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CADERNO DE PROVAS PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Romeno voa de Viena a Londres em fuselagem de avião e sobrevive 
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Um jovem romeno de 20 anos conseguiu viajar de Viena a Londres na fuselagem de 
um avião do governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU), com temperaturas de até 41 graus 
abaixo de zero, informou nesta quarta-feira a rede de televisão austríaca ORF. Peter 
Kleemann, porta-voz do Aeroporto Internacional de Viena, confirmou que uma investigação 
sobre o caso foi aberta.  

Segundo a ORF, o homem relatou à polícia londrina que só queria "procurar 
trabalho", por isso passou por baixo de uma cerca do aeroporto e ficou escondido à espera de 
uma oportunidade para subir em qualquer aeronave. Dessa forma, ele conseguiu se esconder 
na fuselagem do avião do primeiro-ministro dos EAU, que chegou a Viena sem passageiros e 
estava parado em um local afastado da pista.  

No último domingo (6), o avião decolou rumo a Londres, sem passageiros comerciais 
a bordo.  

Após a aterrissagem no aeroporto de Heathrow, o homem caiu da fuselagem. 
Analistas afirmam que ele teve sorte, porque conseguiu sobreviver às baixas temperaturas no 
voo de mais de duas horas, embora tenha apresentado sinais de congelamento. 

O caso gerou um debate sobre a segurança do aeroporto vienense, e especialmente 
sobre a vigilância da aérea, rodeada por 22 quilômetros de cercas.  

O diretor da polícia de Schwechat, Leo Lauber, ressaltou que "as normas de 
segurança são severas", com 1.200 funcionários do aeroporto e da polícia, mas que é 
praticamente impossível garantir segurança 100% em uma área tão grande. 

 
(Transcrito do jornal Folha de S. Paulo, 9.6.2010) 

 
1. “Segundo a ORF, o homem relatou à polícia londrina que só queria ‘procurar trabalho’”  
(linhas 6 e 7). O termo destacado é uma: 
 
a) Oração principal 
b) Oração subordinada adverbial causal 
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Oração coordenada sindética explicativa 
 
2. Assinale a alternativa em que a frase contém metonímia: 
 
a) Já chamei a atenção desse rapaz duzentas vezes só hoje de manhã 
b) Na verdade, trata-se de um autêntico usurpador do alheio 
c) A lua beijava a face do lago adormecido 
d) Marta e a irmã menor leem Clarice Lispector por pura afinidade 
e) Esqueceram de colocar pelo menos um dente de alho na comida 
 
3. Quatro alternativas a seguir apresentam erro de divisão silábica. A única correta é: 
 
a) Abs-o-lu-to - psi-co-lo-gi-a - en-tre-te-ni-men-to - abs-cis-sa - a-ter-ri-sar  
b) Ab-so-lu-to - psi-co-lo-gi-a - en-tre-te-ni-men-to - abs-cis-sa - a-ter-ris-sar 
c) Ju-iz - ju-í-za - lep-tos-pi-ro-se - he-li-cóp-te-ro - obs-tru-i-reis - des-o-be-de-cer 
d) Ju-iz - juí-za - lep-tos-pi-ro-se - he-li-cóp-te-ro - obs-tru-i-reis - de-so-be-de-cer 
e) Ju-iz - ju-í-za - lep-tos-pi-ro-se - he-li-có-pte-ro - obs-tru-i-reis - de-so-be-de-cer 
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4. Assinale a sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
 
a) Reveses - ascensão - paralisação - abscesso - contra-ataque 
b) Revés - ascensão - paralisação - abcesso - contra-ataque 
c) Reveses - ascensão - paralisação - abscesso - contraataque 
d) Revezes - ascensão - paralisação - abscesso - contra-ataque 
e) Revés - ascenção - paralização - abscesso - contra-ataque 
 
5. A conclusão a que se chega, infelizmente, é esta: quem é ____ acha que não faz ____ fazer o 
____ 
 
a) mau - mal - mau                              b) mau - mal - mal 
c) mal - mau - mau                               d) mau - mau – mau                                 e) mal - mau - mal 
 
6. Em qual das alternativas abaixo o verbo “descrer” está conjugado no pretérito imperfeito do 
modo indicativo? 
 
a) descri - descreste - descreu - descremos - descrestes - descreram 
b) descrerei - descrerás - descrerá - descreremos - descrereis - descrerão 
c) descria - descrias - descria - descríamos - descríeis - descriam 
d) descreia - descreias - descreia - descreiamos - descreiais - descreiam 
e) descrera - descreras - descrera - descrêramos - descrêreis - descreram 
 
