
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q1.

Em meio a catástrofes ambientais causadas pela ação

do homem, aumento de doenças físicas e mentais nos

centros urbanos e intolerância às diferenças sociais,

religiosas e culturais, sobressai, das entranhas do

Brasil, um modelo saudável de harmonia entre homens

e natureza: o Parque Indígena do Xingu, criado há 55

anos.

Essa experiência nacional, que oferece lições de

respeito e de resiliência aos problemas enfrentados

pelo dito mundo civilizado, é prova de que a ideia

dos índios como seres primitivos está superada. Eles

desenvolvem culturas riquíssimas e conhecimentos

interessantíssimos de tecnologia leve – de clima, solo,

espécies, plantas.

(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.19.)

As informações do texto acima permitem concluir

que

• A) a concepção do índio como ser primitivo é

equivocada e obsoleta.

• B) modelos saudáveis de harmonia entre o ser

humano e a natureza são incompatíveis com a

urbanização.

• C) a humanidade é a causadora da maioria das

catástrofes ambientais.

• D) os centros urbanos se caracterizam pela

disseminação incessante de endemias e de

doenças mentais.

• E) as práticas sociais dos indígenas do Xingu

fundamentam-se no respeito à natureza e no

conformismo diante de desastres naturais.
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Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q2.

A mata preservada do Parque Indígena do Xingu segue

previlegiando [1] os chamados “serviços sistêmicos”.

A natureza contribue [2] para o equilíbrio do clima e o

bem-estar [3] das pessoas, seja na forma de umidade

do ar, que leva chuva pelo Brasil a fora [4], seja na

manutenção da biodiversidade, da polinização, da

absorsão [5] de carbono.

(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.20.)

Assinale a opção cujo número corresponde ao

segmento corretamente grafado.

• A) 1

• B) 2

• C) 3

• D) 4

• E) 5
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q3.

Assinale a opção que indica a necessidade de modificar a colocação de acento gráfico para que o texto fique gramaticalmente correto. É urgentemente

necessário [a] promover o aumento da entrada de estrangeiros.

Deve-se completar o trabalho da natureza, oferecendo segurança e transporte publico [b] eficientes, preparação do pessoal receptivo, serviço decente de

telecomunicações, controle de endemias, [c] limpeza das cidades, pronto-atendimento de saúde, [d] preços honestos e boa qualidade em hotéis e restaurantes,

além, é claro, de carga tributária [e] que não espante o freguês.

(Adaptado de Correio Braziliense, 31/12/2013)

• A) necessário > necessario.

• B) publico > público.

• C) endemias > endêmias.

• D) saúde > saude.

• E) tributária > tributaria.
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Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q4.

Se você é um passageiro frequente, certamente

já passou por uma turbulência. A pior da minha vida

foi no meio do nada, sobrevoando o Atlântico, e durou

uma boa hora. Já que estou aqui escrevendo esse

artigo, sobrevivi.

A turbulência significa que o avião vai cair? Ok,

sabemos que não. Apesar de também sabermos que o

avião é a forma mais segura de viagem, não é tão fácil

lembrar disso em meio a uma turbulência. Então, não

custa lembrar que, mesmo quando o ar está "violento",

é impossível que ele "arremesse" o avião para o chão.

<http://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2015/07/

turbulencia-dos-avioes-e-perigosa.html> Acesso em: 15/12/2015

(com adaptações).

A expressão sublinhada em “Já que estou escrevendo esse

artigo, sobrevivi” tem sentido de

• A) conformidade.

• B) conclusão.

• C) causa.

• D) dedução.

• E) condição.
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Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - GABARITO 1 / Ministério da Fazenda / 2012 / ESAF

Q5.

Em relação ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do fragmento a seguir. 

 

Será necessário aceitar que há um princípio darwiniano regendo ___(1)___ ascensão e ___(2)___ queda de setores da economia mundial. Um país não 

consegue ser bom em tudo, e alguns setores tendem ___(3) desaparecer em uma parte do mundo para florescer do outro lado do planeta. Por essa dinâmica, 

alguns setores tendem até ___(4)___ definhar no Brasil. A diminuição da fatia industrial na economia frequentemente se dá de forma natural e lenta, como parte



do desenvolvimento das nações. Por isso, não costuma ser encarada como um transtorno, mas como mais uma etapa rumo ___(5)___ maturidade econômica. 

(Adaptado de Exame. Ano 46, n.7, 18/4/2012, p. 48) 

 

• A) à / à / a / a / a.

• B) a / a / à / a / à.

• C) à / a / a / a / à.

• D) a / a / à / à / a.

• E) a / a / a / a / à.
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Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q6.

Assinale a opção correta quanto à justificativa em relação

ao emprego de vírgulas.

O mercado de jatos executivos está em alta há alguns

anos, e os maiores mercados são Estados Unidos, Brasil,

França, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Japão e México.

Também nesse segmento a Embraer é destaque, apesar

de disputar ferozmente esse mercado com outras indústrias

poderosas, principalmente a canadense Bombardier. A

Embraer S.A. está desenvolvendo também uma aeronave

militar, batizada de KC-390, que substituirá os antigos Hércules

C-130, da Força Aérea Brasileira. Para essa aeronave a

Embraer S.A. já soma algumas centenas de pedidos e

reservas.

<http://www.portalbrasil.net/aviacao_historia.htm> Acesso em:

13/12/2015 (com adaptações).

As vírgulas no trecho "... os maiores mercados são

Estados Unidos, Brasil, França, Canadá, Alemanha,

Inglaterra, Japão e México." separam

• A) aposto explicativo que complementa oração principal.

• B) palavras de natureza retificativa e explicativa.

• C) oração subordinada adjetiva explicativa.

• D) complemento verbal composto por objeto direto.

• E) termos de mesma função sintática em uma enumeração.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF



Q7.

Assinale o trecho em que foram plenamente

atendidas as regras de emprego dos sinais de

pontuação.

• A) No Brasil, a função do índio romântico foi

significativa e extravasou do campo da literatura.

Já inexistente nas regiões civilizadas, o índio se

tornou a imagem ideal, que permitia, a identificação

do brasileiro com o sonho de originalidade e de

passado honroso; além de contribuir para reforçar

o sentimento de unidade nacional.

• B) Como escreveu Roger Bastide, o índio

romântico serviu de álibi para se conceituar, de

maneira confortadora, a mestiçagem, que lhe

foi atribuída estrategicamente. A mestiçagem

com o negro, mais frequente, era considerada

humilhante em virtude da escravidão.

• C) O indianismo criou um antepassado mítico a

quem foram atribuídas arbitrariamente virtudes

convencionais, incluindo-se, as relacionadas ao

cavaleiro medieval, tão em voga, na literatura

romântica.

• D) Até hoje é geral, o uso de prenomes e

sobrenomes indígenas, não raro tomados de

textos literários; a própria Monarquia ao distribuir

títulos de sua nobreza improvisada, associou-os à convenção nativista, em combinações

pitorescas como: barão de Pindamonhangaba,

marquês de Quixeramobim...

• E) Função paralela à do índio, foi exercida no

Romantismo, pela exaltação à natureza. Com

efeito, na falta de uma ilustre tradição local que

permitisse evocar paladinos e varões sábios

desde a Antiguidade (como ocorria na Europa)

a natureza brasileira entrou, de certo modo, em

seu lugar como motivo de orgulho.

