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ATENÇÃO 
Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas. 

Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta- A, B, C, D e E- conforme disposição abaixo: 

Quantidade de Valor de cada 
Disciplinas questões questão 

- Língua Portuguesa 15 
-Raciocínio Lógico 5 
-Noções de Informática 10 
- Conhecimentos na área de formação 30 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
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• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato. 

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

BOA PROVA! 



( LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 15. 

Os papéis da mulher 

Sou mulher. sou Marta e só posso escrever. 
Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque 
eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei 
de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou 
para um corpo que já foi meu. E quando me escuto 
nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor 
só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. 

E escrevo como as aves redigem o seu voo: 
sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram 
nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. 
Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada 
tenho para te dizer do que seremos. Porque sou 
como os habitantes de Jerusalém. Não tenho 
saudade, não tenho memória: meu ventre nunca 
gerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. 
É assim que envelheço: evaporada em mim, véu 
esquecido num banco de igreja. 

Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou
me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou
me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os 
nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir 
o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque 
eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de 
mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso 
ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. 

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler 
que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o 
envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma 
carícia na alma, como se algures estivessem 
golpeando um cordão umbilicaL Engano meu: não há 
faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de 
ninguém. 

Vês como fico pequena quando escrevo para 
ti? 

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O 
poeta se engrandece perante a ausência, como se a 
ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a 
palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim. 

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, 
ignorada. Quando não estás, me desconheço, 
ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho 
na tua ausência. Agora, eu seL Sou apenas um nome. 
Um nome que não se acende senão em tua boca. 

[.o o l 
Mia Couto.Antesde nascer o mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. P. 131-132. 

(Questão 01 ; 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 

L Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de 
Jerusalém algo em comum: são livres como aves 
emseuvoo. 

IL A ausência de Marcelo parece interromper o 
"existir" natural de Marta. Dessa forma, sua vida 
passa a ser guiada pela escrita. 

li L Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma 
que se identifica plenamente com eles. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11 
C) IIL 
D) I e IL 
E) li e li L 

((lu(lSlã[J92;c-. --------------

Qual das afirmações a seguir traduz a ide ia do trecho 
destacado em "Não é de agora, sempre foi assim, 
MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE"? 

A) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas 
a memória a fortalece. 

B) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia
se plena. 

C) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu 
sozinha. 

D) Apesar de distante, Marcelo está presente na 
memória de Marta e isso a preenche. 

E) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade 
de amar, de nascer outra. 

·····································································(@·· 



(Questão 03 )r----------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
"Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar.", leia as afirmativas. 

L Houve uma inadequação na sintaxe de 
colocação do pronome TE. 

11. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser 
substituída, sem perda de sentido contextual ou 
correção, por AO CONTRÁRIO. 

111. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no 
contexto, são acompanhados por um 
substantivo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e IL 
B) llelll. 
C) lelll. 
D) L 
E) 11. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 04 ;'----------------

"É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta." 
O uso da forma destacada do demonstrativo, no 
contexto, se justifica em razão de: 

A) fazer referência a um termo subsequente. 
B) referir-se a termos que são externos ao texto. 
C) faz referência a ideias que serão introduzidas no 

texto. 
D) retomar contexto textual, já apresentado. 
E) localizar um elemento textual no espaço 

extralinguístico. 

(Questão O 5 ., 

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição 
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, 
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria: 

A) "E quando me escuto nem eu mesma, me 
reconheço." 
E quando o escuto nem eu mesma, me 
reconheço. 

B) "Porque não sei o que te dizer do que fomos". 
Porque não sei o que dizer-te do que fomos. 

C) "Só te amei a ti, Marcelo." 
Só o amei a ti, Marcelo. 

D) "No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim." 
No meu caso, não, a ausência deixa-me 
submersa, sem acesso a mim. 

E) "Um nome que não se acende senão em tua 
boca." 
Um nome que não acende-se senão em tua boca. 

No fragmento, "(1) Porque não sei o que te dizer do 
que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que 
seremos.", as palavras numeradas atribuem, 
respectivamente, ideia de: 

A) causa, adversidade e finalidade. 
B) explicação, adição e finalidade. 
C) explicação, adversidade e concessão. 
D) causa, concessão e condição. 
E) conformidade, alternância e restrição. 

((luestão()!) 

Em "Só te amei a ti, Marcelo." a palavra TI: 

A) completa o sentido de substantivo deverbaL 
B) representa o alvo para o qual tende um 

movimento nominaL 
C) aponta para um sintagma adjetivai, típico de um 

especificador. 
D) pretende especificar e pormenorizar o estado do 

amor. 
E) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na 

sequência. 



' ,, ---------------~Questão 08 F 

"E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se 
algures estivessem golpeando um cordão umbilicaL" 
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir 

A) ALGURES pode ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por EM TODA PARTE. 

B) GOLPEANDO, no contexto, constitui um 
gerundismo. 

C) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ. 
D) Predomina, no fragmento, a linguagem 

denotativa. 
E) SE atribui ideia de concessão ao contexto. 

Sobre as formas verbais destacadas em "Se ( 1 ) 
VIESSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.", 
é correto afirmar que a(s): 

A) duas formas indicam um fato que acontecerá 
num momento posterior ao discurso. 

B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que 
ocorreu antes de outra ação passada. 

C) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter 
acontecido posteriormente a uma situação 
passada. 

D) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, 
e que não foi completamente terminado. 

E) as duas formas indicam ações que ocorrem no 
momento em que se fala. 

(guestão 1()J 

A oração destacada em "A minha voz emigrou para 
um corpo QUE JÁ FOI MEU.", em relação à principal, 
exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 
B) sujeito. 
C) complemento nominaL 
D) adjunto adnominaL 
E) aposto. 

(Questão 11 /1---------------

No contexto, o sentido das palavras destacadas em 
"No meu caso, não, a AUSÊNCIA me deixa 
SUBMERSA, sem acesso a mim.", fazendo-se as 
alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, 
correta e respectivamente, ao de: 

A) sumiço, vencida. 
B) alheação, emersa. 
C) escassez, submissa. 
D) compleição, afogada. 
E) existência, inundada. 

C Questão 12 

O elemento destacado em "Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, MAS não vazia." pode ser adequadamente 
substituído, sem mudança de seu sentido original, 
por: 

A) portanto. 
B) porquanto. 
C) salvose. 
D) desde que. 
E) todavia. 

C Questão 13 )l--------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto: 

L Na frase". É assim que envelheço: evaporada em 
mim, véu esquecido num banco de igreja.", 
EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com 
ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente. 

IL A preposição destacada em "sem papel, sem 
caligrafia, apenas COM luz e saudade." 
estabelece, no contexto, uma relação de 
consequência. 

li L O pronome destacado em "Só a ELE posso pedir 
o que antes te pedia a ti" é pessoal oblíquo. 

Está correto apenas o que se afirma em· 

A) li e li L 
B) IIL 
C) I e li L 
D) I e IL 
E) L 



(Questão 14 )1-------------

Em "E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU 
VOO: sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade.", o segmento destacado é exemplo de uma 
figura de linguagem, denominada: 

A) metáfora. 
B) pleonasmo. 
C) eufemismo. 
D) catacrese. 
E) prosopopeia. 

( Questão 15 ) 

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da 
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e 
verbo é: 

A) "Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência." 
B) "Só te amei a ti, Marcelo." 
C) "Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 

alcançar." 
D) "Não há parto de nada, nem de ninguém." 
E) "Quando não estás, me desconheço, ignorante." 

(~----~R~AC~I~OC~ÍN=I~O~L~ÓG=I~CO~----------~) 

(Questão 16 )f---------------

As seguintes propos1çoes lógicas formam um 
conjunto de premissas de um argumento: 

Se João não é físico, então Carlos é matemático. 
Se Carlos é matemático, então José não é 
químico. 
José é químico. 

Pode-se afirmar que: 

A) João é físico. 
B) Joãonãoéfísico. 
C) José não é químico. 
D) Carlos é matemático. 
E) Carlos é químico. 

(Questão 17 )1---------------

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e 
Q e W for falsas, então pode-se afirmar que as 
proposições P---* Q, P A (Q A W) e (P v Q) A (Q A W), 
são, respectivamente: 

A) falsa, falsa e falsa. 
B) falsa, verdadeira e verdadeira. 
C) verdadeira, falsa e verdadeira. 
D) verdadeira, verdadeira e falsa. 
E) verdadeira, verdadeira e verdadeira. 

(Questão 18 )1--------------

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, 
que marcam a hora e os que marcam os minutos, de 
um relógio analógico quando ele marca exatamente 
14he30min: 

A) 95° 
B) 1 ooo 
C) 105° 
D) 11 oo 
E) 115° 

( Questão 1 9 ) 

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem 3/7 de 
determinada operação em 15 dias, em uma jornada 
de 8 horas por dia, em quantos dias, 
aproximadamente, a operação estará terminada, 
considerando que foram integrados à equipe 
5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi 
reduzido em 1 hora por dia? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 

(Questão 20 )f--------------

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano 
letivo de um aluno na matéria de matemática com 
seus respectivos pesos: 

I ~~!~I ~·5 1 ~.o I ~·8 1 ;·1 
I ~·7 1 ~·8 1 ~·8 1 ~·5 1 

Dentre as opções, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado mais próximo da média 
ponderada do aluno na matéria de matemática. 

A) 5,00 
B) 5,20 
C) 5,75 
D) 6,00 
E) 6,77 

---------------~----------------



(~----~N~O~Ç~Õ=ES~D=E~IN~F~O~RM=A~,T~IC~A~ _______ ) 

(Questão 21 )r--------------

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar 
um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados 
como saída de dados. Um dispositivo que atende a 
esses requisitos é o( a): 

A) impressora multifuncional. 
B) leitor de código de barras. 
C) monitorcomum. 
D) mo use óptico. 
E) teclado WiFi. 

