
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

COR BRANCA
FRASE: Nem tudo é preto e BRANCO.
(Transcrever para o cartão de resposta)

SU A  PROVA

Além deste caderno de prova de COR BRANCA, 
contendo sessenta questões e uma prova discursiva, 
você receberá do fiscal de sala:

• uma folha destinada às respostas das questões 
objetivas; e

• um caderno de texto definitivo destinado à questão 
discursiva.

TEMPO

• 4h30min é o tempo disponível para a realização da 
prova, já incluindo o tempo para a marcação da 
folha de respostas da prova objetiva e da prova 
discursiva.

• 90min após o início da prova será possível retirar- 
se da sala, sem levar o caderno de prova.

• 30min antes do término do período de prova será 
possível retirar-se da sala levando o caderno de 
prova.

NÃO S E R Á  PERMITIDO

• qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;

• levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala;

• portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman,
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie;

• usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

A INFORMAÇÕES GERAIS

• Verifique se a cor deste caderno de prova coincide com a 
registrada no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as 
devidas providências.

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de 
inscrição e documento de identidade e leia atentamente as 
instruções para preenchera folha de respostas.

• Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta.

• Marque sua cor de prova em sua folha de respostas. A ausência 
de registro desse fato acarretará na eliminação do candidato, não 
cabendo reclamações posteriores nesse sentido.

• Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas 
por erro do candidato.

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas 
de respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas.

• O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os 
candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta 
das impressões digitais dos candidatos. O IDECAN poderá ainda 
realizar outros procedimentos de identificação, visando, 
também, à segurança do certame.

• Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, 
entregar as folhas de respostas devidamente preenchidas e 
assinadas ao fiscal da sala. O candidato que descumprir a regra 
de entrega de tais documentos será ELIMINADO.

• Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 
equipamentos e materiais não permitidos deverá ser colocado 
embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, 
permanecendo lacrado durante toda a realização das provas e 
somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de 
provas.

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 
utilizados na correção das provas. Caso algum desses candidatos 
insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo 
fiscal de aplicação, deverá assinar termo desistindo do Concurso 
e, caso se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de 
aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas.
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LINGUA p o r t u g u e s a

Texto para as questões 1 a 7

Astrônomos descobrem planeta parecido com a Terra a 
“apenas” 6 anos-luz de distância

Ele fica a “apenas” 6 anos-luz daqui, tem dimensões 
semelhantes à Terra e está a uma distância de sua estrela 
parecida com aquela entre o nosso planeta e o Sol. Cientistas 
anunciam nesta quarta-feira a descoberta de um planeta que 

5 órbita a estrela de Barnard e, provavelmente, é rochoso.
É o segundo exoplaneta -  como são chamados os 

planetas fora do Sistema Solar -  mais próximo da Terra já 
descoberto.

Mas é preciso conter a euforia: é praticamente 
10 improvável que Barnard b ou GJ 699 b (as duas maneiras como 

o astro é denominado, cientificamente) reúna condições para a 
existência de vida.

O planeta está na categoria de superterra, ou seja, tem 
massa maior do que a Terra, mas menor do que os gigantes 

15 gasosos do Sistema Solar -  por definição, o termo é empregado 
para planetas com massa de 1 a 10 vezes a da Terra. Barnard b, 
de acordo com os dados disponíveis, deve ter uma massa pelo 
menos 3,2 vezes a da Terra e dá uma volta completa em tomo de 
sua estrela a cada 233 dias.

20 (...)
Além das dimensões semelhantes, Barnard b também 

está a uma distância em relação a sua estrela que é considerada 
da mesma faixa daquela que separa o Sol da Terra. “O planeta 
está localizado a uma distância de 0,4 unidades astronômicas -  

2540% da distância Terra-Sol -  ou 60 milhões de quilômetros de 
sua estrela”, confirma Ribas.

Entretanto, como a Barnard é uma estrela fria e de 
baixa massa, provavelmente duas vezes mais velha que o Sol, 
está em uma zona em que a temperatura média seria de 170 

30 graus negativos -  a luz da estrela de Barnard fornece ao seu 
planeta apenas 2% da energia que a Terra recebe do Sol.

“Este planeta é muito frio, está fora da chamada 'zona 
habitável'. Se pensarmos que a água superficial líquida é 
importante para a vida, este planeta provavelmente não é um bom 

35 candidato. No entanto, eu diría que quanto mais podemos 
aprender sobre pequenos planetas -  onde eles são encontrados, 
do que são constituídos, se têm atmosferas -  mais iremos 
compreender se a Terra é única ou não”, comentou à BBC News 
Brasil a astrônoma Johanna Teske, pesquisadora do Instituto 

40 Carnegie de Washington e uma das autoras do estudo.
(...)
Para descobrir o exoplaneta, os astrônomos cruzaram 

dados de 20 anos de pesquisas, obtidos por sete instrumentos 
astronômicos diferentes. Esta é a primeira vez que um planeta 

45 tão pequeno e distante de sua estrela quanto este foi detectado 
usando a chamada técnica de velocidade radial.

Trata-se de uma técnica que se apoia no fato de que a 
gravidade não é uma força da estrela que afeta o planeta que nela 
órbita, mas também o contrário, ou seja, há uma força entre a 

50 gravidade do planeta e a estrela. Com os instrumentos 
adequados, os astrônomos conseguem detectar pequenas 
oscilações que a gravidade do planeta induz na órbita da estrela.

