
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

Edital 340/2016 - PROGEPE 
 

Prova Objetiva – 12/02/2017 

   

 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

103 – Auxiliar em Administração  
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 30 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de 
não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

9. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso 
de livros e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação 
ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, 
telefones celulares, tablets e microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados e 
colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e/ou uso de 
armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu, gorro ou 
protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será 
excluído do concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 06. 
 

Ser multitarefas é coisa do passado: a ordem agora é priorizar, diz autora 
 

Montar listas se tornou, além de um hábito, um truque que aumentou o rendimento profissional da produtora de televisão americana 
e especialista em produtividade Paula Rizzo, 36. 

Ela é autora do livro “Listomania: Organizando Pensamentos” (Editora DVS, 140 págs., R$ 19,20), em que compartilha métodos 
para organizar o fluxo de tarefas do trabalho e de casa. Segundo Rizzo, com as listas é possível planejar reuniões e até criar um plano 
de carreira. 

Como primeiro passo, a autora aconselha colocar todas as ideias no papel, separá-las por categorias e saber priorizar e descartar 
alguns itens, quando necessário. Para ajudar, vale usar um caderninho ou lançar mão de aplicativos para smartphone. 

Não há um método único ou fórmula mágica. “É preciso testar o que funciona melhor e adaptar o modelo ao seu dia a dia”, disse. 
[…] 

(Folha de S. Paulo, 11 dez. 2016) 

 

01 - De acordo com Rizzo (autora citada no texto), é correto afirmar que: 
 

a) colocar as ideias no papel é uma forma de ser multitarefas. 
b) seu livro, Listomania, detalha uma fórmula única para quem quer aprender a priorizar. 
►c) é essencial saber analisar as ideias, priorizando algumas delas e descartando outras quando necessário. 
d) é mais vantajoso fazer listas no papel do que em aplicativos para smartphones. 
e) fazendo listas é possível se desenvolver com facilidade no plano de carreira. 

 
02 - O livro de Rizzo chama-se Listomania, palavra formada pela união de “lista” e “mania”. Assinale alternativa cuja palavra 

passou pelo mesmo processo de formação. 
 

a) Alistamento. 
►b) Planalto. 
c) Rapidamente. 
d) Licitação. 
e) Entardecer. 

 
03 - O texto acima é seguido de uma entrevista com a autora Rizzo. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas 

com as respectivas perguntas que constam na coluna da esquerda. 
 

1. Como criar uma lista de 
afazeres eficiente? 

2. Qual a frequência ideal 
para montar uma lista? 

3. Como priorizar tarefas? 
4. A tecnologia pode ajudar a 

hierarquizar pendências? 

(   ) Eu achava que não, mas mudei de ideia. Há aplicativos que ajudam muito, 
mesmo que associados com a tradicional lista de papel. Meus favoritos são 
o Evernote, o Google Docs e o Wunderlist. 

(   ) Eu faço todas as manhãs, assim que chego no trabalho, mas há quem prefira 
fazê-las a cada dois dias, uma vez por semana ou por projeto. A saída é ir 
testando e ver o que funciona em cada caso. 

(   ) Veja quais pendências, se esquecidas, vão lhe fazer perder tempo e dinheiro. 
Além disso, coordene seu cronograma com seu estilo de vida. Como sou uma 
pessoa que produz mais de manhã, deixo para esse período as atividades 
mais pesadas. Depois do almoço, faço coisas que não exigem tanto esforço. 

(   ) Jogue todas as tarefas pendentes em um primeiro rascunho. Em seguida, 
avalie se você terá tempo e recursos para completar todas as atividades – 
algumas são demoradas, caras ou podem ser “terceirizadas”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.  
 

a) 2 – 3 – 4 – 1. 
b) 4 – 3 – 1 – 2. 
c) 1 – 2 – 4 – 3. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
►e) 4 – 2 – 3 – 1. 

 
04 - Considere as seguintes sentenças, retiradas da entrevista: 
 

Eu achava que não, mas mudei de ideia. 
Há aplicativos que ajudam muito, mesmo que associados com a tradicional lista de papel. 

 

Se elas fossem reescritas numa sentença só, seriam unidas por: 
 

►a) porque. 
b) que. 
c) tanto quanto. 
d) conforme. 
e) ainda que. 
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05 - Na sequência da entrevista, Rizzo dá a seguinte resposta (aqui editada sem pontuação) sobre os erros de organização: 
 

Uma sugestão é separar os afazeres mas deixá-los próximos do lado direito coloque os itens do trabalho e do lado esquerdo os de 
casa sempre no mesmo caderno ou aplicativo assim você cria uma espécie de “mapa da vida’ e não se perde mais. 