C Questão 22 )1--------------

No MS Windows 1 O introduziu-se um navegador no 
lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma 
nova característica desse sistema operacional. Esse 
novo navegador é o: 

A) Edge. 
B) Firefox. 
C) Mosaico. 
D) Opera. 
E) Safira. 

C Questão 23 )1--------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 
digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso 
significa que ele deseja: 

A) ativar o Menu Arquivo. 
B) atualizar os itens exibidos. 
C) abrir o campo de pesquisa na própria janela. 
D) abrir o campo histórico de endereços da janela. 
E) mudar o foco do cursor nos frames da janela. 

C Questão 24 )1--------------

Um usuário está utilizando o pacote Google Does 
para editar um documento no formato .doc. Ele 
deseja inserir um link no texto utilizando teclas de 
atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho 
CTRL+ 

A) F 
B) H 
C) K 
D) ALT+K 
E) ALT+F 

(Questão 25 )r--------------

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa 
acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, 
a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo 
principal da página. O recurso que ele deve utilizar é 
o( a): 

A) Imagens On-line. 
B) Janela Instantânea. 
C) Hiperlink. 
D) Marca D'água. 
E) SmartArt. 

(Questão 26)r--------------

Quando se está preparando um documento em 
formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS 
Word 2013 em português, para se incluir um bloco de 
endereço nessa mala di reta deve-se teclar no ícone: 

A) 

B) §] 

C) I ~ 

D) ID~ 

~ 
E) ? 

(Questão 27 )r--------------

Um professor construiu uma planilha, com o MS 
Excel2013 em português, que possui a matrícula dos 
alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. 
Ele fez uma fórmula, com uma única função, para 
obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 
8,5.Afunção que ele utilizou para esse caso foi a: 

A) CONT.NÚM 
B) CONT.SE 
C) CONT.VALORES 
D) MÁXIMO 
E) VALOR 

--------------------------------~ --------------------------------



Em uma rede de computadores, o sistema 
hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes 
para computadores, serviços ou qualquer máquina 
conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a 
associação entre várias informações atribuídas a 
nomes de domínios e cada entidade participante, é 
conhecido pelo acrônimo: 

A) ARP. 
B) BGP. 
C) DNS. 
D) PPPoA. 
E) SLIP. 

(Questão 29 ';-: ---------------
'----------------------------------------' 

Na questão de segurança digital para recepção de 
mensagens em correios eletrônicos, quando se 
deseja definir regras que tratam dos e-mails não 
solicitados, que contém informações indevidas ou 
não requeridas (tais como correntes, boatos, 
propagandas e fraudes), deve-se: 

A) configurar o protocolo SSH no navegador do 
usuário. 

B) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do 
usuário. 

C) configurar o sistema operacional para receber 
essas mensagens em uma pasta do sistema. 

D) criar uma página HTML associado ao software de 
correio com um script CSS para direcionar esse 
tipo de mensagem para a lixeira. 

E) utilizar um filtro anti-spam no software de correio 
para direcionar essas mensagens para uma 
pasta específica. 

;-
\.,Questão 3 

Software livre é entendido como qualquer programa 
de computador que pode ser executado, copiado, 
modificado e redistribuido de forma gratuita por 
qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o: 

A) navegador MS Internet Explorer. 
B) sistema operacional MacOS. 
C) ilustrador Adobe Photoshop. 
D) sistema operacional Linux. 
E) banco de dados Oracle. 

C._--=C~O'-'NH,E.._.C_,IM,.,E..,N'-'T_..O_..S_._N~A._.Á_.,R,...E.._.A'-"D._..E._.F._.O.._,R.,.M~A..,.ç':'ÃO...____/: 
...... --------------------------------------"" 

i Questão 31 ' .,__ ____________________________________ _) 

Método pelo qual o registro de qualquer operação 
implica que um débito em uma ou mais contas deve 
corresponder um crédito equivalente, em uma ou 
mais contas, de forma que a soma dos valores 
debitados seja sempre igual à soma dos valores 
creditados. A esse método se dá o nome de: 

A) Método Genovês 
B) Método Veneziano 
C) Método das Partidas Cobradas 
D) Método Inglês 
E) MétodoAritmético 

(guestão32")-' ---------------

Diferença entre o ativo e passivo da organização, ou 
seja, entre os bens e direitos que ela possui e suas 
obrigações. Estamos diante do conceito de: 

A) Capital integralizado. 
B) Plano de contas. 
C) Situação líquida. 
D) Capital circulante líquido. 
E) Mais-valia 

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos 
previstos no Art 5°, da Constituição da República 
brasileira, pode-se afirmar corretamente o seguinte: 

A) Ainda existe a possibilidade de prisão 
administrativa no BrasiL 

B) Os estrangeiros residentes no Brasil não têm 
assegurado o acesso à informação como regra 
geraL 

C) Dependendo da gravidade do delito, o acusado 
poderá ser condenado a uma pena vitalícia, isto 
é, cominada até a sua morte. 

