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Caderno de Prova ’D04’, Tipo 001

CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa

Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 9.

Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve aumentar para 70% até 2050. Em termos 
econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Nos 
Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de 30% do PIB do país.

Mas o sucesso tem sempre um custo -  e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial. 
Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades 
modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura 
desurbanização. Mas os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem discorrer sobre como as 
cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão moldar a economia mundial.

A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades inteligentes como Tallinn, na Estônia, os 
cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a assinatura 
de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de 
“governo 4.0”.

Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e 
transparência às operações de governos locais e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem com as pessoas.

(Adaptado de:“5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com )

1. Na apresentação de previsões quanto ao futuro das cidades, o autor

(A) aponta os problemas decorrentes do emprego da digitalização na economia mundial.
(B) apresenta opiniões divergentes no que respeita à sustentabilidade nos meios urbanos.
(C) recorre à opinião de especialistas e menciona cidades que usam recursos digitais atualmente.
(D) cita dados que mostram o aumento da urbanização como fruto da transformação digital.
(E) contrasta aspectos positivos e negativos da digitalização no exercício da cidadania.

2. Mas o sucesso tem sempre um custo -  e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial. 
(2o parágrafo)

Nesse trecho, constata-se a presença de uma

(A) generalização.
(B) hipótese.
(C) recomendação.
(D) incoerência.
(E) retificação.

3. Há quem fale sobre uma futura desurbanização. Mas os especialistas [...] descartam essa possibilidade. (2o parágrafo) 

Esse trecho está reescrito com o sentido preservado, em linhas gerais, em:

(A) Há quem defenda uma futura desurbanização, mesmo quando os especialistas [...] contestem sua eficácia.
(B) Há quem antecipe uma futura desurbanização, em contrapartida, os especialistas [...] corroboram essa possibilidade.
(C) Há quem espera uma futura desurbanização, os especialistas [...] não a consideram conveniente.
(D) Há quem cogite uma futura desurbanização; hipótese que os especialistas [...], contudo, rejeitam.
(E) Há quem refute uma futura desurbanização; os especialistas [...] a concebem como irrefreável, no entanto.

4. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais / e provavelmente irão 
mudar a forma como os governos interagem com as pessoas. (4o parágrafo)

Entre as ideias separadas por barra nessa passagem do texto, se estabelece relação de, respectivamente,

(A) causa e consequência.
(B) condição e conformidade.
(C) finalidade e comparação.
(D) concessão e adição.
(E) modo e tempo.
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5. Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertencem à mesma classe de palavras ambos os vocá

bulos sublinhados em:

(A) Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve aumentar para 70% até 2050. 
(1o parágrafo)

(B) Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. (1o parágrafo)

(C) Padrões insustentáveis de consumo. degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das 
cidades modernas. (2o parágrafo)

(D) Preferem discorrer sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitalização.... (2o parágrafo)

(E) Além disso. a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. (4o parágrafo)

6. Considere os trechos abaixo.

-  Há quem fale sobre uma futura desurbanização. (2o parágrafo)

-  Preferem discorrer sobre como as cidades... (2o parágrafo)

-  a forma como os governos interagem com as pessoas. (4o parágrafo)

No que se refere à regência verbal, levando-se em conta a norma-padrão da língua e o sentido com que são empregados no 
texto, os segmentos sublinhados podem ser substituídos, respectivamente, por

(A) fale por - discorrer entre - os governos e as pessoas interagem entre si.

(B) fale em - discorrer para - os governos interagem das pessoas.

(C) fale a - discorrer perante - os governos interagem às pessoas.

(D) fale acerca de - discorrer a - os governos entre pessoas se interagem.

(E) fale de - discorrer acerca de - os governos e as pessoas interagem.

7. No que respeita à regência, segundo a norma-padrão, a alternativa que apresenta um complemento nominal correto para o 
vocábulo sublinhado em Programas similares... é:

(A) àqueles de Tallinn.

(B) naqueles de Tallinn.

(C) por aqueles de Tallinn.

(D) sobre aqueles de Tallinn.

(E) com aqueles de Tallinn.

8. Ao transpor para a voz passiva a oração permitem a assinatura de contratos e o pagamento de impostos (3o parágrafo), a forma 
verbal correspondente será

(A) são permitidas.

(B) será permitida.

(C) são permitidos.

(D) é permitido.

(E) serão permitidos.

9. Está redigido em conformidade com a concordância da norma-padrão o livre comentário sobre o texto:

(A) Os cidadãos de algumas cidades inteligentes já se faz ouvir por meio de plataformas digitais.

(B) Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental, desigualdade persistente, tudo afetam as cidades mo
dernas.

(C) Quando consultado pelo Fórum, os especialistas discorreram sobre como as cidades vão se adaptar à era da digitali
zação.