(Adaptado de O Romantismo no Brasil, de Antonio Candido, p.88.)
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Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q8.

Assinale o trecho inteiramente correto quanto às regras de

concordância e regência da modalidade escrita formal da

língua portuguesa.

• A) Os preços nos mercados aéreos são, em geral, mais

vulneráveis à variáveis macroeconômicas, como taxa

de câmbio, do que à mudanças na composição da

estrutura de mercado, como o número de incumbentes,

por exemplo.

• B) Reformas regulatórias que visem arrefecer a

competição em períodos de crise econômica devem

estar atentas para a eficácia dessas medidas, e não

para os mecanismos regulatórios criados.

• C) Entender a formação de preços para promover ao

devido acompanhamento econômico é um dos papéis

de grande importância ao qual cabem à autoridade

regulatória.

• D) Essa atitude é também fundamental no planejamento 

do setor, como no caso dos estudos de demanda por



aeroportos, por exemplo, que atualmente não pode 

prescindirem da variável preço.

• E) Sugerem-se de que estudos das práticas de

precificação faça parte da rotina do acompanhamento

regulatório.

Trechos adaptados de “Estudo dos determinantes dos preços das

companhias aéreas no mercado brasileiro”, de Alessando V.

Marques de Oliveira. <http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/

EstudosRegulatorios_EdicaoII.PDF> Acesso em: 17/12/2015.
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Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL / Receita Federal / 2009 / ESAF

Q9.

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.

O tema espinhoso da conferência de dezembro em Copenhague será a redução de emissões __1__desmatamento e degradação de florestas, conhecida como

Redd (ao apodrecer ou queimar, a madeira lança CO2 no ar). Redd é uma maneira barata de reduzir emissões, __2__ restringe só atividades predatórias, como

a pecuária extensiva de baixa rentabilidade.

O Brasil poderia obter bons recursos no mercado mundial de carbono, pois vem reduzindo o desfl orestamento. Brasília, contudo, aceita apenas doações

voluntárias __3__ compensação pelo desmatamento evitado. Resiste __4__ converter o ativo em créditos negociáveis, argumentando que países ricos se

safariam de suas obrigações pagando pouco pelo “direito de poluir” (créditos de carbono Redd que inundariam o mercado).Para impedir o desvio, bastaria

acordar um teto para os créditos Redd. Por exemplo, 10% do total de reduções. Para usufruir desse mercado, o Brasil precisaria recalcular quanto produz, hoje,

de poluição __5__ desmatamento.

(Folha de S. Paulo, Editorial, 31/8/2009)

• A) .

• B) .

• C) .

• D) .

• E) .
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Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q10.

Assinale o trecho que, ao preencher a lacuna, respeita a 

coesão e o sequenciamento coerente das ideias do texto. 

 

 

As tarifas dos serviços de transporte aéreo público 

doméstico encontram-se sob o regime de liberdade 

tarifária desde agosto de 2001. Nesse regime, as tarifas 

aéreas são definidas pelas empresas que prestam os 

serviços, devendo comunicá-las à ANAC em prazo por 

esta definido, conforme estabeleceu a Lei n. 11.182, de 

2005.



 

Essa Lei assegurou, ainda, que as linhas aéreas 

possam ser exploradas por qualquer empresa aérea 

interessada, mediante prévio registro na ANAC. 

 

 

Diferentemente do que ocorria no passado, _________________________ ____________________________________________________. 

 

 

O cenário de livre concorrência atrai investimentos para o 

setor e estimula o crescimento do mercado, a ampliação 

da oferta, a diversificação de serviços e, ainda, a redução 

de preços. Por consequência, mais pessoas passam a ter 

acesso aos serviços aéreos públicos. 

 

Trecho adaptado de <http://www2.anac.gov.br/estatistica/ 

tarifasaereas/historico.asp> Acesso em: 4/1/2016.

• A) a fixação de preços continua sob o comando dos

órgãos reguladores

• B) em vista do aumento da classe média brasileira, que

atualmente passou a viajar de avião

• C) o usuário beneficia-se hoje com a prefixação das

tarifas aéreas pelo Estado

• D) onde se calculavam as tarifas aéreas pela distância

percorrida pelas aeronaves

• E) o Estado não mais estabelece preços mínimos ou

máximos dos serviços aéreos
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Língua Portuguesa / Redação Oficial / Manual de Redação da Presidência da República; Redação de correspondências oficiais

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q11.

Considere a situação em que um funcionário de

uma equipe da Funai precise redigir um ofício

para encaminhar ao titular da Coordenação Geral

de Índios Isolados a solicitação dos índios de

criação, nas proximidades de suas aldeias, de uma

coordenação técnica local.

De acordo com as normas de redação de atos e

comunicações oficiais, nesse expediente, deve(m)

constar

• A) tipo e número do expediente, seguidos da sigla

do órgão que o expede.

• B) vocativo, que, no caso, deve ser Excelentíssimo

Chefe da Coordenação Geral de Índios Isolados.

• C) introdução, de preferência, iniciada por termos

que expressem cortesia, como, por exemplo:

“Tenho a honra de encaminhar a Vossa

Excelência”.

• D) justificativa do pedido encaminhado, sendo

adequada, por exemplo, a seguinte redação:

Conforme é de vosso conhecimento, esse

povo indígena vem há muito reivindicando a

tal criação, porque se encontra em situação de

vulnerabilidade.

• E) a identificação do emissor – nome e cargo que

ocupa –, dispensada a assinatura, por se tratar

de funcionário que não ocupa cargo de chefia.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Numeração

Fonte: ESPECIALISTA EM POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOVERNAMENTAL / MPOG / 2008 / ESAF

Q12.

Sabe-se que os números x, y e z são números racionais. Sabe-se, também, que z =

Com essas informações, conclui-se que:

• A) .

• B) .

• C) .

• D) .

• E) .
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Números naturais: múltiplos, divisores, divisibilidade e restos; M.D.C. e M.M.C.

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q13.

Considere o número natural A e o número natural B. Sabe-se que B é divisor de A, e que o quociente entre A e B é igual a 24. O

quociente entre o dobro do número A e o triplo do número B é igual a

• A) 12.

• B) 16.

• C) 8.

• D) 15.

• E) 36.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Números fracionários e Operações com frações; Porcentagem; Números Decimais e Dízimas

Periódicas; Razões e Proporções

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q14.

Em uma cidade, 40% dos adultos são obesos,

45% dos adultos obesos são mulheres e 50% dos

adultos não obesos são mulheres.

Considerando os dados da questão

indique qual a proporção de mulheres adultas que

são obesas.



• A) 5/8

• B) 52%

• C) 3/8

• D) 11/26

• E) 45%
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Sistemas de Unidade, Notação Científica e Bases não Decimais

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q15.

A embalagem de papel sulfite tamanho A4 tem formato de bloco retangular com dimensões 297 mm × 210 mm × 40 mm. A caixa

de papelão onde essas embalagens são acomodadas para transporte também tem formato de bloco retangular, com altura

0,4 m e base de dimensões 0,42 m × 0,6 m.

Para transportar 1.000 embalagens de papel sulfite como a descrita, a quantidade necessária dessas caixas de papelão será

• A) 25.

• B) 250.