 

Assinale a alternativa em que a resposta foi pontuada adequadamente. 
 

a) Uma sugestão é separar os afazeres, mas deixá-los próximos. Do lado direito: coloque os itens do trabalho e, do lado esquerdo 
os de casa, sempre no mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida” e não se perde mais. 

b) Uma sugestão é separar os afazeres: mas deixá-los próximos do lado direito. Coloque os itens do trabalho e, do lado esquerdo, 
os de casa, sempre no mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida” e não se perde mais. 

c) Uma sugestão é separar os afazeres, mas deixá-los próximos. Do lado direito, coloque os itens do trabalho e do lado esquerdo, 
os de casa, sempre no mesmo caderno ou aplicativo, assim você cria uma espécie de “mapa da vida” e não se perde mais. 

►d) Uma sugestão é separar os afazeres, mas deixá-los próximos. Do lado direito, coloque os itens do trabalho e, do lado 
esquerdo, os de casa, sempre no mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida’ e não se 
perde mais. 

e) Uma sugestão é separar os afazeres. Mas deixá-los próximos. Do lado direito, coloque os itens do trabalho e, do lado 
esquerdo, os de casa. Sempre no mesmo caderno ou aplicativo. Assim, você cria uma espécie de “mapa da vida”. E não se 
perde mais. 

 
06 - Assinale a alternativa em que a afirmação apresenta o mesmo teor do título do texto. 
 

Ser multitarefas é coisa do passado: a ordem agora é priorizar, diz autora 
 

►a) Não adianta querer fazer diversas tarefas ao mesmo tempo, afirma autora, o importante é saber quais priorizar. 
b) Autora afirma que não é possível ser multitarefas. 
c) É importante saber priorizar, para poder ser multitarefas, afirma a autora. 
d) A autora manda as pessoas priorizarem as multitarefas do passado. 
e) Autora afirma que quem é multitarefas prioriza a maioria de suas tarefas diárias. 

 

 
 
O texto abaixo é referência para as questões 07 a 10. 
 

O que é e onde fica o mesentério, o ‘novo’ órgão do corpo humano identificado por cientistas 
 

A primeira menção ao mesentério publicamente conhecida foi feita por Leonardo da Vinci em um de seus escritos sobre a anatomia 
humana no início do século 16. 

Mas essa parte do corpo, que até bem pouco tempo era considerada apenas um ligamento do aparelho digestivo, acaba de ser 
reclassificada. 

Ao fim de um estudo que durou mais de seis anos, cientistas acreditam agora que a estrutura é, na verdade, um órgão único e 
contínuo. 

Trata-se, portanto, da mais nova descoberta no corpo humano. 
“A descrição anatômica de cem anos atrás era incorreta. Este órgão está longe de ser fragmentado; é uma estrutura simples, 

contínua e única”, assinalou J. Calvin Coffey, pesquisador do University Hospital Limerick, na Irlanda, responsável pela equipe que 
realizou a descoberta. 

A reclassificação foi publicada em um artigo assinado por Coffey e por seu colega Peter O’Leary na prestigiada revista científica 
The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 

“No estudo, que foi revisado e aprovado por colegas, dizemos que agora temos um órgão no corpo que até esta data não era 
reconhecido como tal”, assinalou Coffey. […] 
 

(BBC Brasil, 4 jan. 2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-38505488?ocid=socialflow_facebook>. Acesso em 7 jan. 2017.) 

 

 
07 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 

(   ) A primeira observação sobre o mesentério como órgão do corpo humano foi feita por Leonardo da Vinci. 
(   ) O mesentério é um ligamento do sistema digestório, exatamente como descrito há mais de cem anos. 
(   ) O mesentério só foi reconhecido como órgão na mais recente publicação de Coffey & O’Leary, baseada em mais de 

seis anos de estudos. 
(   ) O que permitiu a reclassificação dessa parte do corpo como órgão foi o fato de ser uma estrutura fragmentada, mas 

simples e única. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
 

a) F – F – V – V.  
b) V – V – F – V.  
c) F – V – F – V.  
d) V – V – V – F.  
►e) F – F – V – F.  
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08 - Considere o seguinte trecho retirado do texto: 
 

Trata-se, portanto, da mais nova descoberta no corpo humano. 
“A descrição anatômica de cem anos atrás era incorreta. Este órgão está longe de ser fragmentado; é uma estrutura simples, 
contínua e única”, assinalou J. Calvin Coffey, pesquisador do University Hospital Limerick, na Irlanda, responsável pela equipe que 
realizou a descoberta. 
 