(D) É possível que a vida das pessoas nas cidades se tornem mais fáceis serem vividas com a digitalização.

(E) Segundo algumas previsões, 70% da população mundial deverá habitar as cidades até 2050.
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Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 10 a 19.

Desde 2016, registra-se queda na cobertura vacinal de crianças menores de dois anos. Segundo o Ministério da Saúde, entre 

janeiro e agosto, nenhuma das nove principais vacinas bateu a meta estabelecida — imunizar 95% do público-alvo. O percentual 

alcançado oscila entre 50% e 70%.

As autoridades atribuem o desleixo a duas causas. Uma: notícias falsas alarmantes espalhadas pelas redes sociais. Segundo 

elas, vacinas seriam responsáveis pelo autismo e outras enfermidades. A outra: a população apagou da memória as imagens de 

pessoas acometidas por coqueluche, catapora, sarampo. Confirmar-se-ia, então, o dito de que o que os olhos não veem o coração 

não sente.

Trata-se de comportamento irresponsável que tem consequências. De um lado, ao impedir que o infante indefeso fique 

protegido contra determinada doença, os pais lhe comprometem a saúde (e até a vida). De outro, contribuem para que a 

enfermidade continue a se propagar pela população. Em bom português: apunhalam o individual e o coletivo. Põem a perder décadas 

de esforço governamental de proteger os brasileiros de doenças evitáveis.

O Brasil, vale lembrar, é citado como modelo pela Organização Mundial de Saúde. As campanhas de vacinação exigiram 

esforço hercúleo. Para cobrir o território nacional e cumprir o calendário, enfrentaram selvas, secas, tempestades. Tiveram êxito. 

Deixaram relegada para as páginas da história a revolta da vacina, protagonizada pela população do Rio de Janeiro que, no início do 

século passado, se rebelou contra a mobilização de Oswaldo Cruz para reduzir as mazelas do Rio de Janeiro. O médico quis resolver 

a tragédia da varíola com a Lei da Vacina Obrigatória.

Tal fato seria inaceitável hoje. A sociedade evoluiu e se educou. O calendário de vacinação tornou-se rotina. Graças ao salto 

civilizatório, o país conseguiu erradicar males que antes assombravam a infância. O retrocesso devolverá o Brasil ao século 19. Há 

que reverter o processo. Acerta, pois, o Ministério da Saúde ao deflagrar nova campanha de adesão para evitar a marcha rumo à 

barbárie. O reforço na equipe de agentes de imunização deve merecer atenção especial.

(Adaptado de: “Vacina: avanço civilizatório”. Diário de Pernambuco. Editorial. Disponível em: www.diariodeper-nambuco.com.br)

10. O texto expressa um ponto de vista condizente com o que se afirma em:

(A) Doenças já erradicadas voltaram a assolar a população porque os brasileiros não foram orientados a vacinar seus filhos.

(B) As campanhas de vacinação do Ministério da Saúde foram mal planejadas e, por isso, não chegaram a alcançar sucesso.

(C) O pouco conhecimento da população brasileira acerca das campanhas de vacinação acarretou surtos de doenças evitáveis.

(D) A população brasileira é irresponsável ao não aderir às campanhas de vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde.

(E) Falta investimento público em campanhas de vacinação que sejam de fato eficazes para o controle de doenças letais.

11. Com a alusão ao provérbio o que os olhos não veem o coração não sente, reforça-se a ideia de que

(A) as campanhas de conscientização do Ministério da Saúde não devem subestimar o conhecimento que o público adquire 
por meio do estudo formal.

(B) as notícias falsas espalhadas pelas redes sociais são eficazes porque recorrem a registros audiovisuais que apelam a um 
envolvimento afetivo.

(C) a imunização carece do estabelecimento de metas realistas, embora informar a população acerca dos riscos das doenças 
seja uma estratégia válida.

(D) a população já se esqueceu dos riscos de algumas doenças visadas pelas atuais campanhas de vacinação, como 
coqueluche, catapora e sarampo.

(E) as campanhas de vacinação têm priorizado inadvertidamente doenças que já não implicam risco de contágio à maior parte 
da população.

12. Um fragmento do texto tem seu conteúdo expresso em outras palavras em:

(A) Há que reverter o processo. (5o parágrafo) / É fato que o processo recrudesce.
(B) atribuem o desleixo a duas causas. (2o parágrafo) / imputam a negligência a duas causas.

(C) apunhalam o individual e o coletivo. (3o parágrafo) / sublimam o pessoal e o impessoal.

(D) se rebelou contra a mobilização de Oswaldo Cruz... (4o parágrafo) / foi ao encontro da campanha de Oswaldo Cruz...

