
 

 

 

EDITAL 013/2021 - ESTÁGIO DIREITO (ÁREA 02) 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

       NÃO ABRA ESTE CADERNO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 

● Esta prova contém: a) 30 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas 

por questão, das quais apenas 1 (uma) estará correta; b) espaço para elaboração 

de 01 (uma) redação de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) 

linhas. 

● Não rasure e nem amasse a folha de prova. Não use corretivo. 

● Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de equipamentos 

mecânicos, eletrônicos ou ópticos que permitam o armazenamento ou a 

comunicação de dados, informações ou similares. 

● Durante a realização das provas, não será permitido o empréstimo de qualquer 

material. 

● Iniciada a prova, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um 

fiscal. 

● É expressamente proibida, durante a realização da prova, a consulta de qualquer 

material: livros, códigos, legislação em geral, régua de cálculo, máquinas 

calculadoras e outros da mesma natureza. 

● Será desclassificado do concurso o candidato que proceder com improbidade, 

indisciplina, falta de decoro ou que adotar comportamento incorreto ou descortês 

para com quaisquer dos fiscais ou membros da Comissão de Concurso, seus 

auxiliares ou autoridades presentes. 

● O uso de máscara é obrigatório.  

 

Duração total: 4h00 horas  

Permanência mínima na sala: 60 Minutos. 

 

Nome completo: 

CPF: Assinatura: 





 

 

QUESTÃO 01 

Um funcionário está usando a ferramenta Word do Microsoft 365 e precisa salvar seu documento em 

formato PDF. O funcionário deve: 

 

 

a) Procurar na web algum site que faça a conversão online e free (sem custo) do arquivo do 

Office em formato PDF. 

b) Clicar na guia “Arquivo” e em “Salvar como”. Escolher o formato PDF no campo “Tipo” da 

caixa de diálogo “Salvar como” e clicar em “Salvar”. Este procedimento é válido para o 

Word 2010 e o Excel 2010. 

c) Buscar na Internet e instalar um aplicativo especial que permite salvar um arquivo do 

Office 2010 no formato PDF, pois o mesmo não possui este recurso. 

d) Não é possível salvar um documento do Word no formato PDF. 

 
 

 

QUESTÃO 02 

Em um documento editado na ferramenta Word do Microsoft 365 (em sua configuração padrão e em 

português), a palavra “Casa” de um parágrafo está com os formatos de fonte Arial, negrito e 

sublinhado, apenas. Ademais, a palavra “Mesa”, de outro parágrafo, está com os formatos de fonte 

Calibri e itálico, apenas. O usuário selecionou a palavra “Casa” e, a seguir, clicou no botão Pincel. 

Após isso, clicou na palavra “Mesa”. 

É correto afirmar que, após todas essas ações, a palavra “Mesa” estará apenas com os formatos de 

fonte: 

 

a) Arial e itálico. 

b) Calibri, negrito e sublinhado. 

c) Calibri, itálico e negrito. 

d) Arial, negrito e sublinhado. 

 
 

QUESTÃO 03 

As afirmações abaixo são sobre a edição de documentos na ferramenta Word do Microsoft 365: 

1) Uma página pode ter várias seções diferentes, cada uma delas com seus próprios 

cabeçalhos e rodapés, orientação, formatação e espaçamento, entre outras configurações. 

2) Os cabeçalhos e rodapés de um documento não podem exibir números de página. 

3) O Word  provê a adição de proteção ao conteúdo do documento para impedir que ele seja 

excluído ou alterado. 



 
 

  

4) O Word  permite apenas o uso da senha admin para proteger todo o conteúdo do 

documento. 

5) Os dados de uma tabela no documento do Word podem ser copiados para uma planilha 

do Microsoft Excel 2010. 

Estão corretas, apenas: 

a) 1, 2 e 3. 

b) 1, 3 e 5. 

c) 2, 4 e 5. 

d) 1, 4 e 5. 

 

QUESTÃO 04 

Considere um arquivo criado na ferramenta Word do Microsoft 365com o seguinte trecho: 

 

Ciranda, cirandinha 

Vamos todos cirandar! 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

 

Considere ainda que, após a aplicação do comando "Substituir", esse trecho tenha ficado como 

abaixo: 

 

Cirende, cirendinhe 

Vemos todos cirender! 

Vemos der e meie volte 

Volte e meie vemos der 

 

Está correto concluir que o comando foi acionado usando para os campos "Localizar" e "Substituir 

por", respectivamente: 

 

a) "a" e "e" 

b) "ciranda" e "cirende" 

c) "da" e "de" 

d) "e" e "a" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 05 

Analise as sentenças abaixo em relação à ferramenta Word do Microsoft 365. 

