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QUESTÕES 

1. Assinale a alternativa correta que justifica a classificação da 

atual Constituição Federal brasileira como rígida. 

A) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou 

havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta 

na mesma legislatura. 

B) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante 

proposta exclusiva do Presidente da República; de um terço, 

no mínimo, dos membros do Congresso Nacional, ou das 

Assembleias Legislativas das unidades de Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de 

seus membros. 

C) A proposta de emenda à Constituição deverá ser discutida e 

votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 

dos votos dos respectivos membros. Será então promulgada 

pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

com o respectivo número, não estando sujeita à sanção ou ao 

veto do Presidente da República. 

D) Os tratados e convenções internacionais que forem 

aprovados, via decreto legislativo especial, com o respectivo 

número, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais, após a devida 

sanção ou veto do Presidente da República. 

E) A garantia de que somente as normas materialmente 

constitucionais possam ser submetidas ao processo de reforma 

via emenda constitucional. 

___________________________________________________ 

2. O Presidente da República encaminhou projeto de lei 

complementar ao Congresso Nacional dispondo sobre a 

organização da Defensoria Pública da União e sobre normas 

gerais para a organização da Defensoria Pública dos Estados e 

do Distrito Federal. A propositura, todavia, sofreu emenda 

parlamentar que atribuiu à Defensoria Pública da União a 

defesa judicial de servidores públicos federais processados 

civil ou criminalmente em razão do regular exercício da 

função pública, tendo sido aprovada com essa redação. À luz 

da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal na matéria, referido projeto, caso venha a se 

tornar lei, será: 

A) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que 

dispõe sobre matéria de iniciativa legislativa privativa dos 

membros do Congresso Nacional. 

B) incompatível com a Constituição Federal no ponto que 

atribui à Defensoria Pública da União a defesa dos servidores 

públicos federais. 

C) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que não 

poderia dispor sobre normas gerais para a organização da 

Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal. 

D) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que 

projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente da 

República, como é o caso, não pode ser objeto de emenda 

parlamentar. 

E) compatível com a Constituição Federal. 

___________________________________________________ 

3. Acerca dos direitos fundamentais, assinale a opção correta. 

A) A fundamentalidade material dos direitos fundamentais 

decorre da circunstância de serem os direitos fundamentais 

elemento constitutivo da Constituição material, contendo 

decisões fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da 

sociedade. 

B) A noção da fundamentalidade material não permite a 

abertura da Constituição a outros direitos fundamentais não 

constantes do seu texto. 

C) A noção da fundamentalidade formal não permite a 

abertura da Constituição a outros direitos fundamentais não 

constantes do seu texto. 

D) A fundamentalidade material não possui aplicabilidade 

imediata. 

E) A noção da fundamentalidade formal dos direitos 

fundamentais não os submete aos limites formais e materiais 

do poder de reforma constitucional. 

___________________________________________________ 

4. Conforme expressamente previsto no art. 1.º da 

Constituição Federal de 1988, "A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito". Além de elencar os princípios 

republicano e federativo, o referido dispositivo constitucional 

aponta como um dos princípios fundamentais da Lei Maior o 

denominado princípio do Estado democrático de direito. 

Considerando os princípios que fundamentam o Estado 

brasileiro e aspectos relacionados a esse assunto, assinale a 

opção correta. 

A) Com o surgimento do liberalismo, os Estados passaram a 

ser criados por meio de constituições escritas, com fixação de 

mecanismos de repartição e limitação do poder estatal, dando-

se especial atenção à proteção do indivíduo contra eventuais 

arbitrariedades; passou a ser comum aos Estados modernos a 

edição de normas estabelecidas tanto pela constituição quanto 

pelos diplomas infraconstitucionais, não apenas para reger as 

relações entre os particulares, mas também para vincular a 

atuação dos agentes públicos. Assim, é correto afirmar que o 

Estado de direito pode ser conceituado, sinteticamente, como 

aquele que se mantém baseado no império das leis. 