(E) protagonizada pela população... (4o parágrafo) / submetida aos cidadãos...
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13. Uma frase em que se divulga informação sem a explícita veiculação de um juízo de valor é:

(A) Põem a perder décadas de esforço governamental de proteger os brasileiros de doenças evitáveis. (3o parágrafo)
(B) Trata-se de comportamento irresponsável que tem consequências. (3o parágrafo)
(C) Desde 2016, registra-se queda na cobertura vacinal de crianças menores de dois anos. (1o parágrafo)
(D) Graças ao salto civilizatório, o país conseguiu erradicar males que antes assombravam a infância. (5o parágrafo)
(E) O retrocesso devolverá o Brasil ao século 19. (5o parágrafo)

14. Considerado o contexto, ao reescrever o trecho Tal fato seria inaceitável hoje. A sociedade evoluiu e se educou (5° parágrafo) 
em um único período, com o sentido e a correção preservados, tem-se:
Tal fato seria inaceitável hoje,
(A) uma vez que a sociedade evoluiu e se educou.
(B) conquanto a sociedade evoluiu e se educou.
(C) ainda que a sociedade evoluiu e se educou.
(D) antes que a sociedade evoluiu e se educou.
(E) todavia a sociedade evoluiu e se educou.

15. Considere os seguintes trechos:

-  ao impedir que o infante indefeso fique protegido contra determinada doença... (3o parágrafo)
-  a enfermidade continue a se propagar pela população. (3o parágrafo)
-  As campanhas de vacinação exigiram esforço hercúleo. (4o parágrafo)

As expressões verbais estão correta e respectivamente substituídas por verbos flexionados no mesmo tempo e modo em:

(A) se mantenha - permaneça -  requiseram
(B) se mantém - permanece -  requereram
(C) se mantenha - permanece -  requereram
(D) se mantém - permaneça -  requiseram
(E) se mantenha - permaneça -  requereram

16. No contexto global do texto, a palavra processo, no último parágrafo, refere-se a

(A) queda na cobertura vacinal de crianças menores de dois anos.
(B) calendário de vacinação tornou-se rotina.
(C) Lei da Vacina Obrigatória.
(D) revolta da vacina, protagonizada pela população do Rio de Janeiro.
(E) décadas de esforço governamental de proteger os brasileiros de doenças evitáveis.

17. O reforço na equipe de agentes de imunização deve merecer atenção especial.

Nessa frase que encerra o texto, observa-se uma ambiguidade de sentido, a qual se atribui ao emprego de
(A) atenção, que pode denotar repreensão e também aludir a serviços especializados.
(B) reforço, que pode significar tanto uma ação eficaz quanto uma proposta inviável.
(C) agentes, que pode remeter a funcionários do governo e ainda à população não vacinada.
(D) deve, que pode expressar uma probabilidade e também exprimir uma sugestão.
(E) imunização, que pode referir-se ao ato de vacinar e ao ato de propagar doença.

18. Levando em conta apenas os fragmentos dados, a alternativa em que os trechos estão corretamente reescritos, com a expres
são sublinhada substituída pelo pronome é:

(A) apagou da memória as imagens... /apagou-lhes da memória.
(B) apunhalam o individual e o coletivo. / apunhalam-nos.
(C) enfrentaram selvas, secas, tempestades. / enfrentaram-lhes.
(D) conseguiu erradicar males... / conseguiu erradicar-nos.
(E) evitar a marcha rumo à barbárie. / evitar-lhe.

19. Para cobrir o território nacional e cumprir o calendário, enfrentaram selvas, secas, tempestades. (4o parágrafo)

Preservando-se o sentido e a correção gramatical, a expressão sublinhada estará corretamente substituída por

(A) Em decorrência de cobrir...
(B) Com vistas à cobrir...
(C) No impeto a cobrir...
(D) A despeito de cobrir...
(E) A fim de cobrir...

PMREC-Conhecimentos Gerais3 5



I I I I I  I  l l l l  l l l l l  I II I I  I I I  l l l l l  I l l l l l l I I  III Caderno de Prova 'D04', Tipo 001____________________________
20. Atende às regras de concordância da norma-padrão a seguinte frase:

(A) Os cidadãos são bombardeado com notícias falsas com o propósito de dissuadi-las de vacinar suas crianças.
(B) Notícias falsas é o que tem deixado alarmado quanto à vacinação grande parte da população.
(C) As pessoas tornam improdutivo o esforço governamental de proteger os brasileiros de doenças evitáveis.
(D) Quando a criança não é vacinada contra determinada doença, sua saúde fica gravemente comprometido.
(E) Nos últimos anos, tem sido registrado uma queda na cobertura vacinal de crianças menores de dois anos.