• C) 125.

• D) 50.

• E) 175.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Regra de Três Simples ou Composta

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q16.

Para pintar um muro, três pintores gastam oito horas.

Trabalhando num ritmo 20% mais lento, a quantidade de

horas que cinco pintores levarão para pintar esse mesmo

muro é igual a

• A) 4.

• B) 6.

• C) 5.

• D) 8.

• E) 7.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Teoria dos Conjuntos: Conjuntos Numéricos; Relações, Funções de Primeiro e Segundo Grau



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVA / DNIT / 2012 / ESAF

Q17.

Uma escola oferece reforço escolar em todas as disciplinas. No mês passado, dos 100 alunos que fizeram reforço escolar nessa escola, 50 fizeram reforço em

Matemática, 25 fizeram reforço em Português e 10 fizeram reforço em Matemática e Português. Então, é correto afirmar que, no mês passado, desses 100

alunos, os que não fizeram reforço em Matemática e nem em Português é igual a:

• A) 15.

• B) 35.

• C) 20.

• D) 30.

• E) 25.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Noções de Probabilidade e Estatística Descritiva

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q18.

Em uma cidade, 40% dos adultos são obesos,

45% dos adultos obesos são mulheres e 50% dos

adultos não obesos são mulheres. Indique qual a

probabilidade de que uma pessoa adulta da cidade

escolhida ao acaso seja uma mulher.

• A) 0,48

• B) 0,49

• C) 0,50

• D) 0,51

• E) 0,52
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Matemática Financeira

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q19.

O capital de R$ 10.000,00 foi aplicado por 6meses, à

taxade juroscompostosde6%aosemestre,com juros

capitalizados trimestralmente.Calculeomontantedessa

aplicação.

• A) R$10.600,00

• B) R$10.615,00

• C) R$10.620,00

• D) R$10.612,00

• E) R$10.609,00
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Aplicações e Operações com Inequações

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q20.

Sejam (3, 2) e (7, 5) dois pontos do espaço bidimensional,

cuja unidade de medida de cada uma das coordenadas é

dada em metros. Então, pode-se afirmar que a distância

entre os pontos é igual a



• A) 6 metros.

• B) 5 metros.

• C) 4 metros.

• D) 7 metros.

• E) 3 metros.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Sequências e Progressões Aritméticas e Geométricas

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q21.

O limite da série infinita S de razão 1/3,

S = 9 + 3 + 1 + 1/3 + 1/9 + ... é:

• A) 13,444....

• B) 13,5

• C) 13,666....

• D) 13,8

• E) 14
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Operações com Matrizes, Logaritmos, Raízes e Radicais, Fatoração Algébrica

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q22.

Dada a matriz

, o determinante da

matriz 2A é igual a

• A) 40.

• B) 10.

• C) 18.

• D) 16.

• E) 36.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL / Receita Federal / 2009 / ESAF

Q23.

Três meninos, Zezé, Zozó e Zuzu, todos vizinhos, moram na mesma rua em três casas contíguas. Todos os três meninos possuem animais de estimação de

raças diferentes e de cores também diferentes. Sabe-se que o cão mora em uma casa contígua à casa de Zozó; a calopsita é amarela; Zezé tem um animal de

duas cores – branco e laranja – ; a cobra vive na casa do meio. Assim, os animais de estimação de Zezé, Zozó e Zuzu são, respectivamente:

• A) cão, cobra, calopsita.

• B) cão, calopsita, cobra.

• C) calopsita, cão, cobra.

• D) calopsita, cobra, cão.

• E) cobra, cão, calopsita.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional); Estruturas lógicas; Diagramas lógicos

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q24.

Seja NE a abreviatura de Nordeste. A negação de

“O Piauí faz parte do NE ou o Paraná não faz parte

do NE” é:

• A) o Piauí não faz parte do NE.

• B) o Paraná faz parte do NE.

• C) o Piauí não faz parte do NE ou o Paraná faz

parte do NE.

• D) o Piauí não faz parte do NE e o Paraná faz parte

do NE.

• E) o Piauí e o Paraná fazem parte do NE.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio Lógico / Tabelas-verdade

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - GABARITO 2 / Ministério da Fazenda / 2009 / ESAF

Q25.

Na antiguidade, consta que um Rei consultou três oráculos para tentar saber o resultado de uma batalha que ele pretendia travar contra um reino vizinho. Ele

sabia apenas que dois oráculos nunca erravam e um sempre errava.

Consultados os oráculos, dois falaram que ele perderia a batalha e um falou que ele a ganharia. Com base nas respostas dos oráculos, pode-se concluir que o

Rei:

• A) certamente perderia a batalha.

• B) certamente ganharia a batalha.

• C) teria uma probabilidade de 33,3% de ganhar a batalha.

• D) teria uma probabilidade de 44,4% de ganhar a batalha.

• E) teria uma probabilidade de 66,6% de ganhar a batalha.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q26.

Sejam as proposições p e q onde p implica

logicamente q. Diz-se de maneira equivalente que:

• A) p é condição suficiente para q.

• B) q é condição suficiente para p.

• C) p é condição necessária para q.

• D) p é condição necessária e suficiente para q.

• E) q não é condição necessária para p.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais

Fonte: AGENTE DA FAZENDA / SMF - Pref. Rio de Janeiro/RJ / 2010 / ESAF

Q27.

A partir da lei de formação da sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,..., calcule o valor mais próximo do quociente entre o 11° e o 10° termo.



• A) 1,732.

• B) 1,667.

• C) 1,618.

• D) 1,414.

• E) 1,5.
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Conhecimentos de Informática / Conhecimentos básicos de linguagens de programação relativos a Lógica e Estrutura de programação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q28.

Uma das funções da lógica de programação é definir os passos para se resolver problemas do mundo real através de programas

de computador criados nas linguagens de programação. Considere, nesse contexto, a estrutura de passos em pseudolinguagem

abaixo.

var salary: real 

início 

leia(salary) 

se(salary<1000) 

  então salary 

 salary + 100 

  senão se (salary<2000) 

          então salary  

 salary + 200 

          senão se (salary<3000){ 

                  então salary 

 salary + 300 

                  senão se (salary<4000){ 

                          então salary 

 salary + 400  

                          senão  salary 

 salary + 1000 

                        fimse 

                 fimse 

         fimse 

fimse 

exiba(salary) 

fim 

Se for informado o valor 4000 para a variável salary será exibido o valor

• A) 4400

• B) 4300

• C) 5000

• D) 4200

• E) 9000
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Conhecimentos de Informática / Conceitos básicos de Datamining e Datawarehouse

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2016 / ESAF

Q29.

São objetivos da Mineração de Dados:

• A) Distribuição, Identificação, Organização e Otimização.

• B) Previsão, Priorização, Classificação e Alocação.

• C) Previsão, Identificação, Classificação e Otimização.

• D) Mapeamento, Identificação, Classificação e Atribuição.

• E) Planejamento, Redirecionamento, Classificação e

Otimização.
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Conhecimentos de Informática / Conceitos básicos de armazenamento de dados / Banco de Dados Relacional

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q30.

Considere que na tabela Contribuinte estão cadastrados os

seguintes dados:

.