 

I. O verificador de ortografia e gramática faz uma revisão completa no seu texto e propõe 

sugestões de todas as palavras que julgue incorretas, oferecendo uma ou mais 

alternativas. 

II. O recurso contar palavras apresenta a contagem do número de palavras, dos caracteres 

com espaço, dos caracteres sem espaço, dos parágrafos, das linhas e dos erros 

gramaticais encontrados. 

III. Quando um documento do Word é elaborado na versão do Word 2003 e o documento 

é aberto no Word 2010 no modo compatibilidade, alguns recursos não estarão habilitados, 

e, para habilitá-los, é necessário utilizar previamente a ferramenta gerenciar versões, 

disponibilizada no Word 2010. 

Das sentenças acima, apenas: 

a)  I é verdadeira. 

b)  II é verdadeira. 

c)  I e II são verdadeiras. 

d)  I e III são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO 06 

Em uma planilha elaborada na ferramenta Excel do Microsoft 365, a célula A1 possui a palavra Casa, 

e a célula B1, a palavra amarela. Uma fórmula que pode ser colocada na célula C1, de modo que ela 

exiba o resultado da concatenação dos conteúdos das células A1 e B1, exibindo Casa amarela, com 

um espaço entre as duas palavras, é: 

 

a) =A1&"espaço"&B1 

b) =A1&" "&B1 

c) =A1&space&B1 

d) =CONC(A1; space; B1) 

 

 

 

QUESTÃO 07 

Sobre gráficos na ferramenta Excel do Microsoft 365, é correto afirmar que: 

 



 
 

  

a) Não há como formatar as diferentes partes do gráfico a partir de opções acessíveis 

clicando-se com o botão direito do mouse sobre o gráfico. 

b) Um gráfico de barras não pode ser criado a partir da seleção de mais de uma coluna 

ou linha de dados. 

c) As opções para criar ou alterar um gráfico estão disponíveis no grupo Gráfico da guia 

Página Inicial. 

d) Dados que estejam organizados somente em uma coluna ou linha em uma planilha 

podem ser plotados em um gráfico de pizza.. 

 

 

QUESTÃO 08 

É uma fórmula válida na ferramenta Excel do Microsoft 365: 

 

a) =soma(A100::A90) 

b) =soma(10;20) 

c) =soma(A:100,B:100) 

d) =soma(A10, A20, C30). 

 

QUESTÃO 09 

Na ferramenta Excel do Microsoft 365, são critérios válidos para classificar dados para uso nas 

planilhas: 

a) número aleatório e número randômico. 

b) dado validado e dado aleatório. 

c) ordem crescente e ordem decrescente. 

d) números inteiros e números fracionários. 

 

 

 

QUESTÃO 10 

Na ferramenta Excel do Microsoft 365, para selecionar somente as células A1, B4 e D15 ao mesmo 

tempo, deve-se clicar essas células com a seguinte tecla pressionada: 

a) Alt. 

b) Shift  

c) Enter 

d) Ctrl 



 

 

 

QUESTÃO 11       

A ferramenta PowerPoint do Microsoft 365 tem uma funcionalidade muito importante para a edição 

de slides, por meio da padronização de estilo, formatos, cores, tamanhos de fontes e fundo de tela 

do conjunto de slides de uma apresentação. O nome dessa funcionalidade é: 

 

a) Transições. 

b) Cabeçalho e Rodapé. 

c) Novo Slide. 

d) Slide Mestre. 

 

 

 

QUESTÃO 12 

Na ferramenta PowerPoint do Microsoft 365, o item da barra de ferramentas em que encontramos 

opções para determinar a duração dos intervalos de uma animação é chamado: 

a) Inserir. 

b) Animações. 

c) Exibição. 

d) Apresentação de Slides. 

QUESTÃO 13 

Em se tratando da ferramenta PowerPoint do Microsoft 365, opções como “Dividir”, “Esmaecer”, 

“Empurrão”, dentre outras, estão relacionadas ao efeito de: 

a) Formatação de texto. 

b) Edição de vídeos. 

c) Transição de slides. 

d) Revisão ortográfica. 

QUESTÃO 14 

Para adicionar texto e imagens em uma apresentação elaborada com a ferramenta PowerPoint do 

Microsoft 365 é preciso acionar o modo de exibição: 

a) Estrutura de tópicos. 

b) Anotações. 

c) Apresentação ou anotações. 



 
 

  

d) Normal. 

 

 

QUESTÃO 15 

Que opção não existe no menu “Animações” da ferramenta PowerPoint do Microsoft 365? 

 

a) Design do slide. 

b) Intervalo. 

c) Iniciar apresentação de slides. 

d) Animação avançada. 