21. Todas as palavras estão grafadas corretamente em:

(A) Talvez restem poucas reminiscências no imaginário coletivo dos males de algumas doenças evitadas pela vacinação.
(B) Os médicos reinvindicam uma maior aderencia dos pacientes às campanhas esclarecedoras sobre a vacinação.
(C) O medo de que as vacinas façam mau às crianças tem levado o Ministério da Saúde a rever suas estrategias.
(D) A ignorancia quanto aos riscos das vacinas se extende das camadas mais pobres às mais abastadas da população.
(E) O ideal é que os responsáveis vacinem seus filhos expontaneamente, visando protege-los e colaborando com o coletivo.

Atenção: Leia o poema abaixo para responder às questões de números 22 a 24.

Mesopotâmia*

Perto de minha casa um rio 
seguia rumoroso e pobre, 
mas sempre havia quem buscasse 
um seixo, um peixe, uma lembrança.

Eram meninos e eram homens 
muito mais pobres do que ele, 
curvados sobre a água escura 
mesmo sob o sol de dezembro.

Pequenos caracóis, viscosos 
abrigos de um destino só 
na infância, a percorrer as léguas 
de schistosoma e solidão.

À noite, eu pensava que o mundo 
era composto só de rios 
e de crianças que tentavam 
a todo custo atravessá-los.

E ninguém me explicava nunca 
que na verdade, em minha vida, 
apenas um riozinho de águas, 
sempre escassas, corria perto.

*Mesopotâmia: região entre os rios Tigre e Eufrates, consi
derada o berço da civilização.

(MELO, Alberto da Cunha. Poesia com pleta. Rio de 
Janeiro, Record, 2017)

22. No contexto do poema, as águas escassas simbolizam

(A) a falta de identidade de uma população que não se organiza em prol do bem comum.
(B) a pobreza do sujeito poético, que se revolta contra a subserviência de seus pares.
(C) a ascensão social dos cidadãos capazes de se desprender de suas origens.
(D) a precariedade de recursos de uma comunidade negligenciada pelo poder público.
(E) o exotismo de uma região pouco explorada em termos socioeconômicos.

23. Em uma das leituras possíveis do poema, os versos mas sempre havia quem buscasse / um seixo, um peixe, uma lembrança 
expressam, por parte do sujeito de buscasse, sentimento de

(A) preocupação e passividade estéril.
(B) esperança e espírito de sobrevivência.
(C) alienação e comportamento egoísta.
(D) revolta e engajamento político.
(E) desamparo e postura servil.
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24. Considerando as regras de pontuação conforme a norma-padrão da língua, o período reescrito corretamente é:

(A) Pequenos caracóis, viscosos abrigos, de um destino só na infância, a percorrer, as léguas de schistosoma e solidão.

(B) Eram meninos e eram, homens, muito mais, pobres do que ele, curvados sobre a água escura mesmo sob o sol de 
dezembro.

(C) E ninguém, me explicava nunca, que na verdade, em minha vida, apenas um riozinho de águas, sempre escassas, corria 
perto.

(D) Perto de minha casa um rio, seguia rumoroso e pobre mas, sempre, havia quem buscasse, um seixo, um peixe, uma 
lembrança.

(E) À noite, eu pensava que o mundo era composto só de rios e de crianças que tentavam, a todo custo, atravessá-los.

25. A frase redigida com clareza e em conformidade com a norma-padrão da língua é:

(A) Além de poeta, Alberto da Cunha Melo foi jornalista e sociólogo. Nasceu em Jaboatão, Pernambuco, em 8 de abril de 
1942, e morreu no Recife, em 13 de outubro de 2007.

(B) Pertencente à Geração 65 de poetas pernambucanos, seus dois primeiros livros de poemas viram à público em separata 
da Revista Estudos Universitários, da UFPE.

(C) A Editora Record em 2017, lançou a Poesia completa, de que foi organizado por Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo, 
viuva e curadora da obra do poeta.

(D) Seu livro O cão de olhos amarelos & outros poemas inéditos foi agraciado merecidamente, ao Prêmio de Poesia da 
Academia Brasileira de Letras, no ano de 2007.

(E) Alberto da Cunha Melo é considerado hoje, um dos poetas mais expressivos da língua portuguesa, de cuja obra já foi 
traduzida para diferentes idiomas.

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático

26. O chefe de uma seção passou a um de seus funcionários uma tarefa que consistia em ler, registrar e arquivar um determinado 
número de processos. O funcionário, depois de ter lido, registrado e arquivado um quarto do número total de processos, notou 
que se lesse, registrasse e arquivasse mais três processos, teria completado um terço da tarefa. O número total de processos 
que compõem a tarefa completa passada, ao funcionário, pelo chefe é de

(A) 36.

(B) 12.

(C) 24.

(D) 48.

(E) 60.