7. A concordância verbal está correta na alternativa: 
 
a) Passaram-se quase uma década do novo milênio 
b) Ambos os assuntos vem merecendo cuidadosa análise 
c) Nenhum dos concorrentes convocados compareceram ao debate 
d) Têm início nesta noite as solenidades de abertura da feira de artes 
e) Vai começar os debates entre os candidatos a diretor do colégio 
 
8. Acerca da pontuação das sentenças a seguir: 
 
I. Hélio, Graça e Rodrigo, por causa da crise, decidiram viajar de ônibus 
II. Hélio, Graça e Rodrigo, por causa da crise decidiram viajar de ônibus 
III. Por causa da crise, Hélio, Graça e Rodrigo, decidiram viajar de ônibus 
IV. Por causa da crise, Hélio, Graça e Rodrigo decidiram viajar de ônibus 
V. Por causa da crise, Hélio, Graça e Rodrigo decidiram, viajar de ônibus  
 
a) Todas as alternativas estão corretas 
b) Apenas a alternativa I está correta 
c) Apenas a alternativa IV está correta 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas 
e) Nenhuma das alternativas está correta 
 
9. Em qual das alternativas existe uma palavra que não pertence à classe dos verbos? 
 
a) Condensar - disputar - saudar - simular - suplantar 
b) Depreciar - dispensar - salutar - acampar - rotular 
c) Mensurar - relegar - penalizar - dissimular - mitigar 
d) Desbotar - remediar - polemizar - alegar - renegar 
e) Enclausurar - noivar - apedrejar - depredar - incriminar 
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10. Em todas as alternativas seguintes há preposição, exceto em uma: 
 
a) Cântico - não - pôr - por - dor 
b) Claro - vir - ajuda - em - sim  
c) Valor - valer - realmente - realeza - sem 
d) Elas - com - umas - agora - ninguém 
e) Porém - alegre - alegria - cem - uma 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

11. Dadas as dízimas 0,444..., 0,3555... e 0,12555... Sejam 
y

x
, 

b

a
 e 

e

d
 as respectivas frações 

geratrizes. Então  
y

x
 + 10×

b

a
  + 100×

e

d
 é igual a: 

 

a)  
9

146
            b)  

9

150
         c)  

9

149
         d)  

9

148
                 e)  

9

147
 

 
12. O piloto Felipe Massa abasteceu o tanque do seu carro com 120 litros de combustível e 

gastou durante a corrida 
5

4
 do tanque. Então, sobraram: 

a) 95 litros   b) 96 litros        c) 97 litros          d) 24 litros               e) 25 litros 
 
13. Um automóvel percorre em 6 horas um trecho de estrada plana e reta, com velocidade de 90 
Km/h. Em quanto tempo este mesmo automóvel irá percorrer o mesmo trecho, agora com 
velocidade constante de 100 Km/h? 
 
a)  5,4 horas           b)  5,6 horas        c)  5,3 horas             d)  5,2 horas       e)  5,5 horas 
 
14 – Para o pagamento de um aparelho de DVD, foi concedido um desconto de R$ 60,00 
referente a 8% do preço original. O novo preço do aparelho de DVD fica no valor de: 
 
a) 750,00  b) 751,00  c) 749,00  d) 690,00          e)  691,00 
 

15.  Sejam as matrizes 

















=
101

150

321

A  e  

















=
112

031

301

B . Então  (det A – det B)  é igual a: 

 
a) –4   b)  +4    c)  –5   d) +6      e)  +12 
 

16.  Seja 1x  a solução da equação exponencial 
32

1
4 3 =−x  e 2x  a solução da equação 3 93 =x . 

Então ( 1x × 2x )+( 1x + 2x ) é igual a: 
 

a)  
3

1
   b)  

3

2
   c)  

3

4
   d)  

2

3
        e)  

3

7
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17. Um triângulo equilátero possui os três ângulos internos iguais a 60°. A altura desse triângulo 
de lado 8 cm é igual a: 
 

a) 33 cm          b) 35 cm       c) 34 cm  d) 32 cm            e) 37 cm 
 

18. Seja 
35

20

35

10

−
+

+
=M . Após a sua racionalização, M  ficará igual a: 

 

a) 315515 +          b) 3852 +          c) 32510 +          d) 31555 +        e) 35515 +  
 
19.  Seja a Progressão Aritmética (–2, 3, 8,  ... , 4.498). A quantidade de elementos dessa PA é: 
 
a) 904      b) 903           c) 902                         d) 900                   e) 901 
 
20. Um capital de R$ 540,00 é aplicado à taxa de juros simples de 4% ao mês. O valor do 
montante após 5 meses é: 
 
a) 647     b) 648               c) 649                  d) 650          e) 651 
 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

21. Nos computadores pessoais da atualidade, a memória que possui maior capacidade de 
armazenamento é: 
 
a) a memória cache.                              b) registradores. 
c) a memória RAM.                              d) o disco rígido (HD).                    e) a memória ROM. 
 