 

 

QUESTÃO 16 

Acerca da Lei Geral de Proteção de Dados - 13.709/2018, assinale a alternativa correta:   

 

a) Referida lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo 

de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

b) Referida lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

exclusivamente de pessoa jurídica de direito público, com o objetivo de proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural. 

c) As normas gerais contidas na LGPD são de interesse regional. 

d)  As normas gerais contidas na LGPD são de interesse nacional e regional. 

 

 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa que corresponda corretamente às definições constantes na Lei Geral de 

Proteção de Dados - LGPD:  

 

I - informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

II - dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 

meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento; 

      III - pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; 

IV - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as    

decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;  

 

a) I - controlador; II – titular; III – dado anonimizado; IV - dado pessoal  



 

 

b) I - controlador; II – titular; III - dado pessoal; IV - dado anonimizado 

c) I - dado pessoal; II - dado anonimizado; III - titular; IV - controlador  

d) I - titular; II – banco de dados; III – operador, IV - controlador  

 

 

QUESTÃO 18 

A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD dispõe acerca dos requisitos para tratamento dos dados 

pessoais que só poderá ser realizado nas hipóteses elencadas em seu artigo 7º. Assinale a hipótese 

que NÃO corresponde a um desses requisitos:     

 

a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

b) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

c) para a realização de estudos por órgão de pesquisa, sendo dispensada, neste caso 

exclusivo a anonimização dos dados pessoais; 

d) para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

 

 

QUESTÃO 19 

No tocante ao tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes assinale a alternativa 

correta:  

 

a) O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o 

consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo 

responsável legal. 

b) O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o 

consentimento específico e em destaque dado, necessariamente, por ambos os pais, e, 

por um deles na falta do outro, ou pelo responsável legal.  

c) No tratamento de dados pessoais de crianças é facultado aos controladores manter 

pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os 

procedimentos para o exercício dos direitos previstos no artigo 18 da LGPD. 

d) O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o 

consentimento específico e em destaque dado, necessariamente, por ambos os pais, e, 

por um deles na falta do outro, afastando-se a possibilidade de consentimento advindo 

de qualquer outro responsável legal.   

 

QUESTÃO 20 

Conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, a confirmação de existência ou o acesso 

a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular, em formato simplificado, 

imediatamente ou por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a 



 
 

  

inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos 

comercial e industrial, fornecida no prazo de:  

a) até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular. 

b) até 25 (vinte e cinco) dias, contado da data do requerimento do titular. 

c) até 30 (trinta) dias, contado da data do requerimento do titular. 

d) até 05 (cinco) dias, contado da data do requerimento do titular. 

 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: Conforme disposto na LGPD, o Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de ___________ 

representantes, titulares e suplentes:  

 

a) 30  

b) 33 

c) 23 

d) 26 

 

QUESTÃO 22 

Considere a frase abaixo e assinale a alternativa que a complementa corretamente:  

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD foi criada I -____ aumento de despesa 

constituindo órgão da administração pública II -_________, integrante da Presidência da República. 

A natureza jurídica da ANPD é III - _____________________ e poderá ser transformada pelo Poder 

Executivo em entidade da administração pública federal  IV -_____________, submetida a regime 

autárquico especial e vinculada à Presidência da República.  

 

a) I - Sem; II - Federal; III - transitória; IV - indireta   

b) I - Sem; II – Estadual; III - transitória; IV - direta  

c) I - Com; II – Federal; III - transitória; IV - indireta  

d) I - Sem; II – Federal; III – Definitiva; IV - direta   

 

QUESTÃO 23 

Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas, ficam sujeitos às 
seguintes penalidades previstas na LGPD, exceto: 
 

a) advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;  



 

 

b) multa simples, de até 5% (cinco por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito 

privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, 

limitada, no total, a R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) por infração;  

c) publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência 

d) eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

 
 
 
QUESTÃO 24 

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPS conceitua-se como órgão de pesquisa:  

 

a) órgão ou entidade da administração pública direta que inclua em sua missão 

institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de 

caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico 

b) órgão ou entidade da administração pública indireta ou pessoa jurídica de direito 

privado com fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro 

no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário 

a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico 

c) órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de 

direito público ou privado com ou sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis 

brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu 

objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, 

tecnológico ou estatístico 

d) órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede 

e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou 

estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou 

estatístico 

 

QUESTÃO 25 

A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizados:  

 
a) para fins exclusivos de segurança pública  

b) para fins exclusivos defesa nacional; 

c) nas atividades de investigação e repressão de infrações penais; 

d) para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais; 

 



 
 

  

QUESTÃO 26 

A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país 

onde estejam localizados os dados, desde que: 

 

a) a operação de tratamento seja realizada no território nacional ou em território estrangeiro  

b) a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o 

tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional ou estrangeiro  

c) os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional ou em 

território estrangeiro  

d) a operação de tratamento seja realizada no território nacional. 