B) O Brasil é uma Federação, mas, em razão de dispor de 

soberania, pela classificação dada pela doutrina, é considerado 

um Estado unitário. Nesse modelo de classificação, 

compreende-se a existência de um único ente estatal, com 

centralização política, conforme se depreende do dispositivo 
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constitucional que prevê que Brasília é a capital federal, onde 

está situado o Congresso Nacional, órgão responsável por 

centralizar as decisões políticas. 

C) A democracia direta pode ser considerada como aquela em 

que os representantes do povo tomam diretamente as decisões 

que consideram adequadas para consubstanciar o interesse 

público. Era o sistema de democracia adotado na Grécia 

antiga, em que os representantes dos cidadãos reuniam-se em 

assembleia com o objetivo de decidir sobre temas de interesse 

da polis. 

D) A democracia indireta pode ser considerada como aquela 

em que o povo exerce sua soberania por meio do plebiscito, do 

referendo e da iniciativa popular, conforme previsto no art. 14 

da Constituição Federal de 1988. A participação popular, 

nesse caso, é de fundamental importância para que o Estado 

legitime suas decisões, efetivadas posteriormente pela 

administração pública, por intermédio de seus agentes. 

E) A democracia semidireta é considerada pela doutrina pátria 

como aquela que surge da atuação do Supremo Tribunal 

Federal, tendo como base o art. 102 da Constituição Federal 

de 1988, quando seus ministros adotam decisões diante de um 

caso concreto no chamado ativismo judicial. Nessas 

condições, o STF passa a ter protagonismo com o escopo de 

buscar efetividade para as normas constitucionais, pois seus 

ministros são os principais responsáveis pela guarda da 

Constituição. 

___________________________________________________ 

5. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, 

considere: 

I. A Constituição Brasileira prevê o devido processo legal, 

com garantias de ampla defesa e contraditório, no tocante aos 

processos judiciais; já quanto aos processos administrativos, a 

Constituição somente exige pleno respeito a essas garantias 

nos processos contra servidores públicos pela prática de falta 

funcional. 

II. O direito fundamental à razoável duração do processo e aos 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação refere-se 

tanto aos processos judiciais quanto aos processos 

administrativos. 

III. O direito fundamental à assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos 

aplica-se apenas para finalidade de propositura de ações 

judiciais. 

Está correto o que consta em: 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II, apenas. 

E) III, apenas. 

___________________________________________________ 

6. Em relação aos diversos meios de solução de conflitos com 

a Administração Pública, é correto afirmar que 

A) é facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios suas autarquias e fundações públicas, bem como 

às empresas públicas e sociedade de economia mista federais, 

submeter seus litígios com órgãos ou entidades da 

Administração Pública federal à Advocacia-Geral da União, 

para fins de composição extrajudicial do conflito. 

B) mesmo as controvérsias que somente possam ser resolvidas 

por atos ou concessão de direitos sujeitos a autorização do 

Poder Legislativo estão incluídas na competência das câmaras 

de prevenção e resolução administrativa de conflitos. 

C) os conflitos que envolvem equilíbrio econômico-financeiro 

de contratos celebrados pela Administração Pública com 

particulares não podem ser submetidos às câmaras de 

prevenção e resolução administrativa de litígios, exceto 

quando versarem sobre valores inferiores a quinhentos 

salários-mínimos. 

D) a instauração de procedimento administrativo para 

resolução consensual de conflito no âmbito da Administração 

Pública interrompe a prescrição, exceto se se tratar de matéria 

tributária. 

E) o procedimento de mediação coletiva, para solução 

negociada de conflitos, no âmbito da Administração Pública 

estadual, não pode versar sobre conflitos que envolvem 

prestação de serviços públicos, salvo se esses serviços 

públicos forem relacionados a transporte urbano. 