De acordo com esse trecho, é correto afirmar que o autor utiliza a citação do cientista para: 
 

a) negar o que foi dito anteriormente. 
►b) dar legitimidade à afirmação de que se trata de uma nova descoberta do corpo humano. 
c) aumentar o tamanho do texto, pois são poucas as informações sobre o assunto que o próprio autor pode revelar. 
d) demonstrar que ele conhece os pesquisadores da área. 
e) difundir o artigo dos pesquisadores na revista científica The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 

 
09 - A expressão “esta parte do corpo” refere-se: 
 

a) à anatomia humana. 
b) à menção feita por Leonardo da Vinci. 
►c) ao mesentério. 
d) ao ligamento do aparelho digestivo. 
e) ao corpo humano. 

 
10 - Sobre o gênero textual do texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Trata-se de um texto argumentativo, em que o autor expressa sua opinião sobre o assunto. 
2. Trata-se de um texto descritivo, por apresentar uma descrição do novo órgão do corpo humano. 
3. Trata-se de um texto informativo, caracterizado por informações dadas pelo autor, sem contudo expressar a própria 

opinião sobre o assunto. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
11 - Considere os terrenos A, B e C, cercados totalmente com tela. 
 

 
 

 
 

A respeito desses terrenos, é correto afirmar: 
 

a) O terreno A possui a maior área. 
b) O terreno C utilizou a maior quantidade de tela para ser cercado. 
c) As áreas dos terrenos são iguais entre si e a quantidade de tela para a cerca foi a mesma. 
►d) As áreas dos terrenos são diferentes entre si, embora a quantidade de tela para a cerca tenha sido a mesma. 
e) As áreas dos terrenos são diferentes entre si e foram usadas diferentes quantidades de tela para cercar cada um deles. 

 
**12 - Uma empresa fabrica uma embalagem que contém amendoim e castanha de caju. Com vistas a manter o custo de 

produção, as embalagens são produzidas contendo duas partes de castanha de caju para cinco partes de amendoim. Uma 
embalagem que contém 90 gramas de castanha de caju conterá: 

 

a) 3,6 gramas de amendoim. 
b) 18 gramas de amendoim. 
c) 36 gramas de amendoim. 
d) 126 gramas de amendoim. 
►e) 225 gramas de amendoim. 

 

** Questão com resposta alterada. 
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13 - Uma estrada de 1200 metros será compartilhada entre Juliana, Larissa e Carlos. Juliana utilizará a estrada integralmente, 
Larissa utilizará dois terços da estrada e Carlos, um terço. A estrada custará R$ 9.000,00 e os custos serão divididos de 
maneira proporcional à utilização de seus proprietários. Os valores que Juliana, Larissa e Carlos deverão desembolsar 
são, respectivamente: 

 

a) R$ 3.500,00; R$ 2.500,00; R$ 3.000,00. 
►b) R$ 4.500,00; R$ 3.000,00; R$ 1.500,00. 
c) R$ 5.000,00; R$ 3.000,00; R$ 1.000,00. 
d) R$ 6.000,00; R$ 2.000,00; R$ 1.000,00. 
e) R$ 9.000,00; R$ 6.000,00; R$ 3.000,00. 

 
14 - O valor da conta da água de uma residência é calculado da seguinte maneira: R$ 15,00 de taxa fixa referente à coleta de 

lixo, R$ 21,00 de taxa mínima para o consumo de até 10 metros cúbicos de água e R$ 3,00 para cada metro cúbico 
excedente. Este mês, a conta da água foi de R$ 69,00. Nesse caso, o consumo da residência, em metros cúbicos, foi de: 

 

a) 11. 
b) 16. 
c) 18. 
►d) 21. 
e) 23. 

 
15 - O Brasil possui 200 milhões de habitantes. Um quarto é beneficiado pelo Programa Bolsa Família. Um quinto dos 

beneficiados está distribuído entre os quatro estados da região Sudeste e dois quintos entre os nove estados da região 
Nordeste. O número de habitantes da região Sudeste que é beneficiado pelo Bolsa Família é de: 

 

►a) 10 milhões. 
b) 20 milhões. 
c) 30 milhões. 
d) 50 milhões. 
e) 60 milhões. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

A descrição do cenário abaixo é referência para a questão 16. 
 