(...)
(Edison Veiga. B B C  News Brasil, 14/11/2018.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-46210585)

1. A  respeito da tipologia do texto, assinale a afirmativa 
incorreta.

A) O texto, apesar de ser uma notícia, apresenta tipologia 
eminentemente descritiva.

B) Embora apresente elementos descritivos e dissertativos, o 
objetivo maior de sua composição o faz inserir-se no gênero 
narrativo.

C) Há passagens do texto que se apresentam como definição, 
que é mais próxima da descrição.

D) Pode-se inferir que as etapas dissertativas do texto 
corroboram para o seu eficaz didatismo.

E) Embora haja explicações de como se chegou à descoberta, 
em nada isso aproxima o texto de ser classificado como 
injuntivo.

2. “No entanto, eu diría que quanto mais podemos aprender 
sobre pequenos planetas -  onde eles são encontrados, do 
que são constituídos, se têm atmosferas -  mais iremos 
compreender se a Terra é única ou não”, comentou à BB C  
News Brasil a astrônoma Johanna Teske, pesquisadora do 
Instituto Carnegie de Washington e uma das autoras do 
estudo, (linhas 35 a 40)
O trecho entre travessões, em relação ao segmento 
imediatamente anterior, o

A) explica.
B) explicita.
C) define.
D) exemplifica.
E) enumera.

3. Além das dimensões semelhantes, Barnard b também está a 
uma distância em relação a sua estrela que é considerada da 
mesma faixa daquela que separa o So l da Terra. “O planeta 
está localizado a uma distância de 0,4 unidades astronômicas 
-  40% da distância Terra-Sol -  ou 60 milhões de quilômetros 
de sua estrela”, confirma Ribas, (linhas 21 a 26)
A respeito do trecho acima, assinale a afirmativa incorreta.

A) No trecho, há ocorrência de um caso de crase facultativa.
B) Há um erro de concordância nominal em “0,4 unidades 

astronômicas”, que deveria ser “0,4 unidade astronômica".
C) A  conjunção coordenativa “ou”, embora classificada 

genericamente como alternativa, tem, no trecho, valor 
semântico de equivalência.

D) Há seis ocorrências de artigo definido.
E) A  primeira ocorrência de “que” se classifica como pronome 

relativo; a segunda, como conjunção subordinativa 
comparativa.

4. Assinale a alternativa em que o QUE exerça função sintática 
distinta da dos demais.

A) que órbita (linhas 4 e 5)
B) que é considerada (linha 22)
C) que se apoia (linha 47)
D) que nela órbita (linha 48 e 49)
E) que a gravidade (linha 52)
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5. A  respeito da palavra apenas, empregada no título e no primeiro 
parágrafo, é correto afirmar que

A) exerce função sintática de adjunto adverbial de intensidade.
B) por ser palavra denotativa de exclusão ou de limitação, apresenta 

função sintática de adjunto adnominal.
C) foi colocada entre aspas para traduzir a noção de que, embora a 

distância seja curta em termos astronômicos, é exorbitantemente 
longa para os parâmetros terrestres.

D) somente foi grafada entre aspas por reproduzir a fala dos 
cientistas que descobriram o planeta.

E) seu emprego manifesta um olhar irônico do jornalista, uma vez 
que em nenhuma hipótese a distância de 6 anos-luz pode ser 
considerada curta.

6. Ele fica a “apenas” 6 anos-luz daqui, tem dimensões semelhantes 
à Terra e está a uma distância de sua estrela parecida com aquela 
entre o nosso planeta e o Sol. Cientistas anunciam nesta quarta- 
feira a descoberta de um planeta que órbita a estrela de Barnard 
e, provavelmente, é rochoso, (linhas 1 a 5)
A respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir:

I. No primeiro período, ocorre um erro de comparação.
II. A  flexão de anos-luz se justifica pela mesma regra que azul- 

celeste.
III. O pronome demonstrativo aquela apresenta função exofórica. 

Assinale
A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se nenhuma afirmativa estiver correta.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Texto para as questões 9 e 10

7. A respeito do que se pode inferir da leitura do texto, assinale a 
afirmativa incorreta.

A) Pelo menos outro exoplaneta já foi descoberto.
B) O novo planeta, embora seja maior do que a Terra, apresenta 

órbita menor que 2/3 da terrestre.
C) Embora o novo planeta esteja a uma distância de seu sol menor 

que a da Terra em relação à sua estrela, a temperatura em sua 
superfície é muito baixa.

D) Pela sua natureza, é impossível haver qualquer forma de vida no 
novo planeta.

E) Uma conquista científica foi o emprego bem-sucedido da técnica 
da velocidade radial para a descoberta do novo planeta.

8. Em relação ao que orienta o Manual de redação da Presidência 
da República, analise as afirmativas a seguir:

I. Emprega-se o tratamento Vossa Excelência para Ministros do 
Tribunal de Contas da União.

II. Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da 
República, todas as demais comunicações oficiais devem trazer 
o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local 
de sua assinatura.

III. Vossa Excelência Reverendíssima é usado em comunicações 
dirigidas a Arcebispos e Bispos; Vossa Reverendíssima ou Vossa 
Senhoria Reverendíssima para Monsenhores, Cônegos e 
superiores religiosos. Vossa Reverência é empregado para 
sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
Assinale

A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

(Fernando Gonsales. Folha de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiariosM9/11/2018)

9. Reconstruindo a lógica do coelho, de modo a deixá-la correta, analise as formas a seguir:
I. Já  que ele gosta de cenoura, e todo coelho gosta de cenoura, isso faz dele um coelho.