D) A identificação criminal haverá mesmo que o 
indivíduo já tenha sido identificado civilmente, 
pois as instâncias são independentes. 

E) A prisão civil por dívida remanescente no Direito 
brasileiro que se mostra indiscutível é a do 
depositário infieL 



(Questão 34 /!-----------------

Em termos de competências legislativas dos entes 
federativos, conforme a Constituição da República de 
1988, pode-se afirmar corretamente que: 

A) Direito Tributário é matéria de competência 
legislativa exclusiva da União. 

B) Trânsito é matéria de competência legislativa 
privativa dos Municípios 

C) É competência legislativa concorrente federal, 
estadual e distrital as normas referentes á 
proteção do patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico. 

D) Os Estados-membros possuem competência 
tributária extraordinária para criar impostos 
extraordinários nos casos em que o Estado 
estiver passando por uma crise financeira 
severa, tal qual vem ocorrendo recentemente 
com alguns Estados da Federação brasileira. 

E) Os Municípios podem legislar sobre assuntos de 
interesse local, mas não podem suplementar a 
legislação federal e a estadual, em respeito ao 
pacto federativo. 

O Sistema Tributário Nacional é delineado pela 
Constituição brasileira de 1988, estabelecendo 
importantes parâmetros em termos da tributação em 
nosso país. Das alternativas abaixo, indique a única 
que traz uma assertiva correta sobre o Sistema 
Tributário brasileiro: 

A) Pela Constituição da República, existem cinco 
espécies tributárias: impostos, contribuições de 
melhoria, taxas, empréstimos compulsórios e 
contribuições especiais. 

B) Os empréstimos compulsórios podem ser 
instituídos por todos os entes federativos. 

C) Os tributos podem ser usados como instrumento 
confisca tório. 

D) A Constituição prevê a possibilidade de serem 
criadas imunidades sobre quaisquer espécies de 
tributos. 

E) Nada impede que sejam cobrados tributos em 
relação a fatos geradores ocorridos antes do 
início da vigência da lei que os houver 
aumentado de valor, pois, nesses casos, o tributo 
já foi criado anteriormente por lei. 

(Questão 3 6 ., 

A Lei federal n° 5. 172, de 1966, também conhecida 
como o Código Tributário Nacional, dispõe sobre o 
Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais 
de Direito Tributário aplicáveis à União, aos Estados e 
aos Municípios. Quanto a essas normas, é correto 
indicar que: 

A) a denominação dada ao tributo pela lei é 
fundamental para definição de sua natureza 
jurídica. 

B) os impostos são tributos vinculados, pois a 
instituição destes depende de lei de competência 
do respectivo ente federativo instituidor. 

C) a definição do fato gerador de um tributo deve 
observar sempre a legalidade, pois seria 
inadmissível a cobrança de um tributo a partir de 
uma atividade ilícita praticada pelo contribuinte. 

D) a capacidade tributária passiva de uma pessoa 
física independe de um contribuinte estar privado 
do exercício de sua atividade profissionaL 

E) eventual liminar concedida em sede de mandado 
de segurança interposto pelo contribuinte contra 
a cobrança de um tributo não tem o efeito de 
suspender a exigibilidade do crédito tributário. 



(Questão 37 /!-----------------

Em se tratando da organização administrativa dos 
municípios brasileiros, a partir dos princípios e regras 
estabelecidos pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, pode-se afirmar como correto 
que: 

A) os servidores municipais, de um modo geral, são 
estatutários, submetendo-se a um regime 
jurídico único, pois é necessário que todos eles 
contem com a prerrogativa da estabilidade 
funcionaL 

B) os municípios não são autorizados a promover a 
descentralização administrativa dos seus 
serviços, pois já constituem a menor partícula 
federativa autônoma no contexto do Estado 
brasileiro. 

C) nos termos da Constituição brasileira, constituem 
princípios expressos aplicáveis aos municípios, a 
impessoalidade, a moralidade, a probidade 
administrativa, a eficácia e a legalidade 
administrativa. 

D) caso um município, por autorização legislativa, 
crie uma empresa pública, esta terá 
necessariamente personalidade jurídica de 
direito privado e se destinará a prestar serviços 
públicos ou mesmo exercer atividade 
econômica. 

E) a Reforma Administrativa de 1998, promovida 
sobre a Administração Pública brasileira, denota 
um modelo de Estado interventor, e não de um 
Estado gerencial, pois o poder público não pode 
se abster de promover o interesse público 
incondicionalmente. 

Sobre a Teoria do Ato Administrativo, vários são os 
conceitos e institutos pertinentes, dos quais é correto 
apontar que: 

A) o ato administrativo poderá ser considerado 
quanto aos planos da existência, da validade e da 
eficácia, sendo que a falta de um dos requisitos 
do ato administrativo somente lhe causará a 
ineficácia. 