___________________________________________________ 

7. A Constituição de determinado Estado determina que as 

Secretarias de Estado serão assessoradas juridicamente por 

advogados de livre nomeação e exoneração, cabendo-lhes o 

desempenho de atividade de consultoria jurídica, ao passo que 

a representação judicial da unidade federada será exercida por 

Procuradores do Estado admitidos por concurso público e 

organizados em carreira. Trata-se de norma estadual que se 

mostra 

A) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a 

consultoria jurídica referida deve ser exercida por 

Procuradores do Estado admitidos por concurso público e 

organizados em carreira, embora a Constituição Estadual 

pudesse ter atribuído exclusivamente a ocupantes de cargos 

em comissão, de livre nomeação e exoneração, a 

representação judicial da unidade federada. 

B) compatível com a Constituição Federal, uma vez que cabe 

ao Estado, no exercício de sua autonomia organizacional e 

administrativa, estabelecer as normas aplicáveis à sua 

advocacia pública. 

C) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a 

matéria se insere no âmbito da iniciativa legislativa do 
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Governador, não podendo, portanto, ser disciplinada na 

Constituição do Estado. 

D) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a 

consultoria jurídica e a representação judicial referidas devem 

ser exercidas por Procuradores do Estado admitidos por 

concurso público e organizados em carreira. 

E) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a 

consultoria jurídica referida somente poderia ser exercida por 

advogados ocupantes de cargos públicos em comissão caso 

não fosse prevista na própria Constituição do Estado a 

instituição da carreira de Procurador do Estado. 

___________________________________________________ 

8. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 2.º, adota a 

tradicional separação de Poderes. Assim, o legislador 

constituinte garantiu relativa independência a cada um dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como mecanismo 

apto a assegurar os fundamentos do Estado democrático de 

direito. Considerando que as constituições escritas foram 

concebidas com o objetivo precípuo de fixar instrumentos 

normativos de limitação do poder estatal, assinale a opção 

correta. 

A) A separação de Poderes está fundamentada no princípio da 

interdependência funcional: apesar da especialização dos 

Poderes, existe uma subordinação das funções executiva e 

jurisdicional ao Poder Legislativo, em razão do que dispõe o 

art. 1.º da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que a 

República Federativa do Brasil se constitui em Estado 

democrático de direito. 

B) A especialização funcional confere a cada um dos Poderes 

do Estado uma função precípua, que a doutrina denomina de 

função harmônica. Assim, embora o Poder Executivo 

disponha da função executiva, poderá exercer funções típicas 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, caso haja autorização do 

Senado Federal, conforme previsto no art. 52 da Constituição 

Federal de 1988. 

C) Em razão da necessária harmonia entre os Poderes, o Poder 

Judiciário exerce sua função típica voltada para a atividade 

jurisdicional, solucionando as lides que lhe são apresentadas, 

mas também poderá exercer a função atípica de legislar, 

contanto que observe as regras do processo legislativo 

previstas no art. 59 e seguintes da Constituição Federal de 

1988. 

D) Em razão da independência orgânica, os membros do 

Poder Legislativo gozam das denominadas imunidades 

parlamentares, com um conjunto de prerrogativas que lhes 

permitem atuar com independência no exercício da 

fiscalização do Poder Executivo. 

E) Em razão do disposto no art. 2.º da Constituição Federal de 

1988, tanto a independência orgânica quanto a especialização 

funcional, típicas da divisão dos Poderes, devem ser exercidas 

de forma absoluta, afastando-se a possibilidade do exercício 

das funções chamadas atípicas por qualquer dos Três Poderes. 

___________________________________________________ 

9. Certo grupo de senadores apresentou proposta de edição de 

resolução, pelo Senado Federal, para suspender os efeitos de 

decreto editado pelo Presidente da República, por entender 

que esse ato extrapolou os limites do poder regulamentar. A 

edição da referida medida pelo Senado mostra-se 

A) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que se 

trata de ato da competência exclusiva do Congresso Nacional. 

B) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o 

ato do Poder Executivo deve ser submetido ao Poder 

Judiciário, a quem compete examinar eventual exorbitância 

dos limites do poder regulamentar. 

C) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que se 

trata de ato da competência privativa da Câmara dos 

Deputados. 

D) compatível com a Constituição Federal, devendo a 

resolução ser submetida à sanção presidencial. 

E) compatível com a Constituição Federal, devendo a 

resolução ser promulgada pelo Presidente do Senado. 

___________________________________________________ 

10. A respeito do estágio de pós-graduação, denominado MP 

Residência, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte, é correto afirmar: 

A) Para a inscrição no processo seletivo são admitidos 

candidatos que estejam no último período da graduação ou que 

tenham concluído um dos cursos superiores previstos no 

edital, comprovado mediante declaração ou documento 

equivalente expedido pela instituição de ensino; 

B) A duração do estágio MP Residência não poderá exceder 2 

(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário com 

deficiência que tiver o seu curso de pós-graduação estendido 

pela instituição de ensino; 

C) O início das atividades no MP Residência, somente, 

ocorrerá após a formalização do Termo de Estágio firmado 

entre o Ministério Público e o MP Residente; 

D) É possibilitado ao MP Residente, desde que comunicado ao 

Ministério Público, o exercício de atividades concomitantes 

em outro ramo da Justiça, assim como o exercício da 

advocacia, tanto pública quanto privada, e ainda estágio em 

programas similares em qualquer outro órgão da 

Administração Pública; 

E) Para o início do exercício do estágio MP Residência, o 

estagiário deverá se comprometer a realizar matrícula em 

alguma pós-graduação, em nível de especialização, 

implicando em automática rescisão do termo de estágio caso 

não  ocorra. 

___________________________________________________ 
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11. 

Poesia 

Gastei uma hora pensando um verso 

que a pena não quer escrever. 

No entanto ele está cá dentro 

inquieto, vivo. 

Ele está cá dentro 

e não quer sair. 

Mas a poesia deste momento 

inunda minha vida inteira. 

Carlos Drummond de Andrade. Poesia 1930-62. 

São Paulo: Cosac & Naify, 2012. p. 104. 

 

O texto é um poema no qual ocorre deslocamento dos sentidos 

de algumas palavras relacionadas à escrita, como verso, pena e 

poesia. Considerando-se esse aspecto, é correto afirmar que o 

tema desse poema é a relação entre 

A) leitor e obra. 

B) verso e poema. 

C) texto e contexto. 

D) som e sentido. 

E) autor e obra. 

___________________________________________________ 

12. Para que haja concordância, todos os elementos que 

compõem a oração precisam estar em harmonia. A partir 

disso, assinale a alternativa em que NÃO há erro de 

concordância nominal: 

A) Sempre educada e prestativa, a menina olhou para todos os 

convidados e disse: "Muito obrigado!" 

B) As taxas inclusa no pacote de viagem são muito altas. 

C) Os diretores mesmo realizaram a campanha na escola. 

D) Bebi meia garrafa de vinho e fiquei meia tonta. 

E) Gosto muito de ler Clarice Lispector. Na biblioteca há 

bastantes livros de sua autoria. 

___________________________________________________ 

13. 

O conhecimento científico é muito frequentemente associado à 

formação escolar. Por conta disso, existe uma tendência a 

restringir o conhecimento oferecido pela ciência a 

determinadas esferas da vida. Nada mais limitante. A ciência 

versa sobre a maioria dos assuntos relacionados à nossa 

existência, inclusive aqueles raramente associados ao tema. 