II. Como ele gosta de cenoura e é um coelho, isso comprova que todo coelho gosta de cenoura.
III. Como ele é um coelho, naturalmente gosta de cenoura porque todo coelho gosta de cenoura.
IV. Como todo coelho gosta de cenoura, ele é um coelho porque também gosta de cenoura.
V. Se todo coelho gosta de cenoura, e já que ele é um coelho, não tem como não gostar de cenoura. 
Assinale
A) se somente as formas I e V estiverem corretas.
B) se somente as formas II e IV estiverem corretas.
C) se somente as formas III e V  estiverem corretas.
D) se somente as formas II e III estiverem corretas.
E) se somente as formas I e IV estiverem corretas.
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10. Assinale a alternativa que indique corretamente a relação 
semântica entre as falas do terceiro quadro, observando 
adequada correlação entre os tempos verbais.

A) Não obstante a lógica está errada, elas dançarão do mesmo 
jeito.

B) Embora elas venham a dançar do mesmo jeito, a lógica estará 
errada.

C) Porquanto a lógica estivesse errada, elas dançariam do 
mesmo jeito.

D) Posto que a lógica esteja errada, elas dançarão do mesmo 
jeito.

E) Conquanto elas viessem a dançar do mesmo jeito, a lógica 
estaria errada.

RACIO CÍN IO  LÓ G ICO

11. Os pitagóricos (pensadores oriundos da Escola Pitagórica, 
fundada por Pitágoras) foram importantíssimos para o 
desenvolvimento da matemática. Eles elaboraram os números 
figurados, que são números definidos pelo somatório de 
pontos em uma determinada figura geométrica; ou seja, a 
quantidade de pontos dentro das figuras geométricas 
representa um número. Com base no conceito de sequência 
lógica envolvendo números e figuras, indique o número 
figurado do próximo desenho da sequência a seguir (desenho 
5).

A) 22.
B) 25.
C) 32.
D) 35.
E) 45.

12. A  família de Levi costuma realizar um tradicional jogo de troca 
de presentes na véspera de Natal. Mantendo-se essa tradição 
familiar, se, em um determinado ano da década de 2010 o dia 
de Natal fosse comemorado em uma sexta-feira, em que dia 
da semana se realizaria o jogo da família de Levi quatro anos 
depois?

A) Sábado.
B) Domingo.
C) Segunda-feira.
D) Terça-feira.
E) Quarta-feira.

13. Uma equipe mista de vôlei de quadra amador conta com um 
plantei de 15 jogadores, sendo 8 mulheres e 7 homens. 
Considerando que todos os jogadores podem jogar em todas 
as posições, a quantidade de equipes distintas que se pode 
formar com exatamente 3 homens e 3 mulheres é de

A) 1960.
B) 1920.
C) 1980.
D) 1950.
E) 1990.

14. Considerando os conjuntos A  = {0 ,2 ,3 ,5 }, B = {0 ,1 ,3 ,5 }, C  
= {0, 3, 4, 5, 6}, D = {1, 3, 5, 7}, quantos elementos possui o 
conjunto (A U B) f l (C -  D)?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) Não possui elementos.

15. Uma panela com arroz pesa 0,6 kg. Retirando-se 2/5 do arroz, 
a panela passa a pesar 440g. Qual é o peso da panela com 
3/4 de arroz?

A) 200 g.
B) 400 g.
C) 500 g.
D) 450 g.
E) 150 g.

N O ÇÕ ES DE INFORM ÁTICA

16. Considere a planilha a seguir, produzida no editor de planilhas 
Microsoft Excel 2016 (configuração padrão -  idioma português 
Brasil).

A D

1 Ite m P ro d u to T ip o V a lo r

2 1 A S I 100

3 2 B S I 9 0

4 3 C S 2 S9

5 4 D S I 77

6 5 E S 2 5 7

7 5 F S 2 54

S 7 G S I 9 S

9 1

A  fórmula =SOM ASE(C2:C8;C2;D2:D8)- 
SOM ASE(C2:C8;C4;D2:D8), digitada na célula D9, produzirá 
como resultado o seguinte valor:

A) 365.
B) 155.
C) -155.
D) 117.
E) 128.
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17. No contexto da segurança da informação, analise os itens a 
seguir:

I. Software que recebe atualizações periódicas com informações 
sobre novos malwares, com o objetivo de proteger o 
computador, eliminando e impedindo a propagação de novas 
ameaças.

II. Protege as redes de computadores filtrando os pacotes de 
dados e permitindo o tráfego somente do que for permitido 
previamente.

III. Refere-se à manipulação das pessoas pela persuasão a fim 
de descobrir informações sigilosas.

As definições acima se referem, respectivamente, a

A) Spyware, Firewall, Hacker.
B) Antivírus, Firewall, Engenharia social.
C) Firewall, Antivírus, Cracker.
D) Keyloger, Spyware, Hacker.
E) Antivírus, Hacker, Engenharia social.