B) em termos de classificação dos atos 
administrativos, uma portaria que concede a 
promoção de trinta servidores a um cargo 
superior constitui um ato geral, pelo critério dos 
destinatários do ato administrativo. 

C) um ato administrativo discricionário também 
pode ser anulado, donde se conclui que todo ato 
administrativo, em tese, pode ser invalidado, 
caso encontrada alguma ilegalidade. 

D) são requisitos do ato administrativo a 
competência, a finalidade, a forma, a 
imperatividade e a exequibilidade. 

E) somente os atos administrativos vinculados 
necessitam ser motivados, uma vez que os atos 
discricionários são impregnados de juízo de 
valor, o que os impede de serem fundamentados. 

Acerca das modalidades licitatórias, previstas pela 
Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei federal n° 
8.66611993), é correto afirmar: 

A) A modalidade Concurso somente pode se 
submeter ao tipo de licitação conhecido como 
"melhor qualidade", uma vez que essa 
modalidade se destina a escolher a melhor 
criação intelectual, como por exemplo, literária, 
musical ou de marketing. 

B) Os chamados Registros Cadastrais, previstos na 
Lei Geral de Licitações, são utilizados pela 
modalidade licitatória denominada Convite. 

C) Pode-se dizer que a modalidade Convite, 
prevista na Lei federal n° 8.66611993, tornou-se 
totalmente obsoleta e revogada tacitamente pela 
Lei federal no 10.52012002, que instituiu a 
modalidade Pregão. 

D) A alienação de bens imóveis em geral da 
Administração Pública será processada apenas 
por meio da modalidade Leilão. 

E) Mesmo sendo caso em que a Lei de Licitações 
exija, pelo valor a ser contratado, a apenas a 
modalidade Tomada de Preços, o gestor público 
pode optar pela modalidade Concorrência. 



Conforme a Lei federal n° 8.666/1993, contrato é todo 
e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada. A partir desse conceito, pode
se dizer, acerca de contrato administrativo que: 

A) nenhum princípio da teoria geral dos contratos 
privados pode ser aplicado aos contratos 
administrativos, porque estes são contratos 
verticalizados, onde as cláusulas exorbitantes 
superiorizam o interesse público sobre o privado. 

B) a própria Lei n° 8.666/1993 declara que se aplica 
aos convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres celebrados por órgãos 
e entidades da Administração, não se aplicando, 
portanto, exclusivamente aos chamados 
contratos administrativos. 

C) os contratos administrativos são imutáveis em 
suas cláusulas, uma vez que devem promover 
segurança jurídica, o que ficaria comprometido 
caso houvesse variações nos ajustes firmados 
entre o poder público e o particular contratado. 

D) pela inexecução total ou parcial do contrato 
administrativo, à luz da Lei n° 8.666, a 
Administração Pública poderá, possibilitando a 
prévia defesa ao contratado, aplicar a este, 
penalidades administrativas como advertência, 
multa e confisco. 

E) por regra, os contratos administrativos devem ser 
celebrados por prazo indeterminado, conforme 
disciplina a Lei Geral de Licitações e Contratos 
vigente. 

(Questão 41 ., 

A Constituição da República dedica alguns de seus 
artigos para regular a questão dos servidores 
públicos civis. A partir dos dispositivos constitucionais 
acerca desse tema, tem-se por correto afirmar: 

A) O servidor titular de cargo público efetivo 
conquista a estabilidade mediante a investidura 
que obteve após aprovação em concurso público 
e conquanto que complete três anos de efetivo 
exercício nesse mesmo cargo público. 

B) O servidor ocupante de cargo público não tem 
direito ao adicional noturno, ao adicional de 
serviço extraordinário e à sindicalização. 

C) A greve por parte do servidor público civil sempre 
será interpretada como um ato de indisciplina 
funcional, devendo ser punida conforme as 
penalidades administrativas constantes do 
respectivo estatuto funcionaL 

D) Uma das formas da quebra da estabilidade do 
servidor efetivo se dá por procedimento de 
avaliação especial de desempenho, tendo o 
servidor, naturalmente, assegurada a ampla 
defesa. 

E) Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade com remuneração integral, até o 
seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

Co~~5i<"í~42jf----------------

Importantes normas disciplinam os serviços públicos 
no Brasil, exatamente por se tratar de atividades 
materiais voltadas a satisfazer às necessidades 
coletivas. Dentre as opções abaixo, marque a correta 
sobre os serviços públicos. 

A) Serviço público delegado é aquele cuja 
titularidade e execução passaram às mãos do 
particular, mediante procedimento legalmente 
previsto. 

B) Um dos princípios que regem à prestação do 
serviço público é o Princípio da Cortesia, pelo 
qual o usuário desse serviço deve ser tratado 
com urbanidade e gentileza pelo prestador do 
serviço público. 

C) Diz-se que o serviço público é classificado como 
coletivo quando prestado a grupamento 
determinado de indivíduos, como por exemplo, o 
serviço de iluminação pública. 

