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ATOS NORMATIVOS

01
Dos PRINCÍPIOS DE CONDUTA, assinale a alternativa
CORRETA.
Alguns princípios regem a conduta dos destinatários.
Entre as opções abaixo, qual princípio não está
expresso no artigo 4º deste código:

que transportem pessoa com deficiência com
comprometimento de mobilidade, desde que
devidamente identificados. De acordo com a lei
13.146/2015, marque a alternativa CORRETA.
a) As vagas devem equivaler a 1% (um por cento) do
total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga
devidamente sinalizada e com as especificações de
desenho e traçado de acordo com as normas técnicas
vigentes de acessibilidade.
b) As vagas devem equivaler a 2% (dois por cento)
do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga
devidamente sinalizada e com as especificações de
desenho e traçado de acordo com as normas técnicas
vigentes de acessibilidade.

a) Lisura
b) Integridade
c) Moralidade

c) As vagas devem equivaler a 3% (três por cento)
do total, garantida, no mínimo, 2 (duas) vagas
devidamente sinalizadas e com as especificações de
desenho e traçado de acordo com as normas técnicas
vigentes de acessibilidade.

d) Respeito
e) Eficiência

02
Do COMITÊ GESTOR DO CÓDIGO DE CONDUTA,
assinale a alternativa CORRETA.
I - Fica instituído o comitê gestor do Código de
Conduta, ao qual compete, entre outras atribuições,
zelar pelo seu cumprimento.

d) As vagas devem equivaler a 4% (quatro por
cento) do total, garantida, no mínimo, 2 (duas) vagas
devidamente sinalizadas e com as especificações de
desenho e traçado de acordo com as normas técnicas
vigentes de acessibilidade.

II - Cada tribunal terá um comitê gestor formado por
juízes nomeados pelo seu presidente; outro tanto no
Conselho da Justiça Federal.

e) As vagas devem equivaler a 5% (cinco por cento)
do total, garantida, no mínimo, 3 (três) vagas
devidamente sinalizadas e com as especificações de
desenho e traçado de acordo com as normas técnicas
vigentes de acessibilidade.

III - As atribuições do comitê gestor do Código de
Conduta serão formalizadas por ato do presidente do
Conselho da Justiça Federal.

04
De acordo com a lei 10.048/2000, assinale a
alternativa CORRETA.

a) I
b) II

a) As pessoas com deficiência, os idosos com idade
superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, e as
pessoas com crianças de colo terão atendimento
prioritário.

c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

03
Em todas as áreas de estacionamento aberto ao
público, de uso público ou privado de uso coletivo e
em
vias
públicas,
devem
ser
reservadas
vagas próximas aos acessos de circulação
de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos

b) As pessoas com deficiência, os idosos com idade
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, as
gestantes, as lactantes, e as pessoas com crianças de
colo terão atendimento prioritário.
c) As pessoas com deficiência, os idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes,
as lactantes, os diabéticos e as pessoas com crianças
de colo terão atendimento prioritário.
d) As pessoas com deficiência, os idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes,
as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os
obesos terão atendimento prioritário.
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e) As pessoas com deficiência, os idosos com idade
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, as
gestantes, as lactantes, os diabéticos, as pessoas
com crianças de colo e os obesos terão atendimento
prioritário.

Os resultados obtidos a partir da implantação das
ações definidas no PLS-PJ deverão ser publicados ao
final ________________ no sitio dos respectivos
conselhos e órgãos do Poder Judiciário, apresentando
as metas alcançadas e os resultados medidos pelos
indicadores.

05

a) do dia
b) de cada mês

De acordo com o Decreto 5.296/2004, assinale a
alternativa CORRETA.
A construção, reforma ou ampliação de edificações
de uso público ou coletivo, ou a mudança de
destinação para estes tipos de edificação, deverão
ser executadas de modo que sejam ou se tornem
acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida. O Poder Público, após certificar
a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará
a colocação, em espaços ou locais de ampla
visibilidade do:
a) "Símbolo Nacional de Acesso"
b) "Símbolo Internacional de Acesso"
c) "Símbolo ABNT"
d) "Símbolo Nacional ABNT de Acesso"
e) "Símbolo PPD"

c) de cada trimestre do ano
d) de cada semestre do ano
e) de cada ano

08
De acordo com o Decreto 7.746/2012, complete a
frase abaixo.
O/A _______ poderá propor à Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação do Ministério do(a)
_________________ o estabelecimento de outras
formas de veiculação dos critérios e práticas de
sustentabilidade nas contratações.
a) CISAP / Planejamento, Orçamento e Gestão
b) CPAN / Transporte
c) IFCS / Meio Ambiente