18. Márcia utiliza o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 
(configuração padrão -  idioma português Brasil) para realizar 
suas tarefas na empresa em que trabalha. Após excluir vários 
arquivos que estavam armazenados na pasta Documentos em 
seu computador, percebeu que havia excluído um arquivo por 
engano. Um dos procedimentos que Márcia pode realizar para 
restaurar o arquivo excluído é: acessar a Lixeira, selecionar o 
Arquivo que deseja restaurar, clicarem  Ferramentas de Lixeira 
e, em seguida

A) na Guia Gerenciar, clicarem  Restaurar os Itens Selecionados.
B) na Guia Principal, clicarem  Restaurar Arquivo.
C) na Guia Início, clicarem  Restaurar Arquivo selecionado.
D) na Guia Arquivo, clicar em Restaurar os Itens Selecionados.
E) na Guia Restaurar, clicarem  Restaurar Arquivo.

19. Ja ir tem a necessidade de adquirir um notebook para utilizar 
em seus estudos da faculdade. Ao realizar uma busca na 
internet, em um site de comércio eletrônico de computadores, 
encontrou um equipamento com as seguintes configurações:

8a geraçao do Processador Intel® Core1" 17- 

855ÜU

Windows 10 Home Single Language

8GB. LPDDR3, 1866MHz

Unidade de estado sólido de 256GB

8GB, LPDDR3,1866MHz
A  d e scriçã o --------------------------------
refere-se à configuração

A) do disco rígido (HD).
B) do processador.
C) da memória RAM.
D) da placa de vídeo.
E) do sistema operacional.

20. No editor de texto Microsoft Word 2016 (configuração padrão 
-  idioma português Brasil), na Guia Página Inicial e Grupo de 
Comandos parágrafo, os ícones são apresentados da forma a 
seguir:

Parágrafo
É correto afirmar que o comando representado pelo ícone

A) —  alinha o texto selecionado ao centro.
j  —  T

B) ; -  enumera as linhas de todo o documento.

C) muda a cor da fonte do texto selecionado.

D) ~  insere uma linha abaixo da linha selecionda.
■  —
■ -----  T

E) —  cria uma lista com marcadores.

________________CONHECIMENTOS GERAIS_____________

21. A  chamada “Primavera Árabe” foi caracterizada por uma onda 
de manifestações e protestos ocorrentes no Oriente Médio e 
Norte da África contra regimes considerados como não 
democráticos. Em 2010, ocorreram os primeiros protestos, 
conhecidos como Revolução de Jasmim, que se deram no(na)

A) Egito.
B) Líbia.
C) Síria.
D) Tunísia.
E) Marrocos.

22. Em 2018, ocorreu uma disputa territorial na América Latina. 
Assinale a alternativa que a caracterize corretamente.

A) Disputa territorial diplomática entre Colômbia e Venezuela pela 
região a Oeste de Cucuta. A  Organização dos Estados 
Americanos (OEA) arbitrou que a região deveria passar por 
plebiscito popular para decidir sua soberania.

B) Disputa da faixa de 350km conectando a Guiana Francesa e a 
Guiana, historicamente ocupada por cidadãos de etnia Wai- 
wai, mas recentemente englobada por assentamentos 
urbanos oriundos de Georgetown. A  Organização das Nações 
Unidas (ONU) propôs a subdivisão de assentamentos.

C) Disputa territorial diplomática entre Chile e Bolívia. O Tribunal 
de Haia decide que o Chile não é obrigado a negociar 
concessão territorial com a Bolívia.

D) Disputa entre México e Guatemala por uma extensão territorial 
situada entre a reserva de Calakmul e a cidade de Chetumal. 
O Tribunal de Haia arbitra que o México deveria realizar um 
referendo com moradores do Distrito de Yucatan para resolver 
a disputa.

E) Disputa entre o Chile e a Argentina por direitos de exploração 
marítima no Estreito de Beagle, que separa Puerto Williams 
(Chile) e Ushuaia (Argentina). A  Organização das Nações 
Unidas (ONU) sugeriu a dupla exploração de atividades 
econômicas na região, embora essa não tenha caráter de 
decisão soberana.
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23. A  constituição da União Européia de acordo com a sua 
idealização se viu ameaçada quando da iniciativa do Reino 
Unido de sair do bloco. A  intenção foi batizada de Brexit, 
levada a plesbicito. Em relação a esse fato, analise as 
afirmativas a seguir:

I. Brexit é um vocábulo criado pelos elementos Br (Grã- 
Bretanha) + exit (saída).

II. O primeiro plebiscito apontou vitória esmagadora pela saída 
do bloco.

III. O primeiro-ministro David Cameron renunciou ao cargo, pois 
foi líder da campanha pela permanência.

Assinale
A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se nenhuma afirmativa estiver correta.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

24. Em 2018 comemoram-se noventa anos do lançamento de uma 
das obras mais importantes do Modernismo, que se apresenta 
como "rapsódia”. Trata-se de

A) Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade.
B) Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de 

Andrade.
C) Dom Casmurro, de Machado de Assis.
D) Macunaíma, de Mário de Andrade.
E) A rosa do povo, de Carlos Drummond de Andrade.

25. Em 2017, foi realizado um referendo para a independência da 
região da Catalunha, na Espanha. A  respeito de tal 
acontecimento, é correto afirmar que

A) após o resultado, foi movida uma ação de
inconstitucionalidade pelo governo espanhol, tendo por base a 
Constituição espanhola de 1978.

B) apesar de votação expressiva pela independência por parte 
dos residentes de Barcelona, votos de outras regiões da 
Espanha impediram que a independência fosse declarada.

C) teve como resultado uma vitória da “não independência” por 
margem mínima, primordialmente devido a votos opostos da 
região de Andaluzia e Aragão.