O almoxarifado central da Universidade Federal do Paraná possui uma planilha, no Microsoft Excel 2010, contendo a relação 
dos itens constantes em seus estoques com as respectivas datas de validade e quantidades. O gestor precisa realizar um levantamento 
do número de itens diferentes que estão para vencer e as respectivas quantidades, como representado na tabela abaixo. 

 

 A B C D E F G 

1 Produto 
N. de dias 

para vencer 
Quantidade  

Com 
vencimento em 

Número de 
produtos 

Quantidade 
de produtos 

2 Cola 27 50  <= 30 dias 1 50 

3 Papel 47 100  <= 60 dias 2 150 

4 Clipes 87 500  <= 90 dias 3 650 

 ... ... ...     

 
16 - Assinale a alternativa com a fórmula para o MS Excel 2010 que identifica o número de itens a vencer nos próximos 30 

dias, como demonstrado na célula F2 na tabela acima. 
 

a) =SOMASE(B2:B4;"<=30";C2:C4) 

►b) =CONT.SE(B2:B4;"<=30") 

c) =CONT.SE(B2:B4;"<=90") 

d) =SOMASE(B2:B4;"<=30";B2:B4) 

e) =SOMASE(B2:B4;"<=90";C2:C4) 
 
17 - Em relação ao conjunto de fórmulas básicas do Microsoft Excel 2010, é correto afirmar que a fórmula: 
 

a) =SE(A1="";1;0) é utilizada para identificar células vazias e apresenta o mesmo resultado que =SE(ÉCÉL.VAZIA(A1);1;0). 

b) =MÉDIA(A1:A5) retorna a soma dos valores na faixa de células indicadas por A1:A5. 

►c) =SOMA(A1:A5) calcula a soma dos valores contidos nas cinco primeiras linhas da primeira coluna. 

d) =SOMASEQÜÊNCIA(A1:A5) resulta na soma dos valores contidos na sequência de células indicadas. 

e) =SOMASE(A1:A5;">10";A1:A5) conta as células cuja soma dos valores é maior que 10. 

 
18 - O chefe da sua unidade solicitou a você que formatasse uma ata. Sabendo que as linhas de uma ata precisam ser 

numeradas, assinale a alternativa que apresenta os passos para numerar automaticamente as linhas de um texto no 
Microsoft Word 2010. 

 

►a) Selecionar a guia (ou aba) Layout ou Layout da Página e clicar no botão “Números de Linha”, pertencente ao grupo “Configurar 
Página”. 

b) Clicar na aba Página Inicial e no botão “lista numerada”. 
c) Clicar em “Linha de Assinatura” disponível no menu inserir e no grupo Texto. 
d) Marcar a opção “Linhas de Grade que se encontra na guia “Exibição”, no grupo Mostrar. 
e) Clicar no ícone do grupo parágrafo para abrir a caixa de diálogo “Parágrafo” e marcar a caixa “números de linha”.  
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19 - Ao se selecionar um texto e posicionar o mouse sobre o texto selecionado, utilizando o botão secundário do mouse, no 
Microsoft Word 2010, irá surgir a seguinte barra de ferramentas: 

 

 
 

Nessa barra, é possível: 
 

a) selecionar estilos e recursos de revisão. 
►b) escolher a fonte, o tamanho da fonte, o recuo e o estilo da fonte. 
c) configurar a página de impressão. 
d) acessar os recursos do “WordArt” e do Equation. 
e) acessar marcadores e numeração. 

 
20 - Ao digitar um novo e válido endereço da internet no browser em um equipamento devidamente configurado e conectado 

na internet, o serviço que traduz o nome do site para o respectivo endereço IP denomina-se: 
 

a) HTTP. 
b) NTP. 
c) SMTP. 
►d) DNS. 
e) POP3. 

 

LEGISLAÇÃO 
 
21 - Sobre a organização do Estado e da Administração Pública na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) É garantido o direito de greve do servidor público civil, a ser exercido nos limites a serem definidos em lei específica. 
►b) O prazo de validade dos concursos públicos será de até um ano, prorrogável uma vez, por igual período. 
c) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
d) A Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
e) É constitucional a reserva percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, sendo os 

critérios de admissão definidos em lei. 
 