D) A concessão de um serviço público tem natureza 
contratual e que deve ser precedida de licitação 
em alguma das modalidades previstas na Lei 
Geral de Licitações e Contratos (Lei federal n° 
8.666/1993). 

E) A extinção de um contrato de concessão de 
serviço público que se dá antes do prazo 
contratado, por inadimplemento do 
concessionário, chama-se encampação. 



(Questão 43-, 

Sobre convênios e consórcios administrativos, é 
correto afirmar: 

A) Os convênios são espécies dos contratos 
administrativos, onde o que se busca 
fundamentalmente é o lucro por parte dos 
convenentes. 

B) A celebração de um convênio deve ser precedida 
de licitação pública. 

C) Para os que entendem que os consórcios 
administrativos são ajustes entre pessoas 
estatais da mesma espécie, a União não teria 
como celebrar um consórcio administrativo. 

D) Diferentemente dos contratos da Administração, 
nos convênios os interesses são opostos e 
diversos. 

E) Os convênios não estão sujeitos ao controle feito 
pelos tribunais de contas por não serem 
precedidos de licitação e por terem com objetivo 
fundamental a cooperação entre entidades 
públicas e privadas para a consecução de 
interesses comuns. 

~--------------------------------------\ 

\ Questão 44 ) 

Os bens públicos contam com disposições legais 
próprias, das quais somente é correto afirmar: 

A) Os bens do domínio nacional que pertençam a 
todas as pessoas estatais, seja da Administração 
Pública direta, quanto da indireta, são 
considerados bens públicos. 

B) Os lagos e os rios brasileiros são bens públicos 
federais, pois a questão hídrica é considerada 
interesse nacional e ponto estratégico à 
soberania do país. 

C) Se um bem é público, consequentemente é 
inalienável, incondicionalmente. 

D) Domínio eminente consiste no poder geral que o 
Estado brasileiro exerce sobre tudo quanto esteja 
em suas linhas territoriais, como decorrência de 
sua própria soberania. 

E) As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à 
União serão consideradas bens públicos 
municipais. 

A responsabilidade civil é o dever de indenizar a 
outrem pelos danos causados sejam estes materiais 
ou imateriais. Quando se tratar de responsabilidade 
civil do Estado, a Constituição da República disciplina 
o assunto em suas linhas gerais, a partir do que se 
pode afirmar corretamente que: 

A) a responsabilidade civil do Estado é baseada na 
Teoria do Risco Integral, pois deve assegurar ao 
particular prejudicado plenas garantias de ser 
ressarcido pelos danos sofridos em decorrência 
de condutas de agentes públicos. 

B) a ação de reparação de dano movida por 
particular prejudicado por danos causados por 
agentes públicos pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público não deve ser movida 
contra esses agentes públicos diretamente, e sim 
em face das pessoas jurídicas de direito público. 

C) a responsabilidade civil equivale à 
responsabilidade administrativa dos agentes 
públicos, pelos danos que estes causarem aos 
particulares e que, necessariamente acarretarão 
penalidades administrativas a esses mesmos 
agentes. 

D) a responsabilidade civil do Estado é subjetiva e a 
responsabilidade civil dos agentes públicos é 
objetiva, conforme disciplina a Constituição da 
República. 

E) no Brasil, não se admite o direito de regresso, em 
casos de responsabilidade civil do Estado, pois 
isso acarretaria uma responsabilização 
retroativa infinita. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cill--



(Questão 46-, 

Em termos de controle da Administração Pública, 
aponte a assertiva correta. 

A) O controle de mérito administrativo se materializa 
por reavaliações discricionárias que o agente 
público faz, nos limites legais permitidos, quanto 
à oportunidade ou conveniência da conduta 
administrativa. 

B) O controle da Administração Pública no Brasil 
sempre será feito por órgãos do Poder Executivo, 
mas nunca por outros Poderes da República. 

C) O controle realizado pelos tribunais de contas 
sobre os atos do Poder Executivo e do Poder 
Judiciário é denominado controle interno. 

D) O controle administrativo por vinculação é aquele 
exercido por meio de vários patamares de 
hierarquia administrativa dentro da mesma 
Administração, sendo tipicamente interno, 
porque os órgãos pertencem, como regra, à 
mesma pessoa. 

E) Em se tratando do Direito brasileiro, é necessário 
o esgotamento das vias administrativas como 
condição para que o interessado possa interpor 
ação judicial com o propósito de impugnar ato da 
Administração Pública. 

(Questão 47-, 

As licitações públicas realizadas no Brasil são 
reguladas, em termos de normas gerais, pela 
Lei federal n° 8.66611993. Com base nessa lei e na 
doutrina que embasa o tema, marque a alternativa 
correta. 

A) A contratação direta não é permitida no sistema 
jurídico pátrio, pois seria uma forma de burlar o 
princípio da obrigatoriedade da licitação. 

B) As normas gerais da Lei n° 8.66611993 não se 
aplicam aos municípios, em respeito à forma 
federativa do Estado brasileiro e às 
competências legislativas municipais. 