D) após o resultado, foi redigido um documento de anulação pelo 
Parlamento Espanhol, ratificado posteriormente pelo Rei Juan 
Carlos, alegando a inconstitucionalidade do referendo por não 
permitir votos de cidadãos espanhóis residentes no exterior.

E) o resultado foi aceito pelo governo espanhol, que apenas 
impôs a condição adicional que um outro referendo seja 
realizado em abril de 2021.

26. Todo ano acontece a festa de entrega do Oscar, premiação 
para as produções cinematográficas. Em 2018, o vencedor de 
Melhor Filme foi

A) Três anúncios para um crime.
B) Dunkirk.
C) A forma da água.
D) Me chame pelo seu nome.
E) O destino de uma nação.

27. A respeito do Papa Francisco, assinale a afirmativa incorreta.
A) Selou acordo com a China para retomar as relações 

diplomáticas após quase setenta anos de rompimento.
B) Convocou os presidentes de todas as conferências episcopais 

para conter abusos sexuais.
C) Após o assassinato da Vereadora carioca Marielle Franco, o 

Papa telefonou à família para manifestar solidariedade.
D) A  ida do Papa ao Chile foi marcada por protestos da 

população, incluindo ataques a igrejas.
E) Diante de tantos objetivos em seu papado, deixou para 

momentos menos conturbados a visita a países de baixa 
representatividade da Igreja Católica, como Bangladesh, por 
exemplo.

28. A  respeito do voto eletrônico nas eleições no Brasil, analise os 
itens a seguir:

I. Em 2018, as eleições foram acompanhadas pela Missão 
Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

II. A  responsável pela missão que acompanhou as eleições no 
Brasil foi a Presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla.

III. É a primeira vez que a O EA promove uma missão dessa 
natureza, diante do ineditismo do voto eletrônico no Brasil. 
Assinale

A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

29. A respeito do Aedes Aegypti, assinale a afirmativa incorreta.
A) É o transmissor da dengue e da febre amarela urbana.
B) Transmite o Zyka vírus, que pode causar microcefalia.
C) O macho da espécie se alimenta de sangue humano, ao passo 

que a fêmea só consome frutas e vegetais adocicados.
D) A s picadas desse mosquito costumam acontecer no começo 

da manhã ou no final da tarde.
E) O ruído do mosquito não pode ser ouvido pelo ser humano, 

por ser muito baixo.

30. Recentemente uma polêmica se criou em torno da validade e 
eficácia de uma substância que curaria o câncer, criada por 
um professor universitário. A  USP, por meio de sua reitoria, 
suspendeu a distribuição, apesar de haver decisões judiciais 
ordenando-a, mesmo sem aprovação da Anvisa e aprovação 
em testes com humanos. Trata-se do(a)

A) orsimertinibe.
B) fosfoetanolamina.
C) daratumumabe.
D) olaparibe.
E) temozolamida.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICO S

31. A  respeito dos contornos normativos envolvendo a Advocacia- 
Geral da União, julgue as afirmativas a seguir.

I. Entre as atribuições da Advocacia-Geral da União está a de 
representação judicial do Conselho da Justiça Federal. Além 
disso, subordinam-se diretamente ao Advogado-Geral da 
União a Procuradoria-Geral da União e a Secretaria de 
Controle Interno.

II. O Advogado-Geral da União tem o dever constitucional de, 
citado previamente pelo Supremo Tribunal Federal, defender 
o ato ou texto normativo que constitua objeto de demanda 
promovida em sede de ação declaratória de 
constitucionalidade ou de ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão.

III. Nos termos da Lei Complementar 73/93, que regulamenta o 
art. 131 da Constituição Federal, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional subordina-se direta e funcionalmente ao 
Advogado-Geral da União.

IV. Nos termos da Constituição Federal, os débitos de natureza 
tributária ou administrativo-infracional perante a União e 
qualquer de seus órgãos, desde que inscritos em dívida ativa, 
terão a execução promovida pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional.

V. A  AGU é a instituição que, diretamente ou por meio de órgão 
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser 
sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
Assinale

A) se somente as afirmativas I, II e V  estiverem corretas.
B) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem incorretas.
C) se somente as afirmativas I e V  estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas III, IV e V  estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem incorretas.

32. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, 
analise as afirmativas a seguir:

I. O inciso XIII do artigo 5° da Constituição Federal Brasileira 
dispõe que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer”. Esse dispositivo pode ser considerado um 
exemplo de norma constitucional de eficácia contida.

II. Em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, 
dada a independência dos Poderes, a omissão do Poder 
Legislativo em regulamentar determinado direito não pode ser 
suprida pelo Poder Judiciário, ainda que para assegurar tal 
direito no caso concreto.

III. A s normas programáticas não possuem propriamente uma 
eficácia jurídica, mas servem como um vetor interpretativo do 
ordenamento jurídico, além de orientar o Poder Público em 
suas ações.
Assinale

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

33. A  respeito dos direitos e garantias fundamentais na 
Constituição Federal, assinale a afirmativa incorreta.

A) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do 
registro da candidatura a cargo de direção ou representação 
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o 
final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da 
lei.

B) É privativo de brasileiro nato o cargo de Advogado-Geral da 
União.

C) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o 
hino, as armas e o selo nacionais.

D) Terão direito a recursos do fundo partidário os partidos 
políticos que tiverem elegido pelo menos quinze Deputados 
Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades 
da Federação.

E) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, 
na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal 
Superior Eleitoral.

34. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a União 
tem competência para

A) legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação 
nacional.

B) legislar concorrentemente sobre registros públicos.
C) legislar privativamente sobre produção e consumo.
D) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços locais de gás canalizado.
E) criar, organizar e suprimir Estados, Municípios e Distritos.

35. A  respeito das Funções Essenciais à Justiça, assinale a 
alternativa correta.

A) O advogado representa o direito de defesa, mas não é 
indispensável à administração da justiça.

B) A  Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais.

C) A  Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral 
da União, nomeado pelo Presidente da República a partir de 
lista tríplice de cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada.

D) À  Advocacia-Geral da União não é constitucionalmente 
assegurada a autonomia funcional e administrativa.

E) São princípios institucionais da Advocacia Pública a unidade, 
a indivisibilidade e a independência funcional.

36. De acordo com a Lei 8.112/90, considera-se da família do 
servidor

A) apenas o cônjuge e os filhos.
B) somente os parentes de primeiro grau.
C) apenas os parentes de até segundo grau.
D) qualquer pessoa que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento individual.
E) somente o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até 

o segundo grau ou por adoção.
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37. Sobre a organização da Administração Pública, analise as 
afirmativas a seguir:

I. A  desconcentração administrativa consubstancia forma de 
organização da Administração Pública em que as 
competências são distribuídas dentro da esfera hierárquica de 
uma mesma pessoa jurídica.

II. O Presidente da República pode, sem necessidade de lei ou 
medida provisória, dispor sobre a organização e o 
funcionamento da Administração Pública federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos.

III. No âmbito federal, as empresas públicas integram a 
Administração Pública indireta e são necessariamente 
pessoas jurídicas de direito privado, mas não necessariamente 
com capital exclusivamente pertencente à União, já que, por 
exemplo, admite a participação de outras pessoas jurídicas de 
direito público interno.
Assinale

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38. Determinado servidor federal, aposentado por invalidez, teve 
o quadro clínico que comprometia seu desempenho e em 
razão do qual se aposentou integralmente superado. No que 
se refere ao possível restabelecimento do vínculo funcional 
ativo com a Administração Pública, assinale a alternativa 
correta.

A) Não há possibilidade de restabelecimento do vínculo ativo por 
meio do instituto da reversão.

B) Há possibilidade de restabelecimento do vínculo ativo por meio 
de recondução, desde que seja no mesmo cargo ou no 
resultante de sua transformação.

C) Há possibilidade de restabelecimento do vínculo ativo por meio 
de reintegração, desde que o servidor não tenha completado 
75 anos de idade, nos termos da Lei 8.112/90.

D) Há possibilidade de restabelecimento do vínculo ativo por meio 
de reversão, independentemente de declaração de 
insubsistência dos motivos da aposentadoria por junta médica 
oficial, nos termos da Lei 8.112/90.

E) Há possibilidade de restabelecimento do vínculo ativo por meio 
de reversão, desde que observada a declaração de 
insubsistência dos motivos da aposentadoria por junta médica 
oficial, nos termos da Lei 8.112/90.

39. Centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração são práticas constantes na Administração 
Pública brasileira. Nesse cenário, assinale a entidade que 
pertence à Administração Indireta da União.

A) Instituto Rio Branco.
B) Advocacia-Geral da União.
C) Procuradoria-Geral Federal.
D) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
E) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas.

40. Analise as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei 9.784/1999, em caso de risco iminente, a 
Administração Pública poderá motivadamente adotar 
providências acauteladoras, desde que o interessado tenha 
previamente se manifestado.

II. A  desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, 
não prejudica o prosseguimento do processo, se a 
Administração considerar que o interesse público assim o 
exige.

III. Os serviços de telecomunicações são todos de titularidade da 
União, mesmo após as desestatizações ocorridas na década 
de 1990 e nos casos em que são prestados por particulares. 
Assinale

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

41. De acordo com a Lei 9.784/99, o administrado tem os 
seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de 
outros que lhe sejam assegurados:

I. formular alegações e apresentar documentos, os quais serão 
objeto de consideração pelo órgão competente no prazo 
máximo de 10 (dez) dias;

II. ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que 
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento 
de suas obrigações;

III. não haver cobrança por despesas processuais.
Assinale

A) se somente o item I estiver correto.
B) se somente o item II estiver correto.
C) se somente o item III estiver correto.
D) se somente os itens I e III estiverem corretos.
E) se somente os itens II e III estiverem corretos.

42. Em relação aos crimes contra a Administração Pública, 
assinale a afirmativa incorreta.

A) Advocacia administrativa é crime praticado contra a 
administração da justiça.

B) Corrupção ativa é crime praticado por particular contra a 
administração em geral.

C) Concussão é crime praticado por funcionário público contra a 
administração em geral.

D) Denunciação caluniosa é crime praticado contra a 
administração da justiça.

E) Descaminho é crime praticado por particular contra a 
administração em geral.

43. De acordo com as disposições orçamentárias, em qual 
espécie normativa deve ser aprovado o Plano Plurianual?

A) Emenda à Constituição.
B) Medida provisória.
C) Lei delegada.
D) Lei ordinária.
E) Decreto legislativo.