22. Um computador pessoal possui um microprocessador com registradores de tamanho 32 bits. 
O registrador de endereços tem 34 bits de tamanho, o barramento de dados com 64 bits e a 
memória principal é organizada em células de 8 bits (1 byte). Podemos configurá-lo com 2 
GBytes de memória RAM (memória instalada), por exemplo. Assim, esse microprocessador 
pode acessar diretamente uma memória com um máximo de: 
 
a) 32 GBytes.      b) 64 GBytes.        c) 2 GBytes.     d) 4 GBytes.    e) 16 GBytes. 
 
23. Windows 95, MS-DOS, MS-Word e MS-Excel são classificados como: 
 
a)  peopleware.   b) netware.       c)  selfware.            d) software.                 e)  hardware. 
 
24. Seja um registrador de 20 bits. O maior número inteiro sem sinal que pode ser guardado 
nesse registrador é: 
 
a) 1.048.576              b) 1.048.575             c) 1.048.574             d) 1.048.573              e) 1.048.572 
 
25. Seja o número  8125  da base 8. A sua representação na base decimal é: 
 
a)  84    b)  85    c)  86    d)  87        e)  88 
 
26. Um navegador, também conhecido pelos termos ingleses web browser ou simplesmente 
browser, é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com 
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documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser 
escritas em linguagens como JAVA , ASP e PHP. O aplicativo utilizado para navegar por 
páginas da Internet é: 
 
a) Microsoft Office PowerPoint.             
b) MS-Excel. 
c) Netscape.                                             
d) Microsoft Office Outlook.                       
e) MS-Access. 
 
27.  Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory - RAM) é um tipo de 
memória que permite leitura e escrita. A memória principal dos computadores pessoais da 
atualidade é formada por uma parte chamada DRAM (RAM dinamic) e outra parte chamada 
SRAM (RAM Static). Não é uma característica da memória DRAM: 
 
a) não-volátil. 
b) volátil. 
c) utiliza o silício na sua fabricação. 
d) usa um capacitor para armazenar o bit. 
e) precisa ser realimentada periodicamente. 
 
28.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
I. O MS-DOS é um Sistema Operacional multiprogramado. 
II. O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para microcomputadores Apple. 
III. 2 KBytes  é igual a 2.048 Bytes. 
IV. No Windows Explorer é possível excluir uma pasta mesmo que ela não esteja vazia. 
V. Mozilla Firefox é um editor de textos da Microsoft. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V – V                           
b) F – F – V – V – V           
c) F – F – V – V – F                            
d) V – V – V – V – F                      
e) F – V – V – V – F 
 
29. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, 
que possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é 
conhecida como: 
 
a) HTML                    b) DNS                   c) TCP/IP                  d) SMTP                    e) DHCP 
 
30. A Memória colocada entre a DRAM (RAM dinâmica) e o microprocessador, ou já 
incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência de dados entre 
a DRAM e o processador, é a: 
 
a) Memória Virtual.                            
b) Memória Secundária. 
c) Memória Principal.                         
d) Memória ROM.                                
e) Memória Cache. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
TÓPICOS EM ADMINISTRAÇÃO 

 
De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, responda as questões de n° 31 a n° 34. 
 
31. Analise os itens abaixo quanto aos princípios e normas constitucionais aos quais deve a 
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes de todos os entes integrantes da 
Federação obedecer.   
  
I. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
II. A proibição de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicos não abrange 
as sociedades de economia mista e as empresas públicas, sendo necessário, porém comprovar a 
compatibilidade de horários.  
III. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 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. 
IV. Os cargos em comissão, preenchidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento.  
 
Assinale a opção correta.  
 
a) Somente os itens I e III são verdadeiros.  
b) Somente os itens II e III são falsos.  
c) Somente os itens II e IV são verdadeiros.  
d) Somente os itens III e IV são falsos.  
e) Somente os itens I e II são verdadeiros.  
 