A má compreensão da abrangência da ciência leva a outras 

questões, como o argumento de que o conhecimento científico 

deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, pois a 

fragmenta e a torna asséptica. Isso pode ajudar a explicar por 

que as pessoas raramente associam o estudo de um assunto 

como o amor à ciência. Uma eventual concepção de 

incompatibilidade entre o conhecimento científico e os mais 

diferentes temas que dizem respeito à vida cotidiana não faz 

sentido. 

A maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades 

que uma visão científico-racional de mundo possui. Um olhar 

cético para o mundo pode permitir a redução dos preconceitos, 

mais tolerância a visões políticas e ideológicas divergentes, 

maior diálogo e consideração constante de que sua 

compreensão pode ser equivocada ou incompleta. Mas, ao 

mesmo tempo, esse exercício permite reconhecer que, ainda 

que falha, a compreensão válida naquele momento é a melhor 

possível à disposição. 

Ronaldo Pilati. Ciência e pseudociência: por 

que acreditamos naquilo em que queremos 

acreditar. São Paulo: Editora Contexto, 2018, 

p. 26-8 (com adaptações). 

 

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta 

de reescrita para o seguinte trecho do texto: "A má 

compreensão da abrangência da ciência leva a outras questões, 

como o argumento de que o conhecimento científico deixa a 

beleza do universo diminuída, fria, distante, pois a fragmenta e 

a torna asséptica.". Assinale a opção que apresenta uma 

proposta de reescrita gramaticalmente correta e que mantém o 

sentido original do texto. 

A) O argumento de que o conhecimento científico deixa a 

beleza do universo diminuída, fria, distante, pois a fragmenta e 

torna asséptica, é uma das questões advindas da má 

compreensão da abrangência da ciência. 

B) A abrangência da ciência leva à má compreensão de outras 

questões, como a discussão a respeito de que o conhecimento 

científico deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, 

pois fragmenta e a torna asséptica. 

C) Por fragmentar e tornar asséptica a beleza do universo, 

diminuída, fria e distante, o conhecimento científico é o 

argumento que engloba outras questões trazidas pela má 

compreensão da abrangência da ciência. 

D) O conhecimento científico deixa a beleza do universo 

diminuída, fria, distante, fragmentando-a e tornando-a 

asséptica por ser uma das questões trazidas pela má 

compreensão da abrangência da ciência. 
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E) A compreensão ruim da ciência leva a questões outras 

como o argumento de que a beleza do universo fica diminuída, 

fria e distante, fragmentada e asséptica com o conhecimento 

científico. 

___________________________________________________ 

14. Define-se a revisão de texto como as interferências no 

texto, visando a sua melhoria. Essas mudanças podem atingir 

palavras, frases ou parágrafos e ocorrem por cortes, inclusões, 

inversões ou deslocamentos. O pacote Microsoft Word possui 

a revisão de texto, conforme disposto na figura a seguir. 

 

Ao selecionar a opção marcação simples, o leitor do 

documento estará apto para: 

A) ver os detalhes das alterações do documento. 

B) revisar as alterações, indicadas por uma linha vermelha na 

margem do documento. 

C) ter uma visualização de como ficará o documento se todas 

as alterações sugeridas passarem a ser permanentes. 

D) exibir o documento original como se todas as alterações 

sugeridas tivessem sido removidas. 

E) adicionar um indicador de revisão de controle na barra de 

status do documento. 

___________________________________________________ 

15. A planilha da figura foi criada no Excel. Nessa planilha 

foram realizados os procedimentos listados a seguir. 

I- Em E10 foi inserida a expressão=SOMA(A8;E8) 

II- Em E12 foi inserida a expressão=MÉDIA(A8:E8) 

III- Em E14 foi inserida uma expressão que determina o 

menor número dentre todos nas células A8, B8, C8, D8 e E8 

 

 

Os valores mostrados nas células E10 e E12 e a expressão 

inserida em E14 são, respectivamente, 

A) 75, 15 e =MENOR(A8:E8;1) 

B) 24, 15 e =MENOR(A8:E8;1) 

C) 24, 12 e =MENOR(A8:E8;1) 

D) 24, 15 e =MENOR(A8:E8) 

E) 75, 12 e =MENOR(A8:E8) 

___________________________________________________ 

16. Sobre o conceito, uso e configuração de um firewall, 

marque a opção INCORRETA. 