27. Todos os habitantes de um determinado município devem receber uma carta da prefeitura, entregue em mãos, mediante assina
tura de um protocolo. Para realizar o trabalho de distribuição dessas cartas, a prefeitura contratou pessoas que serão remunera
das por número de entregas realizadas. Cada contratado recebeu um lote de 255 cartas a serem entregues. Sua remuneração 
se dará da seguinte maneira: para as primeiras 128 cartas, receberá um real por carta entregue; para as 64 seguintes, 
receberá 2 reais por carta entregue; para as 32 seguintes, 4 reais por carta, e assim por diante, dobrando-se a remuneração, por 
carta entregue, para o cumprimento de metade da parte da tarefa que acabou de realizar, de modo que pela entrega da última 
carta receberá 128 reais. O número mínimo de cartas que um contratado deve entregar para receber pelo menos 500 reais é

(A) 225.

(B) 213.

(C) 247.

(D) 239.

(E) 231.

28. Uma determinada secretaria municipal conta com dois assessores (A1 e A2) e cinco supervisores (S1, S2, S3, S4 e S5). Deseja- 
se formar uma comissão formada por quatro membros, pelo menos um dos quais deve ser um assessor e os demais, supervi
sores. Ainda, se A1 for membro da comissão, S1 não deve ser. Nessas condições, podem ser formadas

(A) 15 comissões diferentes.

(B) 30 comissões diferentes.

(C) 20 comissões diferentes.

(D) 44 comissões diferentes.

(E) 60 comissões diferentes.
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29. O número de divisores inteiros positivos de 600 é

(A) 25.

(B) 23.

(C) 22.

(D) 21.

(E) 24.

30. Antônio, Bernardo e Carlos adquiriram um terreno em sociedade de modo que a Antônio coube 1/4 do valor do terreno, a Ber
nardo, 1/3 e a Carlos, o restante. Antônio vendeu sua parte aos outros dois sócios, metade a cada um deles. Após essa tran
sação, a parte que cabe a Carlos corresponde a

(A) 3/5 do valor do terreno.

(B) 7/12 do valor do terreno.

(C) 5/8 do valor do terreno.

(D) 2/3 do valor do terreno.

(E) 13/24 do valor do terreno.

31. Um reservatório de água tem 1/5 de sua capacidade ocupada. Após a adição de 32.400 litros de água, o 
com 7/8 de sua capacidade ocupada. A capacidade, em litros, do reservatório é de

reservatório ficou

(A) 37.000.

(B) 48.000.

(C) 25.920.

(D) 40.500.

(E) 23.350.

32. Para uma festa infantil, calculou-se serem necessários 600 ml de suco por criança e 200 ml de água por criança. 
suco custa R$ 5,00 e a garrafa de 1,5 litro de água custa R$ 2,30, para uma festa com 60 crianças, o custo, em 
bebidas será de

Se o litro de 
reais, dessas

(A) 198,40.

(B) 240,00.

(C) 73,60.

(D) 207,60.

(E) 110,40.

33. O preço de um determinado produto sofreu dois aumentos mensais consecutivos de 10% cada um deles. No mês seguinte ao 
segundo reajuste, teve seu preço reduzido em 15%. Supondo não ter havido nenhuma outra alteração de preço no período, o 
preço final do produto sofreu, em relação ao preço inicial (ou seja, antes do primeiro aumento),

(A) um aumento de 2,85%.

(B) um aumento de 5%.

(C) uma redução de 10%.

(D) uma redução de 5%.

(E) uma redução de 2,85%.

34. Em um mutirão para construção de casas, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Se x denota o número de pessoas que 
constroem 6 casas em 8 dias, então o valor de x é igual a

(A) 200 pessoas.

(B) 100 pessoas.

(C) 175 pessoas.

(D) 225 pessoas.

(E) 250 pessoas.
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35. Na sala de espera do consultório de um pediatra há três mães, Ana, Beatriz e Cláudia, acompanhadas de seus respectivos 

filhos. Elas vestem blusas de cores diferentes (azul, verde e vermelho), usam calçados diferentes (bota, sandália e tênis) e têm 
quantidades de filhos diferentes (apenas um, dois e três). Ana veste uma blusa vermelha; a que veste blusa azul calça bota; 
Beatriz tem mais filhos do que Ana; a que usa tênis tem dois filhos. Sabendo que Cláudia não calça bota e tem apenas um filho, 
é correto afirmar que

(A) Ana tem dois filhos e Beatriz calça sandália.

(B) Ana calça tênis e Cláudia usa blusa verde.
(C) Beatriz calça bota e Cláudia usa blusa azul.

(D) Beatriz usa blusa verde e Cláudia calça sandália.

(E) Ana calça sandália e Beatriz tem três filhos.