Com relação ao Modelo Entidade-Relacionamento, mostrado na figura, é correto afirmar que

• A) a entidade ContribuinteImposto infringe a segunda forma normal, pois o atributo ValorImposto é dependente

apenas de parte da chave primária composta.

• B) o atributo CPFCNPJ deve ser colocado na entidade ContribuinteImposto, pois está relacionado com o imposto que

o contribuinte deve pagar.

• C) a tabela ContribuinteImposto é desnecessária, já que as tabelas Contribuinte e Imposto podem se relacionar

diretamente com cardinalidade n:n.

• D) ambos os relacionamentos são identificados e usam a notação Crow's Foot, popularmente conhecida como pé de galinha.

• E) ambos os relacionamentos são não identificados, pois as chaves primárias das entidades Contribuinte e Imposto

formam a chave primária composta da entidade ContribuinteImposto.
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Conhecimentos de Informática / Conceitos básicos sobre a arquitetura e administração de Banco de Dados

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2016 / ESAF

Q31.

Assinale a opção correta relativa a banco de dados.

• A) Modelos de Dados de Baixo Nível independem de

conceitos relativos a percepções dos usuários.



• B) Modelos de Dados de Alto Nível oferecem conceitos

que são próximos como usuários percebem os dados.

• C) Modelos de Dados de Alto Nível oferecem conceitos

de como gestores realizam consultas operacionais.

• D) Modelos de Dados de Baixo Nível prescindem de

conhecimentos especializados para sua construção.

• E) Modelos de Dados de Alto Desempenho oferecem

conceitos de como usuários estabelecem a efetividade

de requisitos.
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Conhecimentos de Informática / Conhecimentos básicos de ambiente de servidores / Estrutura de servidores físicos e virtualizados

Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO/INFRAESTRUTURA DE TI / CGU / 2012 / ESAF

Q32.

A Virtualização pode ser classificada em três tipos na arquitetura x86:

• A) Virtualização total, Paravirtualização, Virtualização assistida pelo hardware.

• B) Virtualização abrangente, Metavirtualização, Virtualização assistida pelo software.

• C) Virtualização assistida pelo sistema operacional, Metavirtualização, Virtualização assistida pelo hardware.

• D) Virtualização total, hipervirtualização, Virtualização de translação binária.

• E) Virtualização assistida pelo sistema operacional, hipervirtualização, Virtualização assistida pela máquina virtual.
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Conhecimentos de Informática / Conceito de Computação em Nuvem (Cloud Computing)

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q33.

Éfunçãodacomputaçãoemnuvem:

• A) cortarcustosoperacionais.

• B) permitirquedepartamentosdeTIseconcentremem

projetosoperacionais emvezdemanter provedores

funcionando.

• C) cortarcustossituacionais,associadosainstabilidades.

• D) desvincularaTIdeesforçosestratégicosdeinteresse

dacúpuladaorganização.

• E) otimizaracessosindexados.
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Conhecimentos de Informática / Aplicativos de Escritório / Para edição de textos

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAçãO E REDES / MI-CENAD / 2012 / ESAF

Q34.

No Microsoft Word,

• A) pode-se copiar um texto através do recurso arrastar-esoltar, mantendo-se a tecla Ctrl pressionada.

• B) são efeitos de fonte: Tachado misto, Sobrescrito, Contorno, Relevância, Versalete.

• C) pode-se copiar um texto através do recurso arrastar-esoltar, mantendo-se a tecla Alt pressionada.

• D) são efeitos de fonte: Tachado, Sobreposto, Compactado, Relevo, Versalete.

• E) são efeitos de fonte: Tachado duplo, Inter-escrito, Contorno, Relevo, Versão.
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Conhecimentos de Informática / Aplicativos de Escritório / Planilhas



Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - GABARITO 1 / Ministério da Fazenda / 2012 / ESAF

Q35.

O BrOffice é uma suíte para escritório gratuita e de código aberto. Um dos aplicativos da suíte é o Calc, que é um programa de planilha eletrônica e

assemelha-se ao Excel da Microsoft. O Calc é destinado à criação de planilhas e tabelas, permitindo ao usuário a inserção de equações matemáticas e

auxiliando na elaboração de gráficos de acordo com os dados presentes na planilha. O Calc utiliza como padrão o formato:

• A) XLS.

• B) ODF.

• C) XLSX.

• D) PDF.

• E) DOC.
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Conhecimentos de Informática / Aplicativos de Escritório / Apresentações

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAçãO E REDES / MI-CENAD / 2012 / ESAF

Q36.

No Microsoft PowerPoint,

• A) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Apresentação de Slides→Layout→Estrutura inicial→Slide de título.

• B) uma imagem pode ser inserida em um slide por meio de Design→Configurar página→Marcação de arquivo de imagem→Abrir.

• C) uma imagem pode ser inserida em um slide por meio de Exibição→Imagem→Marcação de arquivo de imagem→Inserir.

• D) uma imagem pode ser inserida em um slide por meio de Inserir→Imagem→Marcação de arquivo de imagem→Abrir.

• E) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Início→Redefinir→Estrutura padrão→Slide mestre.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos de Informática / Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos / De navegação na Internet

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q37.

Um navegador Web consiste em

• A) um aplicativo que um usuário invoca para acessar e

exibir uma página Web.

• B) um programa-fonte que um usuário invoca para

acessar um programa-objeto.

• C) um aplicativo escolhido pela máquina para depurar

páginas Web.

• D) um aplicativo, cujos programas são atualizados pelo

usuário, para exibir uma página Web.

• E) uma página Web acessada pelo usuário para gerenciar

seus arquivos de forma off-line.
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Conhecimentos de Informática / Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos / De correio eletrônico

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q38.

A especificação do destinatário em Correio Eletrônico é

um string alfanumérico da forma abaixo.

• A) parte-empresa@nome-usuário.

• B) máquina-local@máquina-destino.

• C) cliente-prioritário@login-empresa.



• D) parte-local@servidor-cliente.

• E) parte-local@nome-domínio.
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Conhecimentos de Informática / Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos / Redes sociais, grupos de discussão

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q39.

As mídias sociais colaborativas são aquelas nas quais os usuários colaboram diretamente uns com os outros, podendo acertar a produção de um novo conteúdo

em conjunto. Um exemplo de mídia social colaborativa é o[a]:

• A) Second Life.

• B) Wikipedia.

• C) Twitter.

• D) Blogger.

• E) Flickr.
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Conhecimentos de Informática / Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos / De busca

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q40.

Sítios Web que reúnem links para notícias, podcasts e vídeos enviados pelos próprios usuários e avaliados por eles, que combinam funções de social

bookmarks, blogs e feeds, são classificados na categoria:

• A) Livecasting.

• B) Microblog.

• C) Mundo Virtual.

• D) SocialCast.

• E) Social News.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos de Informática / Conceitos básicos sobre ameaças e segurança da informação

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q41.

E■ objetivo da política de segurança de informações

• A) impedir a segregação de funções.

• B) aparelhar a organização com um sistema capaz de

assegurar a inviolabilidade dos ativos de informações.

• C) aparelhar a organização com um sistema capaz

de assegurar acesso aos ativos de informações, de

acordo com os interesses dos usuários.

• D) impossibilitar quaisquer alterações das bases de

dados existentes.

• E) aparelhar a organização com um sistema capaz de

assegurar a disponibilidade dos ativos de informações.
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Atualidades / Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade / Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social

Fonte: AGENTE EXECUTIVO / CVM / 2010 / ESAF

Q42.