C) As pessoas jurídicas de direito privado que 
compõem a Administração Pública brasileira, 
como é o caso das sociedades de economia 
mista, não estão obrigadas a licitar, considerando 
a dinamicidade de suas atividades econômicas 
no contexto do mercado. 

D) Em termos de licitações, o princípio da 
publicidade não comporta exceções, inclusive 
por questões de moralidade administrativa, pois 
a falta de transparência numa licitação 
compromete a idoneidade do procedimento. 

E) Os casos de inexigibilidade de licitação se 
caracterizam pela inviabilidade do procedimento 
licitatório, como ocorre no caso de fornecedor 
exclusivo. 

(Questão 48 -, 

Em se tratando dos conceitos básicos que envolvem 
a vida funcional de um servidor titular de cargo 
efetivo, pode-se afirmar: 

A) O conceito de investidura do futuro servidor no 
cargo público efetivo se exaure com a sua 
nomeação, não dependendo que qualquer outro 
ato conjugado ou acessório. 

B) Readaptação é a passagem do servidor a outro 
cargo, compatível com o original, nos casos em 
que o servidor tiver sofrido redução de sua 
capacidade de trabalho, por motivos de doenças, 
mas não o suficiente para levá-lo à aposentadoria 
por invalidez. 

C) Um servidor que está em licença é considerado 
um servidor inativo, tal como ocorre quando ele 
se aposenta. 

D) Caso a autoridade competente tome 
conhecimento inequívoco de falta disciplinar 
cometida pelo servidor, poderá aplicar 
penalidade administrativa a esse servidor, sem a 
necessidade de instauração de processo 
administrativo disciplinar 

E) Admite-se a chamada reversão em todos os 
casos de aposentadoria do servidor titular de 
cargo efetivo, quando então ele retornará ao 
serviço ativo, o que configura um benefício para a 
Administração Pública. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 49 ;'-----------------

Sobre a modalidade licitatória denominada Pregão, 
instituída pela Lei federal n° 10.52012002, tem-se por 
correta a seguinte alternativa: 

A) A Lei do Pregão admite os mesmos tipos de 
licitação previstos na Lei Geral de Licitações e 
Contratos (Lei n° 8.66611993). 

B) O Pregão pode ser usado para contratação de 
obras, bens e serviços, desde que considerados 
comuns, ou seja, facilmente encontrados no 
mercado. 

C) As penalidades administrativas previstas na 
Lei n° 10.52012002 são a multa, o impedimento 
de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e o 
descredenciamento no Sicaf ou nos respectivos 
sistemas de cadastramento de fornecedores, 
pelo prazo de até cinco anos. 

D) O prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a cinco dias úteis. 

E) O Pregão deverá ser apenas presencial, 
justamente para garantir a celeridade e a lisura 
do procedimento. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------em--



(Questão 5o'' 

Sobre a Administração Pública indireta brasileira, é 
correta a seguinte proposição: 

A) É composta por entidades subordinadas aos 
órgãos da Administração Pública direta e sofrem 
controle finalístico. 

B) Possui apenas pessoas jurídicas de direito 
público, pois as entidades são pessoas estatais 
que auxiliam a Administração Pública 
centralizada no cumprimento das atividades 
estatais em proveito da coletividade_ 

C) Uma entidade da Administração Pública indireta 
pode estar vinculada a mais de um órgão da 
Administração Pública direta, caso exerça 
atividades que se relacionem a mais de uma área 
de atuação estatal. 

D) Um órgão da Administração Pública direta pode 
ter mais de uma entidade da Administração 
Pública indireta a ele vinculada, dependendo da 
descentralização administrativa legal realizada. 

E) As autarquias e as empresas públicas são 
entidades dotadas de personalidade jurídica de 
direito público, enquanto as fundações públicas e 
as sociedades de economia mista são dotadas 
de personalidade jurídica de direito privado. 

(Questão 51 -, 

O Código Tributário Nacional traz importantes 
conceitos para o Direito Tributário brasileiro. Assinale 
a alternativa que indica conceito corretamente 
transcrito. 

A) O crédito tributário decorre da obrigação 
principal, mas tem natureza diversa desta. 

B) Lançamento é o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 
caso, propor a aplicação da penalidade cabíveL 

C) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é 
sempre decorrente de lei ou de decreto que 
especifique as condições e requisitos exigidos 
para a sua concessão, os tributos a que se aplica, 
e, sendo caso, o prazo de sua duração. 

D) Obrigação tributária principal decorre da 
legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nelas 
previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. 

E) Sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa 
jurídica de direito público, titular da competência 
para exigir o seu cumprimento. 

(Questão 52-, 

Pelo Código Tributário Nacional brasileiro, são 
modalidade de exclusão do crédito tributário: 

A) anistia e isenção. 
B) isenção e remissão. 
C) prescrição e decadência. 
D) anistia e compensação. 
E) isenção e transação. 

( Questão 53 · 
' / 

Sobre a Organização da Administração Pública 
Direta e Indireta, assinale a alternativa correta. 