32. Analise os seguintes itens com relação aos servidores da Administração Pública:   
 
I. É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
II. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo.   
III.  O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período.  
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros.  
b) Somente os itens II e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro. 
d) Somente o item II é verdadeiro.  
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
33. Assinale a alternativa correta em relação à situação hipotética abaixo: 
 
O servidor João, da Universidade Federal de Patópolis, foi eleito para exercer o mandato de 
vereador em sua cidade. 
  
a) João deverá ser afastado do cargo, que esteja ocupando, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração.  
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b) João será afastado do cargo, que esteja ocupando, caso não haja compatibilidade de horários, 
não lhe sendo facultado optar pela sua remuneração.  
c) Se houver compatibilidade de horários, João receberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo 
da remuneração do cargo eletivo.  
d) João receberá, incondicionalmente, as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração 
do cargo eletivo.  
e) O tempo de serviço de João durante o exercício do mandato será contado para todos os efeitos 
legais, inclusive para promoção por merecimento. 
 
34. Assinale a alternativa correta. 
 
Princípio administrativo que exige que a atividade administrativa seja exercida com perfeição, 
presteza e rendimento funcional, sendo considerado o princípio administrativo mais moderno: 
 
a) Publicidade                                    b) Transparência       
c) Legitimidade                                 d) Impessoalidade                                         e) Eficiência 
 
35. Analise os seguintes itens no que diz respeito aos Poderes da Administração: 
 
I. O poder normativo confere ao administrador certa liberdade para a prática de atos 
administrativos, no que se refere à escolha de sua oportunidade e conveniência.   
II. Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividade e direitos individuais, em benefício da sociedade ou do 
Estado. 
III. Poder disciplinar é aquele derivado de delegação de autoridade administrativa e 
hierarquicamente superior, e se vincula às ordens desta autoridade. 
 
Assinale a opção correta: 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros. 
b) Somente os itens II e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro.  
d) Somente o item II é verdadeiro.  
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
A Lei 8112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais. Com base em seus dispositivos, responda as 
questões de n° 36 a 42. 
 
36. A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, analise os itens abaixo.  
  
I. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 
II. A nomeação para cargo em comissão dependerá de prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos. 
III. A investidura em cargo público ocorrerá com a aprovação em concurso público.  
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros.  
b) Somente os itens II e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro. 
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d) Somente o item II é verdadeiro. 
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
37. No que diz respeito às formas de provimento, analise os itens abaixo.   
 
I. Readaptação é o retorno à atividade de servidor aposentado.  
II. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 
III. Recondução é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros.  
b) Somente os itens I e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro.  
d) Somente o item II é verdadeiro. 
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
38. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício, ficará sujeito 
a estágio probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo. Os fatores a serem observados nessa avaliação serão, exceto: 
 
a) Assiduidade                           b) Disciplina 
c) Produtividade                        d) Responsabilidade                           e) Capacidade de aprender 
 
39. No que diz respeito às indenizações que podem ser percebidas pelo servidor, assinale a 
alternativa correspondente à correta correlação: 
 
1 - Ajuda de custo  
2 - Diárias  
3 - Transporte 
4 - Auxílio-moradia 
 
(   ) destina-se ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção 
para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo. 
(   ) destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, 
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. 
(   ) destina-se a ressarcir as despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de 
moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês 
após a comprovação da despesa pelo servidor. 
(   ) destina-se ao servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório 
para outro ponto do território nacional ou para o exterior, com objetivo de indenizar as parcelas 
de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana. 
 
a) 1 / 4 / 3 / 2          b) 2 / 3 / 4 / 1          c) 1 / 3 / 2 / 4          d) 4 / 2 / 1 / 3            e) 3 / 1 / 4 / 2 
 
40. No que diz respeito às Concessões, em que pode o servidor, sem qualquer prejuízo, ausentar-
se do serviço, analise os itens abaixo:  
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I. Para se alistar como eleitor o servidor pode se afastar por 2 (dois) dias. 
II. Para doar sangue o servidor pode se afastar por 1 (um) dia. 
III. Em razão de ter se casado o servidor pode se afastar por 8 (oito) dias úteis. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros.  
b) Somente os itens I e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro.  
d) Somente o item II é verdadeiro. 
e) Todos os itens são verdadeiros.  
 