Analisando o quadro apresentado pela população mundial, na atualidade, pode-se afirmar que o número de habitantes do planeta continua a aumentar, mas

esse crescimento ocorre em ritmo diferente daquele verificado nos dois últimos séculos. A propósito do tema, assinale a opção correta.

• A) Em sociedades essencialmente rurais, como o Brasil e os países em desenvolvimento, em geral, mantém-se a tendência de ter muitos filhos na esperança

de que eles, como mão de obra, ajudem no sustento da família.

• B) As estimativas do órgão técnico especializado da ONU é que, nos próximos cinquenta anos, a população mundial dobre de tamanho, crescimento

impulsionado sobretudo pelos países economicamente mais prósperos.

• C) O processo de urbanização da sociedade, típico da contemporaneidade e resultado da marcha irreversível da Revolução Industrial, estimulou o

crescimento demográfico para atender às exigências do sistema produtivo.

• D) Progressos verifi cados na medicina, possíveis com o avanço da pesquisa e do conhecimento científico no último século, e a melhoria nas condições de

vida elevaram significativamente a expectativa de vida das pessoas, ainda que essa expectativa varie conforme o grau de desenvolvimento do país.

• E) A ausência de políticas governamentais voltadas para o planejamento familiar, realidade que envolve a grande maioria dos países, alia-se ao uso bastante

modesto de métodos contraceptivos para explicar o crescente aumento da população mundial.
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Atualidades / Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade / Tecnologia e educação

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q43.

Pesquisa do IBGE em 2012 revelou que a taxa de

analfabetismofuncionalnoBrasiléde18,3%,contabilizando

27,8milhõesdepessoas.

Sobreoanalfabetismofuncional,écorretoafirmar:

• A) Sãoconsideradasanalfabetasfuncionaisaspessoas

que não têm acesso à tecnologia, por ser esta a

principal forma de erradicação do analfabetismo

funcional.

• B) Sãoconsideradasanalfabetasfuncionaisaspessoas

quenãoconcluíramoensinofundamental.

• C) Sãoconsideradasanalfabetasfuncionaisaspessoas

que não aprenderam a fazer uso de inovações

tecnológicascomoe-mailefacebook.

• D) Sãoconsideradasanalfabetasfuncionaisaspessoas

que não conseguem interpretar textos e realizar

operaçõesmatemáticasmaiselaboradas.

• E) Sãoconsideradasanalfabetasfuncionaisaspessoas

quenãoconcluíramoensinoprofissionalizante.
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Atualidades / Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado / Movimentos sociais na era da internet

Fonte: COMUNICAçãO SOCIAL / CGU / 2012 / ESAF

Q44.

O termo microblog popularizou-se para designar um tipo específico de serviço em que o usuário ou empresa, após a criação de uma conta e um pequeno perfil,

pode enviar mensagens de textos para outros usuários que estejam interessados em ouvir o que ele tem a dizer, em geral com um limite de caracteres. Entre os

mais populares desta categoria, destaca-se o

• A) Orkut.

• B) Facebook.

• C) Twitter.

• D) Instagram.

• E) LinkedIn.
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Atualidades / Transformações das estruturas produtivas e influência da economia na sociedade global / A globalização e as novas tecnologias de

telecomunicação e suas consequências econômicas, políticas e sociais

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC



Q45.

Considere as duas notícias publicadas no início de 2016.

I. ...... afirmou nesta quarta-feira, 6 de janeiro, ter realizado com sucesso seu primeiro teste com uma bomba de hidrogênio

− uma forma mais poderosa de bomba nuclear. Esse é o quarto teste nuclear realizado pelo país.

(Adaptado de: http://internacional.estadao.com.br/blogs/radar-global/cronologia-o-programa-nuclear)

II. ...... anunciou neste domingo (7 de fevereiro) ter colocado em órbita um satélite por meio de um foguete cujo lançamento

foi condenado pela comunidade internacional, que acredita ter se tratado de um teste de míssil balístico intercontinental.

Esta é a mais recente medida de um plano de mísseis e armas nucleares iniciado há 40 anos e que colocou o governante

do país sob holofotes.

(Adaptado de: http://glo.bo/1UVk8Ox)

Sobre as notícias, é correto afirmar que

• A) I e II se referem à Coreia do Norte.

• B) I e II se referem ao Paquistão.

• C) I se refere à Coreia do Norte e II à Índia.

• D) I se refere à Índia e II à Indonésia.

• E) I se refere à Mianmar e II à Coreia do Norte.
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Atualidades / Desenvolvimento Sustentável e Administração Pública

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q46.

Sobreodesenvolvimentosustentáveleiniciativasgovernamentaisedeorganismosinternacionaisvoltadasàsua

promoção,assinaleaafirmativaincorreta.

• A) AConferênciadasNaçõesUnidassobreoAmbiente

e o Desenvolvimento (Eco-92) propôs a superação

da ideiadequecrescimentoeconômicoéomesmo

quedesenvolvimento.ComaEco-92,passa-seafalar

em desenvolvimento sustentável, que contempla 3

dimensõesinterdependentes:aeconômica,asociale

aambiental.

• B) Aprimeiradefiniçãodedesenvolvimentosustentável

–comosendo“aquelequesatisfazasnecessidades

presentes, sem comprometer a capacidade das geraçõesfuturasdesuprirsuasprópriasnecessidades"

–adotasomenteoenfrentamentodosproblemasambientaiscomoobjetivododesenvolvimentosustentável.

• C) AAgendaAmbientalnaAdministraçãoPública(A3P)

éumprogramadegestãosocioambientalcriadopelo

Ministério do Meio Ambiente. O programa tem sido

implementado por diversos órgãos e instituições

públicasdastrêsesferasdegovernoenoâmbitodos

trêspoderesepodeserusadocomomodelodegestão

socioambientalporoutrossegmentosdasociedade.

• D) A Eco-92 e as conferências internacionais que a

sucederamtiveramimportantepapelnaediçãodeleis

brasileirasvoltadasàpromoçãododesenvolvimento

sustentável, a exemplo da Lei n. 12.187/2009, que

instituiaPolíticaNacionalsobreMudançadoClima,e

daLein.12.305/2010,queinstituiaPolíticaNacional

deResíduosSólidos.

• E) Emboraosresultadospráticosdasconferênciasque 

sucederam a Eco-92 – em especial a Rio+10 em



JohanesburgoeaRio+20noBrasil–sejamfortemente 

criticados, estas conferências têm um importante 

papeldequestionamentoemobilizaçãodospovosem 

relaçãoaotipodedesenvolvimentoquesedesejaeàs 

responsabilidadesindividuaisecoletivaspelo legado 

quedeixaremosàsgeraçõesfuturas.
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Gestão de Pessoas e do Atendimento ao Público / Lei de Acesso a Informação - Lei 12.527/2011

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q47.

A respeito da Lei de Acesso à Informação, assinale a

opção correta.

• A) O limite teórico máximo de restrição de acesso

a informações cujo sigilo seja imprescindível à

segurança da sociedade e do Estado é o prazo de 50

(cinquenta) anos.

• B) O tratamento de informação sigilosa resultante de

tratados, acordos ou atos internacionais submetese inteiramente às normas constantes da Lei n.