A) As autarquias são criadas por autorização 
específica do legislativo. 

B) Há subordinação das agências reguladoras com 
autoridades da Administração Pública Direta. 

C) Inconcebível as agências reguladoras deterem 
ampla função normativa. 

D) As autarquias e as fundações têm, como fim 
comum, o exerci cio de atividades econômicas. 

E) Na desconcentração, o Estado irá distribuir suas 
atividades administrativas internamente, com 
vinculação hierárquica. 

: Questão 54 , 
' / 

Por caracterizar uma autêntica promessa de 
contrato, o licitante não pode desistir da proposta 
ofertada no procedimento licitatório, sem carecer de 
motivação, até a finalização da seguinte fase externa: 

A) habilitação. 
B) julgamento. 
C) classificação. 
D) homologação. 
E) contrato. 

~-------------------------------------\ 

\ Questão 55; 

Suponhamos que um município do interior do Brasil 
resolva contratar o fornecimento de um equipamento 
qualquer para uma usina termoelétrica. Iniciada a 
execução pela contratada, o Governo Federal 
resolve aumentar a alíquota do Imposto sobre 
Importação sobre determinados insumos 
necessários à construção de tal usina. A situação 
relatada configura o que a doutrina denomina: 

A) Alteração unilateral do contrato. 
B) Casofortuito. 
C) Fato de Polícia. 
D) Fato do Príncipe. 
E) Fato da Administração. 



(Questão 56-, 

Assinale a alternativa correta, em relação aos 
servidores públicos. 

A) Estabilidade é prerrogativa exclusiva dos 
servidores ocupantes de cargo efetivo, 
estendendo-se aos empregados públicos. 

B) Estabilidade significa, em absoluto, que a perda 
do cargo ocorrerá simplesmente com sentença 
judicial transitada em julgado. 

C) Reintegração é o retorno à ativa do servidor que 
estava em disponibilidade com remuneração 
integral ao tempo de serviço. 

D) Constitucional a vinculação do reajuste de 
vencimentos de servidores estaduais ou 
municipais a índices federais de correção 
monetária. 

E) Disponibilidade é a colocação do servidor 
estável em inatividade remuneração 
proporcional ao seu tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo_ 

(Questão 57 ;e----------------
O servidor público possui direitos e prerrogativas por 
conta do cargo público do qual foi investido. Em 
contrapartida, também passa a ter responsabilidades 
pelo exercício desse cargo ou mesmo em razão dele. 
Diante dessa realidade, assinale a alternativa certa. 

A) O servidor nunca responderá pessoalmente, 
nem mesmo na esfera penal, visto que atua como 
preposto do poder público, quando exerce o seu 
cargo público. 

B) A responsabilidade administrativa é de ordem 
disciplinar, pois é reconhecida quando o servidor 
pratica conduta violadora de alguma proibição 
funcional ou quando deixa de observar dever 
funcional próprio do cargo público em que foi 
investido. 

C) A responsabilidade administrativa se confunde 
com a responsabilidade penal, eis que ambas são 
pessoais e intransferíveis. 

D) Os atos de improbidade administrativa 
praticados por servidor público vão lhe submeter 
a responsabilízação criminal, eis que 
improbidade é crime conforme o ordenamento 
jurídico pátrio. 

E) O servidor poderá ser responsabilizado 
pecuniariamente de forma direta pelo próprio 
usuário do serviço público que alegar e provar 
que sofreu prejuízos materiais ou mesmo 
imateriais, causados pela conduta daquele 
servidor, até mesmo por uma questão de 
moralidade administrativa. 

(Questão 58-, 

"A retomada do serviço pela poder concedente se dá 
dentro mesmo do prazo da concessão, ainda que não 
incorra qualquer ação do particular que contribua 
para essa retomada precoce, que se dá antes da 
expiração do prazo do contrato, por motivo de 
interesse público, mediante lei autorizativa específica 
e após prévia indenização" 
(MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública_ 14'_ ed., 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017)_ 
O fragmento do texto acima se refere à extinção da 
concessão por: 

A) advento do termo contratuaL 
B) encampação. 
C) falência. 
D) caducidade. 
E) rescisão 

[ Questão 59 ] 

Acerca do domínio público, assinale a alternativa 
correta. 

A) A investidura realmente é uma das exceções à 
obrigatoriedade da realização de procedimento 
licitatório. 

B) Os imóveis públicos dominicais podem ser 
adquiridos por usucapião. 

C) A proibição de usucapião atinge exclusivamente 
os bens imóveis. 

D) Os bens de uso especial são aqueles que podem 
ser utilizados, sem restrições, por qualquer do 
povo. 

E) Cessão de uso é a transferência da posse de um 
bem público para particulares graciosamente. 

Nas decisões de colegiado, que são tomadas no 
plenário dos tribunais, quanto à formação, 
denominam-se de ato: 

A) simples. 
B) complexo. 
C) composto. 
D) inexistente. 
E) residuaL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cill--
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