A) Pode ser uma implementação de hardware ou de software. 

B) Permite aplicar uma política de segurança a um 

determinado ponto da rede a qual está controlando o fluxo de 

pacotes. 

C) No firewall que implementa a filtragem estática, os dados 

são bloqueados ou liberados meramente com base nas regras, 

não importando a ligação que cada pacote tem com outro. 

D) Uma de suas funções também é impedir as colisões de 

pacotes, melhorando desempenho da rede. 

E) Um gateway de aplicativo de proxy é um recurso do 

firewall que combina o controle de acesso com a 

funcionalidade da camada superior atuando como um 

intermediário entre dois hosts que desejam se comunicar uns 

com os outros, nunca permitindo uma conexão direta entre 

eles. 

___________________________________________________ 

17. Analise as sentenças a seguir. 

I- Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio 

Nobel. 

II- Os estudos sobre radioatividade são de extrema 

importância! 
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III- Como os estudos sobre radioatividade são realizados? 

IV- Estude sempre para ampliar os conhecimentos. 

 

De acordo com as sentenças apresentadas e sabendo que a 

uma proposição pode-se atribuir um valor lógico, assinale a 

alternativa incorreta. 

A) A sentença I trata de uma proposição 

B) As sentenças II, III e IV não possuem valor lógico 

atribuível 

C) A sentença II não é uma proposição 

D) A sentença III é uma sentença interrogativa 

E) A sentença IV é uma proposição 

___________________________________________________ 

18. Um profissional web designer recebeu a tarefa de criar o 

layout de 35 sites, conseguindo concluir essa tarefa em um 

intervalo de tempo de duas semanas. Se durante a primeira 

semana esse profissional criou 4/7 do total de layouts, então o 

número de layouts criados por esse profissional durante a 

segunda semana: 

A) é superior ao número de layouts criados na primeira 

semana. 

B) supera em 5 unidades o número de layouts criados na 

primeira semana. 

C) é inferior em 5 unidades ao número de layouts criados na 

primeira semana. 

D) é igual a 20. 

E) é igual ao número de layouts criados na primeira semana. 

___________________________________________________ 

19. Foi publicado no site do Governo Federal, em 11/11/22: 

"...exportação do agronegócio bate recorde em outubro". 

O crescimento dos embarques de milho foi um dos principais 

fatores para isto. Sobre agronegócio, exportação, importação, 

economia, analise as afirmativas a seguir. 

I- O Brasil é um forte exportador de soja. 

II- O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grãos: 

arroz, cevada, soja, milho e trigo. III- A produção de grãos não 

é relevante para a economia brasileira. 

IV- O Brasil também exporta material genético animal. 

V- O Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar e café, 

fatores que contribuíram para o aumento da exportação do mês 

de outubro de 2022, com exceção do milho e da soja, com 

produção em queda. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

B) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 

D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas 

___________________________________________________ 

20. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, as atividades 

de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e o 

princípio da qualidade dos dados que apregoa 

A) realização do tratamento para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, sem 

possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível 

com essas finalidades. 

B) compatibilidade do tratamento com as finalidades 

informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. 

C) garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 

sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 

integralidade de seus dados pessoais. 

D) garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e 

facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 

respectivos agentes de tratamento, observados os segredos 

comercial e industrial. 

E) garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e 

atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o 

cumprimento da finalidade de seu tratamento. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 E 2 B 3 A 4 A 5 D  

6 C 7 D 8 D 9 A 10 B  

11 E 12 E 13 A 14 B 15 B  

16 D 17 E 18 C 19 A 20 E 