12.527/2011.

• C) É obrigatória, indistintamente, a todos os entes da

Federação a divulgação de informações de interesse

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas

em sítios oficiais da rede mundial de computadores.

• D) As informações classificadas como secretas e

ultrassecretas no início da vigência da Lei n.

12.527/2011 e não reavaliadas até 16/05/2014

permanecerão assim classificadas até ulterior

desclassificação.

• E) Não cabe recurso nos casos de não fornecimento das

razões da negativa de acesso à informação.
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Gestão de Pessoas e do Atendimento ao Público / Aprendizagem e Comportamentos Organizacionais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q48.

Sobre Gestão de Desempenho, assinale a opção que

determina a metodologia, ou ferramenta, ideal para gestão

e planejamento estratégico de uma organização.

• A) Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management

– TQM) – qualidade na Administração Pública é

entendida como a satisfação das necessidades e das

expectativas do usuário-cidadão.

• B) Balanced Scorecard (BSC) – garante que os

componentes da estratégia (objetivos estratégicos,

indicadores, metas e planos de ação) estejam

alinhados e vinculados.

• C) Gestão de Projetos (PMBOK) – garante consistência

e abrangência, pois sintetiza diversas práticas

provenientes de experiências referenciais.

• D) Planejamento Estratégico Situacional (PES) ■ parte

do pressuposto de que a essência da atividade de

alta direção envolve a dinâmica do enfrentamento de

problemas.

• E) Brainstorming ■ explora a potencialidade criativa de

um indivíduo ou de um grupo ■ criatividade em equipe

■ colocando-a a serviço de objetivos predeterminados.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Gestão de Pessoas e do Atendimento ao Público / Comunicação Eficaz

Fonte: ANALISTA TRIBUTáRIO - INFORMáTICA / Receita Federal / 2012 / ESAF

Q49.

Selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada.

I. A codificação pelo emissor, a transmissão, a decodificação e o feedback constituem o processo de comunicação.

II. A comunicação formal somente se consolida nos fluxos direcionais descendente e lateral. O fluxo ascendente é exclusivo da comunicação informal.

III. Como atividade gerencial a comunicação deve proporcionar motivação, cooperação e satisfação nos cargos.

• A) E - E - C.

• B) C - E - E.

• C) C - C - E.

• D) C - E - C.

• E) E - C - E.
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Gestão de Pessoas e do Atendimento ao Público / Motivação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q50.

É possível admitir que alguns procedimentos podem ser

adotados para motivar pessoas. Entre as possibilidades

podemos destacar os itens abaixo, exceto:

• A) reconhecimento e recompensa pelo bom trabalho.

• B) remuneração como fator único.

• C) perspectivas de crescimento profissional.

• D) investimento no desenvolvimento dos indivíduos e

das equipes.

• E) benefícios que assegurem o bem-estar físico e

psicológico dos funcionários.
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Gestão de Pessoas e do Atendimento ao Público / Formação e Desenvolvimento de Equipes

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVA / DNIT / 2012 / ESAF

Q51.

Considerando-se que um administrador é um indivíduo que conduz um grupo de pessoas na realização de tarefas que contribuam para o alcance dos objetivos

organizacionais, independente de nível hierárquico, formação ou tipo de organização, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção correta.

I. Um administrador deve ser capaz de trabalhar participativamente na heterogeneidade organizacional.

II. Um administrador deve ser capaz de abrir mão de sua identidade em função da equipe.

III. Um administrador deve ser capaz de entender que eventualmente deverá desistir da manutenção de relações interpessoais.

• A) Somente I está correta.

• B) Somente I e II estão corretas.

• C) Somente II e III estão corretas.

• D) Somente I e III estão corretas.

• E) As afirmativas I, II e III estão corretas.
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Gestão de Pessoas e do Atendimento ao Público / Administração de Conflitos e Gestão da Mudança. Clima e Cultura Organizacionais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q52.

São disfunções da cultura organizacional, exceto:

• A) facilidade de entender e absorver mudanças

ambientais.

• B) dificuldade de entender e processar mudanças

ambientais.

• C) dificuldade de aceitar outras culturas e pontos de

vista alheios.

• D) resistência generalizada à necessidade de mudança

interna.

• E) uso excessivo de jargão ou vocabulário ocupacional,

como disfarce de solidez intelectual.
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Ética do Servidor na Administração Pública / Ética e moral; Ética, princípios e valores

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q53.

Assinaleaopçãocorreta.

• A) A palavra Ética tem origem latina, e significa bom

costume.

• B) AmoralidadedaAdministraçãoPúblicanãoselimitaà

distinçãoentreobemeomal,devendoseracrescida

daideiadequeofimésempreobemcomum.

• C) Nãocorrespondeaumaatitudecidadãacobrançade

notafiscal,quandoseadquiredeterminadobem.

• D) Osfatoseatosverificadosnacondutadodia-a-diana

vidaprivadadoservidorpúbliconãopoderãoacrescer

oudiminuiroseubomconceitonavidafuncional.

• E) Entreasprincipaiscaracterísticasdamoral,estáade

quenãoétemporal,nãosemodificandoaolongodo

tempo.
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Ética do Servidor na Administração Pública / Ética e função pública

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / PECFAZ / 2013 / ESAF

Q54.

A respeito da ética profissional do servidor público civil do poder executivo federal, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas

(F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.

( ) O servidor público deve pautar sua conduta pelo princípio da legalidade, devendo sempre decidir entre o legal e o ilegal, abstendo-se de agir segundo a

ponderação entre o honesto e o desonesto.

( ) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

( ) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração

Pública.

• A) V, V, V.

• B) F, V, V.

• C) F, F, F.



• D) V, F, V.

• E) V, F, F.
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Ética do Servidor na Administração Pública / Ética no Setor Público / Decreto no 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do

Poder Executivo Federal)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q55.

Conforme o item XV, do Artigo 3, do Decreto n. 1.171/1994,

que institui o Código de Ética Profissional do Servidor

Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao

servidor, exceto:

• A) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função,

poder ou autoridade com finalidade estranha ao

interesse público, mesmo que observando as

formalidades legais e não cometendo qualquer

violação expressa à lei.

• B) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber

qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação,

prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer

espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o

cumprimento da sua missão ou para influenciar outro

servidor para o mesmo fim.

• C) permitir que perseguições, simpatias, antipatias,

caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal

interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados

administrativos ou com colegas hierarquicamente

superiores ou inferiores.

• D) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o

exercício regular de direito por qualquer pessoa,

causando-lhe dano moral ou material.

• E) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades,

tempo, posição e influências, para obter qualquer

favorecimento, para si ou para outrem.
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Administração Pública Brasileira / Princípios, Conceito de Administração Pública

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q56.

Selecione a opção que descreva a característica central da contratualização de desempenho.

• A) Serve como mecanismo de controle da atuação administrativa das agências reguladoras.

• B) Estabelece condições específicas no relacionamento entre o Poder Público.

• C) Pode estar vinculado à concessão de autonomias e flexibilidades.

• D) Gera obrigações entre o Poder Público e as entidades da sociedade civil.

• E) É um mecanismo de participação de resultados.
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Administração Pública Brasileira / Hierarquia. Poder Hierárquico e suas Manifestações

Fonte: ANALISTA - INFRAESTRUTURA DE TI / CVM / 2010 / ESAF

Q57.