36. Em uma escola de línguas, todos os professores que falam alemão falam, também, inglês, e nenhum dos professores que fala 
inglês fala italiano. Sobre os professores dessa escola de línguas, é correto afirmar que todos os que

(A) falam alemão falam, também, italiano.

(B) falam italiano não falam alemão.
(C) falam italiano falam, também, alemão.

(D) não falam italiano falam alemão.

(E) não falam alemão falam italiano.

37. Maria aposentou-se pela chamada regra 85/95, segundo a qual, uma mulher, para ter direito ao benefício integral, deve ter 
contribuído ao INSS por, no mínimo, 30 anos e a soma de sua idade, no momento da aposentadoria, com o período de con
tribuição ao INSS deve totalizar, no mínimo, 85 anos. Maria começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu ininterruptamente ao 
INSS até o momento de sua aposentadoria, que ocorreu assim que ela adquiriu o direito ao benefício integral. Maria se
aposentou com

(A) 51 anos.

(B) 48 anos.

(C) 49 anos.

(D) 50 anos.

(E) 52 anos.

38. Os quatro funcionários de uma repartição trabalham cada um em uma mesa, todos na mesma sala. O chefe da repartição deter
minou que os funcionários trocassem de mesa entre si. Os funcionários podem ser realocados na sala de modo que nenhum 
funcionário passe a ocupar a mesa que ocupava antes da realocação

(A) de 4 maneiras diferentes.

(B) de 24 maneiras diferentes.

(C) de 9 maneiras diferentes.

(D) de 6 maneiras diferentes.

(E) de 12 maneiras diferentes.

39. O processo de controle de qualidade da fabricação de um determinado produto em uma fábrica é composto de no mínimo 2 e no 
máximo 3 etapas. Em cada etapa, são aprovadas 80% das unidades do produto. Duas aprovações ao longo do processo 
habilitam a unidade do produto a ser comercializada. Duas reprovações resultam no descarte da unidade. Ao final do processo, 
a porcentagem de unidades que são habilitadas para comercialização é de

(A) 90 ,6%.

(B) 96%.

(C) 98, 8%

(D) 89,6%

(E) 94 9%

40. Sempre que eu passo na frente da casa de Rosa, o cão late. Se o cão late, então o gato mia, o bebê chora e o guarda apita. 
Quando o bebê chora e a babá não está em casa, a mãe não dorme. Se a mãe dorme e a babá não está em casa, então

(A) não passo na casa de Rosa e o guarda não apita.

(B) o cão não late e o guarda não apita.
(C) não passo na casa de Rosa e o cão não late.

(D) passo na casa de Rosa e o gato não mia.

(E) o cão não late e o gato não mia.
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Noções de Administração Pública

41. No processo de evolução da Administração pública, o modelo de administração burocrática representou

(A) um avanço em relação ao precedente modelo patrimonialista, passando a enfatizar a meritocracia e combater o 
clientelismo.

(B) um retrocesso em relação ao modelo clássico, com o abandono da especialização da Administração e aumento das prá
ticas de nepotismo.

(C) um movimento de horizontalização das estruturas, com redução de níveis hierárquicos e aumento da flexibilização dos 
controles.

(D) uma etapa antecedente ao modelo gerencial, porém já aplicando diversos conceitos deste, notadamente os controles de 
resultados.

(E) um período de pouca valorização das competências técnicas, com ausência de separação entre o patrimônio dos gover
nantes e do Estado.

42. No processo de evolução da Administração pública no Brasil, o movimento denominado “publicização” teve lugar

(A) a partir do advento do Departamento Administrativo do Serviço Público-DASP, representando a retomada pelo Estado de 
serviços e atividades precedentemente privatizados.

(B) na reforma do aparelho do Estado, ocorrida em meados dos anos 1990, representando a transferência de serviços 
públicos não exclusivos, como os de saúde, a entidades sem fins lucrativos.

(C) quando da implementação do modelo burocrático, representando forte intervenção do Estado no domínio econômico, 
mediante a exploração direta de atividades de relevante interesse público.

(D) no modelo de Administração patrimonialista, em que não havia separação entre o patrimônio público e o dos governantes, 
com fortes práticas de clientelismo.

(E) no modelo mais contemporâneo de Administração pública, pós-paradigma gerencial, representando a atuação conjugada 
entre os setores público e privado na forma de parcerias público-privadas.

43. Entre os diferentes tipos de estrutura organizacional, aquela inspirada em Alfred Sloan e cujo exemplo mais emblemático é a
aplicação, nos anos 1950, na General Motors, corresponde à estrutura

(A) Matricial, caracterizada pela segregação de atividades administrativas das operacionais, ligadas a partir dos denominados 
centros de comando.