06

d) SDNS / Advocacia Geral da União

De acordo com a lei 7.853/89, assinale a alternativa
ERRADA. As medidas judiciais destinadas à proteção
de
interesses
coletivos,
difusos,
individuais
homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa
com deficiência poderão ser propostas pelo (a):
a) Ministério Público
b) Defensoria Pública
c) Associação constituída há mais de 1 (um) ano
d) Distrito Federal
e) Cidadão

SUSTENTABILIDADE

07
De acordo com a Resolução 201/2015 do CNJ,
complete a frase abaixo.

e) CNS / Agricultura

09
De acordo com a lei 12.187/09 , marque (V) para
verdadeiro e (F) para falso.
(..) As instituições financeiras oficiais disponibilizarão
linhas de crédito e financiamento específicas para
desenvolver ações e atividades que atendam aos
objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta
dos agentes privados à observância e execução da
PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades
sociais.
(..) O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões MBRE não poderá ser operacionalizado em bolsas de
mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades
de balcão organizado, mesmo as autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
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(..) Para alcançar os objetivos da PNMC, o País
adotará, como compromisso nacional voluntário,
ações de mitigação das emissões de gases de efeito
estufa, com vistas em reduzir entre 26,1% (vinte e
seis inteiros e um décimo por cento) e 28,9% (vinte e
oito inteiros e nove décimos por cento) suas
emissões projetadas até 2030.
a) V – F – F
b) F – V – V
c) V – F – V
d) F – V – F
e) V – V – V

10
De acordo com a Lei 12.305/10, marque a alternativa
CORRETA.
I - Observadas as diretrizes e demais determinações
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento,
incumbe aos Estados controlar e fiscalizar as
atividades dos geradores sujeitas a licenciamento
ambiental pelo órgão estadual do Sisnama.
II - A União organizará e manterá, de forma
separada, o Sistema Nacional de Informações sobre a
Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o
Sinisa e o Sinima.
III - Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios fornecer ao órgão federal responsável pela
coordenação do Sinir todas as informações
necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de
competência, na forma e na periodicidade
estabelecidas em regulamento.
a) II
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III
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Ou aproveite nossos COMBOS PROMOCIONAIS!
N°

GAB

ATOS NORMATIVOS

01

e

RESOLUÇÃO 147/2011 – ART. 4

02

c

RESOLUÇÃO 147/2011 - ART. 18 a 20

N°

GAB

DIR DAS PESSOAS COM DEF

03

b

Lei 13.146/15 – ART. 47 §1

04

d

Lei 10.048/2000 – ART. 1

05

b

Dec. 5.296/2004 – ART. 11 §3

06

e

Lei 7.853/89 - ART 3

N°

GAB

SUSTENTABILIDADE

07

d

Resolução 201/2015 CNJ – ART. 22

08

a

Decreto 7.746/12 - ART. 3 Par Único

09

a

Lei 12.187/09 – ART. 8; 9 e 12

10

c

Lei 12.305/10 – ART. 11(II); 12 e Par único

*

*

JESUS TE AMA

COMBO I (TRF5ª)
Todos os 5 simulados de exercícios das
DISCIPLINAS de CONHECIMENTOS GERAIS R$70,50 por

COMBO II (TRF5ª)
3 simulados de acordo com o EDITAL
(Formato de Prova )
60 Questões Cada com Gabarito e Ranking
para o cargo de
TÉCNICO JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA R$45,00 por

Todos os 5 simulados de exercícios do COMBO I +
todos os 3 simulados (formato de prova) do COMBO II R$115,50 por

CONCURSO TRF5ª REGIÃO
(Simulados em PDF)

*****

Simulados de Exercícios - Todas as 5 DISCIPLINAS de
CONHECIMENTOS GERAIS p/ todos os CARGOS.

ADQUIRINDO QUALQUER UM DOS COMBOS,
VOCÊ RECEBERÁ (GRATUITAMENTE) TODAS AS
LEGISLAÇÕES (SIMULADOS INÉDITOS) DE ACORDO
COM O EDITAL.

1) Língua Portuguesa (285 Questões/FCC) – R$12,90
2) Direito Administrativo (125 Questões/FCC) – R$9,90
3) Código de Conduta do Conselho e da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus (10 Questões
INÉDITAS) – R$7,90
4) Direitos das Pessoas com Deficiência (50 Questões
INÉDITAS) – R$21,90

Clique na foto, nos combos ou viste nosso site:
www.concurseirosabencoados.com.br

(Use o CUPOM: “MINI” e ganhe 10% de DESCONTO)

5) Sustentabilidade (42 Questões INÉDITAS) – R$17,90
DÚVIDAS? ENVIE SUA MENSAGEM PARA
NOSSO WHATSAPP (21) 989315173
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SIGA-NOS

Instagram

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO:

Grupo Concurseiros Abençoados II

SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS.

concurseirosabencoados@gmail.com
CURTA NOSSA PÁGINA

facebook.com/concurseirosabencoados

DESENVOLVIDO POR:

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL

https://goo.gl/KFK1Am
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