No que tange ao poder hierárquico, assinale a opção correta.



• A) A atuação da autoridade administrativa que consiste em restringir ou condicionar o uso de bens ou exercício de direitos pelos particulares, visando à

preservação do interesse público, tem como fundamento o poder hierárquico.

• B) As sanções administrativas aplicadas pelo poder público, no exercício do poder de polícia, têm fundamento no poder hierárquico.

• C) Há relação de hierarquia entre a União e as entidades que integram sua Administração Indireta.

• D) Decorre do poder hierárquico a edição de atos regulamentares.

• E) A avocação de competência decorre do poder hierárquico.
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Administração Pública Brasileira / Poderes do Estado

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q58.

Acerca dos poderes do Estado, analise as afirmativas

abaixo classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F)

para, ao final, assinalar a opção que contenha a sequência

correta.

( ) O poder disciplinar da administração pública decorre

do poder punitivo do Estado (jus puniendi).

( ) Somente as pessoas que possuem algum vínculo

jurídico específico com a administração pública são

alcançadas pelo poder disciplinar.

( ) O poder de polícia decorre de um vínculo geral entre

os indivíduos e a administração pública.

( ) A competência para a expedição dos decretos ou

regulamentos de execução não é passível de delegação.

• A) F, F, V, V

• B) V, F, V, V

• C) F, V, F, V

• D) F, V, V, V

• E) V, V, V, V
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Administração Pública Brasileira / Formação e Organização da Administração Pública Brasileira / Concentração; Desconcentração e Descentralização

Fonte: ADMINISTRADOR / ENAP / 2006 / ESAF

Q59.

Indique se as frases são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a opção correta.

( ) A descentralização é um processo de concentração do poder de execução em uma pessoa ou grupo de pessoas.

( ) Uma organização centralizada indica que o poder de decisão se concentra no dono da empresa ou na sua diretoria.

( ) A centralização é um processo de delegação do poder de decisão para os níveis operacionais da hierarquia organizacional.

( ) Uma organização descentralizada se caracteriza pela delegação de poder de decisão para os seus níveis operacionais.

( ) Pela delegação do poder de execução os gerentes de filiais tomam decisões sobre, por exemplo, preços de venda e campanhas de publicidade.

• A) V, V, F, F, V.

• B) F, V, F, V, F.

• C) F, F, V, V, V.

• D) V, V, V, F, F.

• E) V, F, V, V, F.
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Administração Pública Brasileira / Decreto-Lei no 200/1967

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF



Q60.

Assinale a opção que preencha adequadamente as lacunas do texto abaixo.

Ocorre a chamada ________________ administrativa quando o estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela sua

administração direta.

Por que a ___________________ ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, surge relação de hierarquia, de subordinação entre os órgãos dela

resultantes.

Em nenhuma forma de _________________ há hierarquia.

A _______________________ ocorre exclusivamente dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica.

• A) Desconcentração / descentralização / descentralização/ desconcentração.

• B) Descentralização / descentralização / desconcentração/ descentralização.

• C) Desconcentração / desconcentração / descentralização/ desconcentração.

• D) Descentralização / desconcentração / desconcentração/ descentralização.

• E) Descentralização / desconcentração / descentralização/ desconcentração.
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Administração Pública Brasileira / O Brasil e sua Administração Pública: Da República velha aos dias atuais. Nascimento e Afirmação da República

Brasileira. / Aspectos Fundamentais na Formação do Estado Brasileiro. Teorias das Formas e dos Sistemas de Governo

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q61.

Sobre o processo decisório na administração

pública, que envolve técnicas de análise de

problemas, solução de problemas e tipos de

decisão, é correto afirmar que:

• A) problemas públicos cíclicos são aqueles que

ocorrem de repente, sem uma periodicidade

prevista e que recebem um pico de atenção da

opinião pública e dos governantes por causa de

algum evento extraordinário.

• B) a análise política dos problemas públicos trata,

sobretudo, da descrição dos atores envolvidos

com o problema, suas relações com o problema,

suas perspectivas, seus interesses e seu senso

de urgência.

• C) a análise custo-benefício é um método de

auxílio à tomada de decisão sobre alguma

política (programa, projeto, atividade) que tem

como objetivo maximizar a equidade. É também

conhecida como análise social de problemas

públicos.

• D) a análise custo-efetividade é um método de

auxílio à tomada de decisão sobre alguma

política (programa, projeto, atividade) que tem

como objetivo maximizar a eficiência integrada

com a eficácia. É também conhecida como

análise econômica de problemas públicos.

• E) o tipo de decisão incremental considera que

os administradores públicos usam métodos

abrangentes, com forte embasamento científico,

em suas escolhas. Isto é, decidem de modo

racional por sucessivas comparações ilimitadas

entre situações.
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Administração Pública Brasileira / Análise Crítica aos Modelos de Gestão Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial

Fonte: CONTADOR / FUNAI / 2016 / ESAF

Q62.



Segundo Peters e Pierre (2010, pág. 21), uma

das grandes “(...) mudanças na gestão pública

[contemporânea] tem sido o estreitamento da

relação entre Estado e sociedade na entrega de

serviços públicos. O governo não é mais um ator

autônomo na implementação de políticas, e cada

vez mais frequentemente dependente do setor

privado e do terceiro setor para cumprir seus

objetivos”.

(PETERS, B. G.; PIERRE, J. Administração pública: coletânea. 2010, pág. 21)

São formas de interface do Estado brasileiro

com organizações não-estatais e atores sociais,

respectivamente, para a execução e discussão das

políticas públicas, exceto:

• A) Parcerias com Organizações da Sociedade Civil

de Interesse Público e Conselhos Setoriais.

• B) Contrato de Gestão com Organizações Sociais

e práticas de Orçamento Participativo.

• C) Parcerias Público-Privadas e realização de

Audiências Públicas.

• D) Insulamento Burocrático e Consultas Públicas

com o uso de tecnologias de informação e

comunicação.

• E) Contrato de Concessão e organização de

Conferências de Políticas Públicas.
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Administração Pública Brasileira / Controle Interno e Externo da Administração Pública. Lei no 8.443/92

Fonte: FISCAL DE RENDAS / SMF - Pref. Rio de Janeiro/RJ / 2010 / ESAF

Q63.

Em relação ao controle da Administração Pública, assinale a opção correta.

• A) Ação popular pode ser proposta por pessoa jurídica.

• B) No âmbito do município do Rio de Janeiro, o controle externo será exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Município.

• C) Não é condição para propositura do Habeas Data prévio requerimento administrativo.

• D) As decisões do Tribunal de Contas das quais resulte imputação de débito ou multa não terão eficácia de título executivo, devendo ser inscritas em Dívida

Ativa.

• E) As contas do município do Rio de Janeiro ficarão, durante trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual

poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
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Administração Pública Brasileira / Processo Administrativo em Âmbito Federal

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q64.

Assinaleaopçãoincorretaemrelaçãoàsregrassobrea

contagemdeprazosnoprocessoadministrativofederal.

• A) Os prazos começam a correr a partir da data da

cientificação oficial, excluindo-se da contagemo dia

docomeçoeincluindo-seodovencimento.

