. 
As pessoas jurídicas de direito privado que, por lei, são autorizadas a prestar serviço ou 
realizar atividade de interesse público ou coletivo, não exclusivos do Estado, como os 
serviços sociais autônomos, são as entidades: 
 
a)Autárquicas; 
b)Fundacionais; 
c)Paraestatais; 
d)Empresariais 
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Questão 06) Ano 2019 – Banca VUNESPE – Prefeitura de Guarulhos – Cargo: Inspetor Fiscal 

de Rendas.  

Sobre as entidades que integram os Serviços Sociais Autônomos (Sistema S), assinale a 

alternativa que está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

a)As entidades do “Sistema S” integram a Administração Direta, não possuindo autonomia 

administrativa. 

b)As entidades do “Sistema S” estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação 

de pessoal. 

c)As entidades do “Sistema S” ostentam natureza de pessoa jurídica de direito público e integram a 

Administração Pública. 

d)As contratações feitas pelas entidades integrantes do “Sistema S” se submetem ao processo 

licitatório disciplinado pela Lei nº 8.666/93. 

e)As entidades do Sistema “S” têm natureza privada e possuem autonomia administrativa, motivo 

pelo qual não se submetem ao processo licitatório disciplinado pela Lei nº 8.666/93. 

 

Questão 07) (Sesc-RN) - De acordo com a Resolução Sesc n° 1.252/2012 São Modalidades de 

Licitação: 

a)Pregão, Tomada de Preços, Convite e Registro de Preços; 

b)Pregão, Concorrência, Registro de Preços e Convite; 

c)Pregão, Leilão, Concorrência e Tomada de Preços; 

d)Leilão, Pregão, Convite e Concorrência;  

e)Leilão, concurso, inexigibilidade, pregão. 

 

Questão 08) (Sesc-RN) - A Resolução 1.252/2012 estabelece que nas Licitações na Modalidade 

Pregão Eletrônico, caberá Recurso Administrativo da Declaração de Vencedor, que deverá ser 

interposto pelos licitantes no prazo de até:  

 

a)5 (cinco) dias corridos, com efeito suspensivo; 

b)10 (dez) dias consecutivos, sem efeito suspensivo; 

c)Até 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema 

eletrônico; 

d)2 (dois) dias úteis, com efeito suspensivo. 

e)5 (cinco) úteis, com efeito suspensivo; 

 

Questão 09) (Sesc-RN) - Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a Resolução Sesc n° 

1.252/2012: 

a)Os contratos terão prazos indeterminados, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais 

prorrogações, o limite máximo de 60 (sessenta) meses.  

b)Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizerem 

nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial e de até 50% 

(cinquenta por cento), para reforma de edifício ou equipamento, ambos atualizados.  

c)O contratado poderá subcontratar totalmente o objeto contratual, se admitido no instrumento 

convocatório e no respectivo contato.  

d)A prestação de garantia, quando prevista no instrumento convocatório, limita-se a 10% (dez por 

cento) do valor do contrato, e à escolha do prestador. 

e)Os contratos serão regidos conforme previsto na Lei 8.666/93.. 
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Questão 10) - (Sesc-RN) O ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a 

regularidade dos atos praticados pela comissão, ratifica o resultado da licitação denomina-se:  

 

a) Homologação; 

b) Adjudicação;  

c) Dispensa; 

d) Inexigibilidade; 

e) Pregão. 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS  

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 

acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 
para qualquer outro fim. 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 
Advogado – (Natal e Grande Natal) 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 
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