41.  São deveres do servidor, exceto:  
 
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.  
b) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 
c) Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas 
as protegidas por sigilo. 
d) Levar ao conhecimento do público em geral as irregularidades de que tiver ciência em razão 
do cargo. 
e) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
 
42. São penalidades disciplinares, exceto:  
 
a) Advertência  
b) Suspensão  
c) Exoneração  
d) Cassação de aposentadoria ou disponibilidade  
e) Destituição de função comissionada 
 
43. A Lei 9.784/99 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal 
impõe que a Administração Pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, sendo que nos processos 
administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, exceto: 
 
a) Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades; 
b) Atuação conforme a lei e o Direito; 
c) Omissão dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
d) Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim 
público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 
e) Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; 
 
44.  Quanto à legitimidade para interpor recurso administrativo, segundo a Lei 9.784/99, julgue 
os itens abaixo. 
 
I. Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 
II. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; 
III. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 
IV. Os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 
 



 11

Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros.  
b) Somente os itens I e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro.  
d) Somente o item II é verdadeiro. 
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
45. Quanto aos casos de impedimentos e suspeição de que trata a Lei n. 9.784/99, analise os itens 
abaixo. 
 
I. Está impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha interesse direto ou 
indireto na matéria. 
II. Não pode ser arguida a suspeição do servidor que tenha inimizade notória com cônjuge do 
interessado. 
III. O servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, 
abstendo-se de atuar. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros.  
b) Somente os itens I e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro.  
d) Somente o item II é verdadeiro.  
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
46. Identifique abaixo quais os órgãos da Administração Pública estão obrigatoriamente 
subordinados à Lei 8.666/93. 
 
a) As autarquias, as fundações públicas, fundações privadas e as entidades controladas 
diretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios.  
b) Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
c) As fundações públicas, os fundos especiais, as sociedades de economia mista e as demais 
entidades controladas diretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios.  
d) Os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas, apenas.  
e) Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas e privadas e demais 
entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
47. Conforme previsão expressa da Lei 8.666/93, os princípios básicos a serem observados no 
momento de processar e julgar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração são, 
exceto: 
 
a) Da probidade administrativa 
b) Da vinculação ao instrumento convocatório 
c) Da igualdade 
d) Da publicidade  
e) Do julgamento subjetivo 
 
48. Conforme previsão expressa na Lei nº 8.666/93, são casos de dispensa de licitação, exceto: 
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a) Nos caso de guerra ou grave perturbação da ordem. 
b) Nos casos de emergência ou de calamidade pública. 
c) Para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para 
o Poder Público. 
d) Quando a União tiver de intervir no domínio econômico, para regular preços ou normalizar o 
abastecimento. 
e) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
 
49. De acordo com a Lei 8.666/93, assinale a alternativa correta: 
 
a) A revelação do conteúdo das propostas antecipadamente, além de ensejar a revogação do 
procedimento, constitui ilícito penal. 
b) O edital é a lei interna da licitação, ocorrendo a vinculação aos seus termos os licitantes e a 
administração que o expediu. 
c) O julgamento objetivo e a adjudicação compulsória ao vencedor são princípios da licitação. 
d) A adjudicação compulsória ao vencedor não impede que a administração, após a conclusão do 
processo licitatório, atribua seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor. 
e) Somente com a homologação, encerra-se o processo licitatório. 
 
50. De acordo com a Lei 8.666/93, no que diz respeito à desclassificação da proposta, analise os 
itens: 
 
I. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação. 
II. Constitui motivo de desclassificação a apresentação de propostas com valor global superior ao 
limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis. 
III. Caso ocorra de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas serem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, facultada, no caso de convite, a 
redução deste prazo para três dias úteis. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros. 
b) Somente os itens I e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro.  
d) Somente o item II é verdadeiro.  
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
51. Em relação às fases do pregão (Lei 10.520/02), assinale a alternativa que expressa a correta 
correlação. 
 