• B) Casoovencimentovenhaacairemdiaemquenão

houver expediente ou este for encerrado antes da

hora normal, considera-se prorrogadoo prazoaté o

primeirodiaútilseguinte.



• C) Os prazos expressos em dias contam-se de modo

contínuo.

• D) Osprazosfixadosemmesesouanoscontam-sede

dataadata.Se,nomêsdovencimento,nãohouver

o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se

comotermooúltimodiadomês.

• E) Salvomotivodeforçamaiordevidamentecomprovado,

osprazosprocessuaissesuspendem.
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Regime Jurídico dos Agentes Públicos / Normas Constitucionais Pertinentes aos Servidores Públicos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2016 / ESAF

Q65.

Considerando-se as disposições constitucionais inerentes

à Administração Pública, é correto afirmar:

• A) A proibição de acumulação de cargos públicos não se

estende a funções públicas.

• B) É possível a utilização de símbolos que identifiquem

determinada autoridade na propaganda oficial de

obras e serviços públicos, sendo inconstitucional,

contudo, o uso de nomes e imagens.

• C) Não haverá restrições a ocupante de cargo público

no tocante à sua atuação enquanto servidor ou após

deixar de sê-lo.

• D) É cabível provimento de cargo público por contratado.

• E) É possível, nos termos da Constituição, a acumulação

remunerada de um cargo técnico com outro, científico.
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Regime Jurídico dos Agentes Públicos / Direitos, Deveres e Proibições do Servidor Público e seu Regime Disciplinar

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2016 / ESAF

Q66.

Segundo a Lei n. 8.112/1990, caracterizam-se como

proibições ao servidor, exceto:

• A) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos

previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja

de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

• B) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão

do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou,

quando houver suspeita de envolvimento desta, ao

conhecimento de outra autoridade competente para

apuração.

• C) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando

solicitado.

• D) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos

previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja

de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

• E) recusar fé a documentos públicos.
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Regime Jurídico dos Agentes Públicos / Formas de Provimento e Vacância do Cargo Público

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q67.



A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas

federais, trata de muitas questões relacionadas com os servidores que estejam em estágio probatório. Consoante as disposições previstas no referido diploma

legal, assinale a opção incorreta.

• A) O servidor em estágio probatório pode exercer cargo de provimento em comissão.

• B) O servidor em estágio probatório pode ser cedido para ocupar qualquer espécie de cargo em comissão no órgão/entidade cedido.

• C) O servidor em estágio probatório pode ser afastado para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na

Administração Pública Federal.

• D) Pode ser concedida licença ao servidor em estágio probatório por motivo de doença em pessoa da família.

• E) Pode ser concedida licença ao servidor em estágio probatório para que este preste o serviço militar.
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Regime Jurídico dos Agentes Públicos / Seguridade Social do Servidor

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q68.

Sãobeneficiáriosdapensãovitalícia,exceto:

• A) Ocônjuge.

• B) Ocompanheirooucompanheiradesignadoquecomproveuniãoestávelcomoentidadefamiliar.

• C) Amãeoupaiquecomprovedependênciaeconômica

doservidor.

• D) A pessoa portadora de deficiência, designada, que

vivasobadependênciaeconômicadoservidor.

• E) Omenorsobguardaoututelaaté21(vinteeum)anos

deidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Regime Jurídico dos Agentes Públicos / Lei no 8.429/1992: Disposições Gerais, Atos de Improbidade Administrativa

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MTur / 2014 / ESAF

Q69.

No que concerne à interpretação de disposições constitucionais e legais que tratam de improbidade administrativa, assinale a opção correta.

• A) Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, as sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas

retroativamente, para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

• B) Consoante mandamento constitucional, os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a perda da função pública, a

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

• C) Conforme disposição contida na Lei de Improbidade Administrativa, reputa-se agente público, para os efeitos da aludida norma, todo aquele que exerce,

ainda que transitoriamente, mas apenas de forma remunerada, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas mencionadas na referida lei.

• D) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às cominações da Lei de Improbidade

Administrativa.

• E) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou

pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Regime Jurídico dos Agentes Públicos / Decreto no 7.203/2010

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Fazenda / 2014 / ESAF

Q70.

Luiz e Márcia casaram-se em 1990 e, logo após o 

casamento, lograram,ambos,êxitoemconcursopúblico 

prestado, passando a ocupar cargo público efetivo em 

carreira típicadeestadocomexercícionoMinistérioda 

Fazenda,emunidadeorganizacionallocalizadanoEstado 

doCeará. 



Em 2003 Luiz, servidor muito experiente e dedicado, 

após anos de exercício do cargo efetivo, é convidado 

para assumir o posto de dirigente máximo da unidade 

organizacional do Ceará, convite este que ele aceitou 

prontamente. 

 

Seu primeiro ato como dirigente da unidade foi nomear 

Caio eCarlos, seus colegas de trabalho de longa data, 

comoseusdoiseúnicossubordinadosdiretos;Caioseria 

o responsável pelo atendimento ao cidadão e Carlos 

cuidariadosdemaisserviçosprestadospelaunidade. 

 

A respeito do caso concreto acima narrado e tendo em 

menteoqueconstadoDecreton.7.203/2010,analiseas 

afirmativasabaixo,classificando-asemverdadeiras(V)ou 

falsas(F). 

 

 

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência 

correta. 

 

 

()Luiz não poderia ocupar o cargo em comissão 

mencionado por força da vedação ao nepotismo 

estabelecidanoDecreton.7.203/2010. 

 

()Emqualquercasoévedadaamanutençãodefamiliar 

ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiançasobsubordinaçãodiretadoagentepúblico. 

 

()ParaosfinsdoDecreton.7.203/2010,ocônjugenão 

é considerado familiar, sendo assim considerados 

somente os descendentes ou ascendentes na linha 

reta.

• A) F,V,V

• B) V,F,V

• C) F,V,F

• D) V,V,V

• E) F,F,F

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Regime Jurídico dos Agentes Públicos / Decreto-Lei no 2.848/1940: Artigos 153; 296; 311-A/337-A e 359-A/359-H

Fonte: CORREIçãO / CGU / 2012 / ESAF

Q71.

Considerando os Crimes contra a Fé Pública, marque a opção correta.

• A) “Y” tomou conhecimento do gabarito oficial de um vestibular e por meio da chamada “cola eletrônica”, indevidamente, estava divulgando-o, para que a

pessoa receptora o usasse no caderno de respostas. A conduta de “Y”, embora moralmente reprovável, é atípica.

• B) “W” insere fotografia sua em cédula de identidade de terceiro. Nessa situação, o tipo penal de falsificação de documento público se consumará com a

efetiva produção de dano à fé pública.

• C) “H” pratica o delito de falso intelectual. O crime praticado por “H” admite as modalidades comissiva e omissiva.

• D) “Z” possui extensa folha de antecedentes criminais e, ao ser preso em flagrante sem portar documento de identificação, querendo livrar-se da prisão,

atribuiu a si mesmo uma identidade falsa. “Z” cometeu a conduta de Falsa identidade.

• E) “X” falsificou certidão de distribuição de ações expedida pela Justiça Federal para utilizá-la em interesse particular na celebração de compromisso de

compra e venda. A conduta de “X” confi gura-se Falsidade ideológica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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