(B) Divisional, caracterizada pela criação de órgãos que operam com relativa autonomia, denominados centro de resultados.

(C) Sistêmica, com a conjugação de diferentes atribuições, técnicas e administrativas, em órgãos de competência geral e 
ampla.

(D) Funcional, com órgãos permanentes e temporários, estes últimos vinculados à duração de projetos estratégicos.

(E) Estrutural, pautada pela divisão racional do trabalho, com unidades que atuam de forma sequencial e interdependente, 
sem qualquer grau de autonomia.

44. De acordo com os conceitos de excelência predicados pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), bem como as meto
dologias e ferramentas por ela disponibilizadas,

(A) o denominado pensamento sistêmico constitui um macroprincípio de excelência sustentado pela FNQ, a partir do qual são 
construídos os demais fundamentos aplicáveis às entidades patrocinadas pela Fundação.

(B) os fundamentos de excelência sustentados pela FQN são revistos periodicamente, ao menos a cada 2 anos, de forma a 
manter sua atualidade e aderência ao estágio das organizações patrocinadoras.

(C) a aferição do estágio da organização em termos de excelência e de boas práticas de qualidade em gestão depende de um 
procedimento de certificação efetuado pela FNQ.

(D) os critérios de excelência da Fundação, divididos em subitens, oferecem uma pontuação que permite que as organizações 
públicas ou privadas avaliem, elas próprias, seu grau de excelência.

(E) apenas entidades credenciadas pela FNQ possuem autorização para implementar, no âmbito de organizações públicas e 
privadas, o programa de compliance certificado pela Fundação.

45. A busca da qualidade e excelência nos serviços públicos envolve a utilização, com as devidas adaptações, de conceitos e 
teorias consagradas no âmbito privado. Nesse sentido, uma das premissas sustentadas por W. Edwards Deming, estudioso que 
difundiu o Ciclo de Melhoria Contínua, também denominado PDCA, é

(A) que a diversificação de fornecedores aumenta a economicidade e favorece a produtividade.
(B) que os orçamentos devem ser aprovados exclusivamente com base na redução de custos.
(C) que a melhor qualidade proporciona, no conjunto, custos menores.
(D) a importância de slogans e exortações à falha zero na produção de bens e serviços.
(E) a necessidade de quotas na linha de produção, com administração por cifras e metas numéricas.
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46. Na Administração pública, a aplicação do conceito de Gestão por Resultados tem como foco a busca de excelência no atendi
mento das necessidades do cidadão. Nesse contexto, pode-se afirmar que a eficiência, como indicador da atuação da Admi
nistração, representa

(A) o grau de atingimento, aferido por meio de critérios mensuráveis, das metas não financeiras estabelecidas pela Admi
nistração.

(B) o grau de qualidade do resultado obtido e da satisfação dos usuários com as políticas públicas implementadas, 
independentemente dos custos.

(C) a prestação de contas dos administradores em relação a suas ações e a competente responsabilização.

(D) a capacidade de consecução dos objetivos públicos propostos pelos governantes e gestores.
(E) o melhor uso dos insumos na produção dos bens ou serviços disponibilizados pela Administração à população.

47. Entre os diferentes modelos de gestão de pessoas que se apresentam no processo evolutivo de tal atividade, aquele ligado à 
Escola da Administração Científica, voltado à eficiência de custos e à busca de trabalhadores adequados às tarefas 
cientificamente ordenadas, corresponde ao modelo de gestão de pessoas como
(A) função de staff.
(B) gestão do comportamento humano.
(C) gestão estratégica de pessoas.
(D) gestão por competências.
(E) departamento pessoal.

48. Suponha que o Município de Recife pretenda difundir, como diretriz de política de gestão de pessoal aplicável tanto pela Admi
nistração direta como pelas entidades integrantes da Administração indireta, práticas de gestão e avaliação de desempenho. 
Contudo, verificou, analisando experiências “piloto” realizadas por alguns órgãos e entidades municipais, uma forte tendência 
dos avaliadores a nivelarem “por baixo” o julgamento dos avaliados, generalizando o resultado negativo de algum aspecto do 
desempenho para todos os demais aspectos avaliados. Tal circunstância

(A) representa o fenômeno denominado “recenticidade”, que é recorrente em avaliações que não consideram, como critério de 
amostragem, um intervalo de tempo adequado.

(B) traduz uma consequência natural e esperada, verificada exclusivamente em avaliações no setor público, denominada 
efeito Halo.

(C) representa um vício ou desvio da avaliação, denominado efeito Horn, que pode ocorrer tanto em avaliações no setor 
público como na iniciativa privada.

(D) é consequência da não utilização de avaliadores independentes, pois apenas estes são capazes de evitar tal desvio, 
conhecido como “leniência”, próprio de avaliadores sem formação especializada.