1 - Fase preparatória ou interna do pregão 
2 - Fase externa do pregão  
 
(   ) Publicação de aviso em Diário Oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em 
jornal de circulação local e, facultativamente, por meios eletrônicos e, conforme o vulto da 
licitação, em jornal de grande circulação. 
(   ) Procedimento de habilitação mediante a verificação de que o licitante está em situação 
regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 
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Serviço (FGTS), e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação 
de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira. 
(   ) A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. 
(   ) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes 
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à 
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório. 
(   ) A autoridade competente designará, entre os servidores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, entre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como 
a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.  
 
a) 1 / 2 / 2 / 1 / 1                                b) 2 / 1 / 1 / 2 / 2      
c) 1 / 1 / 2 / 1 / 1                                d) 2 / 2 / 1 / 2 / 1                                  e) 1 / 2 / 1 / 2 / 2 
 
52. Acerca da modalidade de licitação pregão, analise os itens abaixo:  
 
I. Para aquisição de qualquer tipo de bens e serviços, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão. 
II. No pregão a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. 
III. Na modalidade pregão, o prazo, contado a partir da publicação do aviso para a apresentação 
das propostas, é de no mínimo 8 (oito) dias consecutivos. 
  
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros. 
b) Somente os itens I e III são verdadeiros. 
c) Somente o item I é verdadeiro.  
d) Somente o item II é verdadeiro.  
e) Todos os itens são verdadeiros. 
 
A Lei 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Responda às questões de n° 53 a n° 56. 
 
53. Marque a alternativa que identifica as despesas empenhadas, não liquidadas e não pagas do 
exercício anterior.  
 
a) Despesas a pagar no exercício;  
b) Empenhos a pagar no exercício;  
c) Contas a pagar não processadas;  
d) Restos a pagar não processados;   
e) Restos a pagar processados.  
 
54. Com relação aos estágios da receita publica, assinale a alternativa que expressa a correlação 
correta: 
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1 – Previsão 
2 – Arrecadação 
3 – Lançamento 
4 – Recolhimento 
 
(    )  Fase correspondente à obtenção de estimativas da receita pública. 
(    ) Nesta fase, o propósito é identificar e individualizar o contribuinte, com respectivos valores 
e vencimentos. 
(  ) Refere-se ao pagamento dos tributos ou outras receitas públicas efetuadas ao agente 
arrecadador. 
(    )   Ato subsequente à entrega dos valores arrecadados. 
 
Na ordem acima, tem-se a seguinte correlação: 
 
a) 1/4/3/2                      b) 2/1/4/3                c) 3/2/1/4                  d) 1/3/2/4                      e) 4/3/2/1 
  
55. São receitas de capital, exceto: 
 
a) Amortização de empréstimos    b) Contribuições 
c) Operações de crédito                 d) Alienação de bens e direitos      e) Transferência de capital 
 
56. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, exceto as operações de crédito, mesmo 
que autorizadas em lei. 
b) Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas 
quaisquer deduções. 
c) A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de 
unidade universalidade e anualidade. 
d) A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de 
capital. 
e) A lei de orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins 
lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente 
autorizada em lei especial. 
 
57. Assinale a alternativa que corresponde à correta correlação a respeito de ato administrativo.  
 
I. A imperatividade é a característica que possibilita ao ato se impor a terceiro, sem a 
necessidade de sua concordância. 

II. Autoexecutoriedade é a característica que possibilita a alguns atos administrativos serem 
postos em prática pela própria administração, sem que haja intervenção do Judiciário.  
III. O ato administrativo, em virtude de nascer com a presunção de legitimidade, não pode ser 
revisto pelo Poder Judiciário. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Somente os itens I e II são verdadeiros. 
b) Somente os itens I e III são verdadeiros. 
c) Somente a alternativa I é verdadeira. 
d) Somente a alternativa II é verdadeira. 
e) Todos os itens são verdadeiros. 
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58. Podemos classificar os atos administrativos quanto aos seus destinatários em:  
 
a) Atos internos e atos externos 
b) Atos de império e atos de gestão 
c) Atos gerais e atos individuais 
d) Ato complexo e ato composto 
e) Ato vinculado e ato discricionário 
 
59.  Acerca dos principais atos administrativos, assinale a alternativa correta: 
 
a) A finalidade dos atos administrativos ordinatórios é disciplinar e orientar os servidores 
públicos no desempenho de suas atribuições legais. 
b) Pertencem à categoria dos atos normativos os avisos e despachos. 
c) A homologação e aprovação são considerados atos ordinatórios. 
d) As portarias, os ofícios e despachos são considerados atos negociais. 
e) A permissão consiste em ato administrativo vinculado e precário. 
 
60. Acerca da extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 
a) A anulação e a revogação são formas de extinção dos atos administrativos. 
b) A revogação de um ato administrativo opera efeitos ex nunc. 
c) A cassação é uma espécie de extinção do ato administrativo. 
d) Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, em que ocorre a 
invalidação das consequências passadas, presentes e futuras do ato administrativo. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 