22 - De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. 
 

a) É garantido o direito de propriedade, independentemente do atendimento de sua função social. 
b) É livre a manifestação de pensamento, inclusive se anônima. 
c) Não haverá pena de morte, salvo em caso de crime hediondo ou equiparado. 
d) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, em havendo autorização da autoridade 

competente. 
►e) É assegurado o direito a indenização por dano material ou moral, se violada a honra e o direito de imagem do indivíduo. 

 
23 - São hipóteses de vacância do cargo público na Lei 8.112/90, EXCETO: 
 

a) falecimento. 
b) demissão. 
c) exoneração. 
►d) licença sem vencimentos. 
e) aposentadoria. 

 
24 - Sobre as indenizações devidas ao servidor público segundo a Lei 8.112/90, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. 
b) A ajuda de custo consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas com aluguel de moradia ou com meio 

de hospedagem administrado por empresa hoteleira. 
c) O servidor que, a serviço, afasta-se da sede em caráter eventual ou transitório fará jus a diárias, as quais são concedidas por 

hora de afastamento. 
d) Conceder-se-á auxílio moradia ainda que outra pessoa com quem resida o servidor também o receba. 
e) O adicional noturno e o adicional pela prestação de serviço extraordinário são verbas indenizatórias devidas ao servidor 

público. 
 
25 - Considerando a legislação pertinente às licitações e contratos, qual é a modalidade correta de procedimento licitatório 

que deve o Poder Púbico adotar para a alienação de bem imóvel que foi adquirido em um processo de execução fiscal? 
 

a) Tomada de preços, exclusivamente. 
b) Concorrência, exclusivamente. 
c) Leilão, exclusivamente. 
d) Tomada de preços ou leilão. 
►e) Concorrência ou leilão. 
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26 - Considere os seguintes tópicos: 
 

I - Dotação especial de bens destinados a finalidades específicas previstas em lei como, por exemplo, educação e saúde. 
II - União de pessoas organizadas para fins não econômicos. 
III - Exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

 

Os tópicos dizem respeito, respectivamente, às seguintes pessoas jurídicas: 
 

►a) fundações – associações – sociedades. 
b) associações – fundações – sociedades. 
c) sociedades – fundações – associações. 
d) sociedades – associações – fundações. 
e) fundações – sociedades – associações. 

 
27 - Assinale a alternativa correta sobre o tema da responsabilidade civil no direito brasileiro. 
 

a) O empregador responde por atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, desde que comprovada a 
culpa. 

b) Não se admite a culpa concorrente no direito civil brasileiro. 
c) A responsabilidade objetiva é aquela que necessita da comprovação da culpa para a imposição do dever de indenizar. 
d) Valores demandados de dívidas já pagas deverão ser restituídos por quem as cobrou, com correção monetária. 
►e) Empresários individuais e empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados por produtos postos em 

circulação. 
 
28 - Auxiliar autor de crime a fugir configura crime de: 
 

a) fraude processual. 
b) favorecimento real. 
►c) favorecimento pessoal. 
d) desobediência. 
e) condescendência criminosa. 

 
29 - Em relação aos crimes de contrabando e descaminho, assinale a alternativa correta. 
 

a) Contrabando e descaminho se referem a um mesmo delito, sendo tratados como sinônimos pela legislação. 
►b) Há contrabando exclusivamente quando a mercadoria exportada ou importada é proibida. 
c) A reinserção, em território nacional, de mercadoria brasileira destinada à exportação configura hipótese de descaminho. 
d) Se praticados em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, as penas referentes aos crimes de contrabando e descaminho podem 

ser substituídas por penas restritivas de direitos ou multa. 
e) O comércio irregular exercido em residências não pode ser considerado contrabando ou descaminho, porque está ausente a 

atividade de exportação ou importação. 
 
30 - Considere os seguintes situações: 
 

I - Funcionário público simula viagem para receber dinheiro referente a diárias. 
II - Empresário oferece valor em dinheiro a funcionário público para obter velocidade na tramitação de processo 

administrativo de seu interesse. 
III - Secretário de Estado toma conhecimento de desvio funcional de subordinado, mas não determina a apuração dos 

fatos por se tratar de seu amigo e aliado político. 
 

Tais situações constituem, respectivamente, os crimes contra a Administração Pública de: 
 

a) corrupção passiva – corrupção ativa – favorecimento pessoal. 
b) peculato – prevaricação – favorecimento pessoal. 
c) condescendência criminosa – concussão – prevaricação. 
►d) peculato – corrupção ativa – prevaricação. 
e) condescendência criminosa – peculato – corrupção passiva. 
 

 