8



CARGO: ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO -  BRANCA

44. Paulo e Pedro, servidores da Advocacia-Geral da União, 
resolveram, no mesmo dia, praticar condutas vedadas pelo 
Código Penal Brasileiro. Paulo intimidou e exigiu 
abusivamente dinheiro para si, prometendo conceder 
vantagem a que determinado administrado não fazia jus. 
Pedro, por sua vez, sem receber qualquer valor monetário ou 
vantagem diversa, deixou de praticar ato a que estava 
obrigado, em atendimento a pedido de seu amigo João. Paulo 
e Pedro praticaram, respectivamente, os crimes de

A) concussão e prevaricação.
B) corrupção passiva e prevaricação.
C) concussão e corrupção passiva privilegiada.
D) corrupção passiva e corrupção passiva privilegiada.
E) corrupção passiva e prevaricação.

45. A  responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas. Nesse cenário, analise as 
afirmativas a seguir:

I. Integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo 
de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas 
quinquenais, em valores correntes e constantes, relativas a 
receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante 
da dívida pública.

II. A  receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias, 
de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços e transferências correntes, sem outras deduções.

III. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 
contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei 
Orçamentária Anual.
Assinale

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

46. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101/2000), em qual momento deverá ser 
publicado o Relatório Resumido da Execução Orçamentária?

A) Até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.
B) Ao término de cada bimestre.
C) Ao término de cada trimestre.
D) No final de cada semestre.
E) No primeiro dia útil do exercício seguinte.

47. Como se denominam as receitas tributárias, patrimonial, 
agropecuária e industrial, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis em despesas correntes?

A) Receitas Voluntárias.
B) Receitas de Transferências.
C) Receitas de Custeio.
D) Receitas de Capital.
E) Receitas Correntes.

48. A  respeito das disposições orçamentárias contidas na 
Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa incorreta.

A) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária.

B) A  Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
Administração Pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada.

C) O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia.

D) Cabe a lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a 
vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual.

E) Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes 
Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos créditos adicionais 
serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, 
na forma do regimento comum.

49. A  respeito da administração financeira e orçamentária, analise 
as afirmativas a seguir:

I. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes.

II. Independentemente de prévia autorização legislativa, é 
permitido o remanejamento de recursos de uma categoria de 
programação para outra.

III. O início de programas não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual está condicionado à autorização prévia do Poder 
Executivo.
Assinale

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

50. No atual planejamento estratégico da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, foram aprovadas diversas intenções 
estratégicas que afetam a organização como um todo. Nesse 
contexto, assinale o que vai de encontro às melhores práticas 
de gestão.

A) foco prioritário nas ações de curto prazo
B) fortalecimento da identidade institucional
C) gestão participativa
D) sinergia nas equipes e com órgãos parceiros
E) efetividade
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51. A  respeito das competências e análises do órgão de Recursos 
Humanos, analise as afirmativas a seguir:

I. O órgão de Recursos Humanos não pode exercer o controle 
de frequência pela aplicação do chamado “registro britânico”.

II. A  assiduidade não é critério relevante na avaliação de 
desempenho, desde que o servidor compense posteriormente 
as horas não trabalhadas.

III. É  obrigatório o controle eletrônico de frequência do servidor 
público em exercício na Administração Pública Federal, 
independentemente do cargo por ele ocupado.

Assinale
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

52. A  seguir estão listadas tendências contemporâneas na gestão 
de pessoas, à exceção de uma. Assinale-a.

A) comprometimento das equipes com os objetivos 
organizacionais

B) visão sistêmica
C) gestão de competências
D) gestão de conhecimento
E) gestão centrípeta

53. A  respeito da gestão de pessoas, analise as afirmativas a 
seguir:

I. Na gestão por competências, é essencial a identificação de 
todas as competências, inclusive as gerenciais, bem como a 
medição do nível existente e estipulação do nível desejável, 
para que assim se possa identificar o gap ou lacuna de 
competências.

II. A  seleção e o recrutamento promovidos pelo órgão de 
Recursos Humanos se dão sempre por concurso público, 
salvo os casos de contratação temporária para atender 
excepcional interesse público.

III. A  gestão por competências tem por alicerce o mapeamento, o 
qual basicamente consiste no processo de levantamento das 
competências necessárias ao desenvolvimento das 
atividades.
Assinale

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

54. Qual país serviu como principal referência para a concepção 
brasileira de Educação Corporativa?

A) China.
B) Estados Unidos.
C) Inglaterra.
D) Alemanha.
E) França.

55. Com base nos aspectos teóricos sobre a aprendizagem 
organizacional, a educação corporativa e a educação a 
distância, assinale a alternativa correta.

A) No setor público, o treinamento é a única forma viável para se 
concretizar a aprendizagem organizacional.

B) A  educação corporativa surgiu para superar o gap existente 
entre as exigências do trabalho e as capacidades do 
trabalhador em responder a tais demandas.

C) No mundo contemporâneo, a aprendizagem organizacional 
está fundamentalmente focada nas premissas da 
administração taylorista.

D) A  educação corporativa sofre bastantes críticas atualmente, 
pois exige um esforço intelectual repetitivo dos trabalhadores, 
impedindo-se o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 
profissional.

E) A  educação a distância proporciona uma série de benefícios e 
vantagens, mas ainda peca pelo caráter estático do processo 
de aprendizagem, mantendo-se a clássica posição de 
inferioridade do aluno perante o professor.

56. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra 
os princípios da Administração Pública, qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:

I. praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência;

II. retardar, mediante dolo ou culpa, ato de ofício;
III. deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

Analise os itens acima e assinale
A) se somente o item I estiver correto.
B) se somente o item II estiver correto.
C) se somente o item III estiver correto.
D) se somente os itens I e III estiverem corretos.
E) se somente os itens II e III estiverem corretos.

57. Assinale a alternativa que indique corretamente a função 
institucional pertinente à Advocacia-Geral da União.

A) defesa dos direitos individuais e coletivos
B) promoção dos direitos humanos em todos os graus, judicial e 

extrajudicial
C) assessoramento jurídico do Poder Executivo
D) orientação jurídica, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados
E) defesa judicial e extrajudicialmente dos interesses das 

minorias

58. É exemplo de atribuição do Advogado-Geral da União
A) fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e 

demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos 
órgãos e entidades da Administração Federal.

B) representar a União perante os organismos internacionais.
C) emitir parecer sobre o desempenho dos integrantes das carreiras 

da Advocacia-Geral da União submetidos ao estágio 
confirmatório, opinando, fundamentadamente, por sua 
confirmação no cargo ou exoneração.

D) organizar as listas de promoção e de remoção dos membros das 
Carreiras da Advocacia-Geral da União.

E) depurar a Dívida Ativa da União de natureza tributária e não 
tributária.
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59. A  respeito da ética e da conduta pública, assinale a afirmativa 
incorreta.

A) À  Comissão de Ética Pública -  CEP, integrante do Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, compete atuar 
como instância consultiva do Presidente da República e 
Ministros de Estado em matéria de ética pública.

B) Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, deixar o servidor público 
qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor 
em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas 
filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do 
serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato 
de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos 
usuários dos serviços públicos.

C) Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, constituem deveres 
fundamentais do servidor público manter limpo e em perfeita 
ordem o local de trabalho, bem como apresentar-se ao 
trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.

D) Ao servidor público é proibido possuir participação por meio de 
cotas ou ações em sociedade privada.

E) É  dever dos servidores públicos cumprir as ordens superiores 
que não sejam manifestamente ilegais.

60. À  luz da Lei 12.288/2010, assinale a afirmativa incorreta.
A) Na produção de filmes e programas destinados à veiculação 

pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, 
deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de 
emprego para atores, figurantes e técnicos negros.

B) Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e de Ensino 
Médio privados, é facultado o estudo da história geral da 
África.

C) População negra é o conjunto de pessoas que se 
autodeclaram pretas e pardas.

D) b) Ações afirmativas são programas e medidas especiais 
adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção 
das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de 
oportunidades.

E) O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, 
em todas as suas modalidades, como bem de natureza 
imaterial e de formação da identidade cultural brasileira.

PROVA DISCURSIVA
A  imagem do funcionário público, atualmente, vem se 

mostrando cada vez mais desgastada como um indivíduo que se 
acomodou atrás de sua estabilidade, o que resulta em constante 
ineficiência no atendimento ao público, composto por cidadãos 
que constituem, numa análise macro, a origem dos próprios 
proventos do funcionalismo.

Independente das políticas econômicas, uma das defesas 
recorrentes para a privatização dos órgãos públicos é o argumento 
de que falta competitividade e eficiência.

Nesse sentido, refletindo acerca do trecho acima, elabore 
um texto dissertativo, entre 30 e 60 linhas, posicionando-se em 
relação ao seguinte questionamento:

Como o princípio constitucional da eficiência, quando 
aplicado à gestão pública e ao funcionalismo, pode, em 
conjunto, tornar a máquina pública mais próxima às 
necessidades do cidadão e modificar a percepção que a 
sociedade tem do funcionalismo público?

OBSERVAÇÃO -  CRITÉRIO DE CORREÇÃO

De acordo com o Edital 4/18, que altera o critério de correção 
das questões discursivas, segue abaixo reproduzido o padrão de 
correção, como lembrete para que o candidato não deixe de 
observar os itens que serão avaliados.

(A) ASPECTO S 
MACROESTRUTURAIS

PONTUAÇÃO

1 -  Apresentação, legibilidade, margens 
e parágrafos

1,0

2 -  Adequação ao tema e/ou à tipologia 
textual

1,0

3 -  Estrutura textual em equilíbrio 
(construção pertinente de introdução, 
desenvolvimento e conclusão)

2,0

4 -  Pertinência, riqueza, correção 
técnica e propriedade de conteúdo 
aplicado ao texto

4,0

5 -  Ordenação, relação lógica e clareza 
das idéias e dos argumentos

2,0

TOTAL 10,0

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS FÓRMULA DE 
PONTUAÇÃO

Indicação de um erro por cada ocorrência  
dos tipos a seguir:

N F  = A  -  (3B/TL) 

onde:

N F -  Nota Final; 
A  -  So m a dos 

aspectos  
m acroestruturais 
B = Quantidade  
de ocorrências 

dos erros;
T L  = Total de  

linhas
efetivamente

escritas.

1 -  Ortografia, acentuação e crase
2 -  Inadequação vocabular
3 -  Repetição ou om issão de palavras
4 -  Falha de construção frasal
5 -  Pontuação
6 -  Em prego de conectores
7 -  Concordância verbal ou nominal
8 -  R egên cia  verbal ou nominal
9 -  Em prego e colocação de pronom es
10 -  V íc io s de linguagem , estruturas não 
recom endadas e  em prego de m aiúsculas e 
m inúsculas
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