 
 
QUESTÃO 27 

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, o tratamento de dados pessoais 

sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, exceto 

 

a) quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para 

finalidades específicas; 

b) sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

c) sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para 

tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas 

públicas previstas em leis ou regulamentos; 

d) quando o titular ou seu responsável legal consentir nas hipóteses em que for indispensável para 

proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. 

 

QUESTÃO 28 

Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os 

direitos fundamentais, que são, nos termos da LGPD: 

 

a) liberdade, de intimidade e de privacidade 

b) liberdade, igualdade e fraternidade  

c) privacidade, liberdade e honestidade  

d) intimidade, cidadania, dignidade da pessoa humana. 

  



 

 

 

 

QUESTÃO 29 

Considere os itens a seguir e assinale aquele que corresponde a uma das alternativas 

abaixo: I -  Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não 

podem ser utilizados em seu prejuízo; II - Os dados pessoais referentes ao exercício regular 

de direitos pelo titular  podem ser utilizados em seu prejuízo; III - A defesa dos interesses e 

dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, 

IV -  A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em 

juízo exclusivamente de forma coletiva.  

 

a) Somente as alternativas I e III estão corretas; 

b) Somente as alternativas I e IV estão corretas; 

c) Somente as alternativas II e III estão corretas  

d) Somente as alternativas II e IV estão corretas 

 
 
 
 
QUESTÃO 30 

Com relação ao tratamento de dados relativos às empresas públicas e as sociedades de 

economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da 

Constituição Federal é correto afirmar que: 

 

a) Estas terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público, tais 

como autarquias e fundações públicas. 

b) Estas terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado 

particulares. 

c) Estas terão um tratamento diferenciado daquele destinado às autarquias, fundações 

públicas e pessoas jurídicas de direito privado particulares.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores se aplica corretamente ao caso. 
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GABARITO OFICIAL EDITAL 013/2021 

ESTÁGIO – CONCURSO PÚBLICO 

 

Marque com um X as alternativas corretas, será válida somente uma alternativa por questão: 

 

 

01) (A) (B) (C) (D) 

02) (A) (B) (C) (D) 

03) (A) (B) (C) (D) 

04) (A) (B) (C) (D) 

05) (A) (B) (C) (D) 

06) (A) (B) (C) (D) 

07) (A) (B) (C) (D) 

08) (A) (B) (C) (D) 

09) (A) (B) (C) (D) 

10) (A) (B) (C) (D) 

11) (A) (B) (C) (D) 

12) (A) (B) (C) (D) 

13) (A) (B) (C) (D) 

14) (A) (B) (C) (D) 

15) (A) (B) (C) (D) 

16) (A) (B) (C) (D) 

17) (A) (B) (C) (D) 

18) (A) (B) (C) (D) 

19) (A) (B) (C) (D) 

20) (A) (B) (C) (D) 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

21) (A) (B) (C) (D) 

22) (A) (B) (C) (D) 

23) (A) (B) (C) (D) 

24) (A) (B) (C) (D) 

25) (A) (B) (C) (D) 

26) (A) (B) (C) (D) 

27) (A) (B) (C) (D) 

28) (A) (B) (C) (D) 

29) (A) (B) (C) (D) 

30) (A) (B) (C) (D) 
 

Nome:  CPF: 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABARITO EDITAL 013/2021 

VIA DO CANDIDATO 

ESTÁGIO – CONCURSO PÚBLICO  

01) (A) (B) (C) (D) 

02) (A) (B) (C) (D) 

03) (A) (B) (C) (D) 

04) (A) (B) (C) (D) 

05) (A) (B) (C) (D) 

06) (A) (B) (C) (D) 

07) (A) (B) (C) (D) 

08) (A) (B) (C) (D) 

09) (A) (B) (C) (D) 

10) (A) (B) (C) (D) 

11) (A) (B) (C) (D) 

12) (A) (B) (C) (D) 

13) (A) (B) (C) (D) 

14) (A) (B) (C) (D) 

15) (A) (B) (C) (D) 

16) (A) (B) (C) (D) 

17) (A) (B) (C) (D) 

18) (A) (B) (C) (D) 

19) (A) (B) (C) (D) 

20) (A) (B) (C) (D) 

21) (A) (B) (C) (D) 

22) (A) (B) (C) (D) 

23) (A) (B) (C) (D) 

24) (A) (B) (C) (D) 

25) (A) (B) (C) (D) 

26) (A) (B) (C) (D) 

27) (A) (B) (C) (D) 

28) (A) (B) (C) (D) 

29) (A) (B) (C) (D) 

30) (A) (B) (C) (D) 
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