(E) não constitui necessariamente um vício ou desvio, podendo constituir uma diretriz da entidade na avaliação de seus 
colaboradores com vistas a processos de desligamento.

49. Considere que determinada autarquia municipal esteja implementando procedimento de avaliação de desempenho de seus
servidores com a utilização de metodologia sugerida por consultoria especializada consistente no método denominado Escolha
Forçada. Isso significa que
(A) do processo de avaliação deverá resultar, necessariamente, o rol dos avaliados com o pior desempenho, os quais devem 

ser considerados em eventuais processos de desligamentos futuros.
(B) o avaliador deverá escolher, entre o universo de avaliados, aquele que mais se destaca, atribuindo ao mesmo pontuação 

que servirá de referência para a colocação dos demais avaliados.

(C) caberá ao avaliador a escolha dos aspectos mais relevantes a serem considerados em cada conjunto de avaliados, de 
acordo com os respectivos campos de atuação.

(D) serão utilizados blocos de frases, devendo o avaliador, obrigatoriamente, escolher a afirmação que mais se aplica ao 
desempenho do avaliado.

(E) o avaliador irá propor a cada avaliado um leque de situações hipotéticas envolvendo sua atuação, cabendo ao avaliado a 
escolha obrigatória de uma delas e a apresentação da solução, a qual será objeto da avaliação.

50. O fenômeno do clima organizacional tem sido bastante estudado em face do seu impacto no âmbito das organizações públicas e
privadas e, nesse contexto, tem-se que o mesmo

(A) liga-se a aspectos cognitivos, descrevendo percepções compartilhadas entre os membros da organização sobre diferentes 
aspectos do ambiente corporativo.

(B) é de natureza estritamente afetiva, representando a visão de cada indivíduo sobre a razão de ser e os objetivos da 
entidade.

(C) não é passível de aferição mediante pesquisas, dada sua natureza subjetiva, de foro íntimo, variável de acordo com a 
percepção de cada indivíduo.

(D) possui apenas aspectos formais e fechados, ligados aos valores praticados pela organização, situando-se em suas 
camadas mais profundas e de difícil aferição.

(E) é de difícil modificação, eis que somente pode ser afetado por fatores exógenos à organização, como as ameaças e opor
tunidades apresentadas.
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51. Suponha que determinada sociedade de economia mista controlada pelo Município pretenda implementar modelo de gestão por

competência, utilizando-se da metodologia e das ferramentas consagradas para tal implementação. Nesse sentido, uma das
etapas necessárias para tanto, será a

(A) fase de mapeamento das competências, a partir da qual poderá ser identificada eventual lacuna entre as competências 
disponíveis na organização e aquelas requeridas para o desempenho dos cargos e funções que a integram.

(B) elaboração da denominada matriz SWOT, dividida em quadrantes nos quais se inserem os aspectos internos (forças e 
fraquezas) e externos (desafios e ameaças) envolvidos na atuação da organização.

(C) apresentação do histograma, que corresponde a um gráfico de barras com os resultados obtidos a partir da aferição dos 
indicadores de desempenho aplicados a cada setor da organização.

(D) construção do Diagrama de Ishikawa, consistente em uma representação gráfica de círculos concêntricos, sendo o de 
maior raio o relativo às competências comportamentais e o menor, relativo às competências operacionais.

(E) utilização de benchmarkings, consistentes em referenciais de organizações de excelência, para a aferição das 
competências necessárias à organização.

52. Entre as abordagens correntes sobre o fenômeno da liderança emerge o conceito de “liderança transacional”, no qual a atuação
do líder

(A) não é determinante, eis que o envolvimento dos liderados no atingimento dos objetivos estratégicos decorre do 
denominado ajuste espontâneo.

(B) inspira os trabalhadores a aceitar mudanças, promovendo a cultura da responsabilidade, propriedade e autonomia no local 
de trabalho.

(C) é fundada no carisma e em suas habilidades inatas para conduzir os liderados, promovendo o engajamento aos objetivos 
propostos.

(D) é pautada principalmente pela obediência às regras e cumprimento das metas estabelecidas, além de seguir a ideia de 
recompensa proporcional ao desempenho.

(E) depende da conjugação adequada do estilo adotado -  diretivo ou apoiador -  ao grau de maturidade dos liderados para se 
mostrar eficaz.

53. Considere que o novo dirigente de uma entidade integrante da Administração indireta do Município tenha estabelecido como 
principal foco de sua atuação fomentar a motivação dos servidores no ambiente de trabalho. Como embasamento teórico, 
referido dirigente valeu-se dos preceitos da Teoria ERC (ou ERG, como é conhecida internacionalmente), desenvolvida por 
Clayton Alderfer, o que significa pressupor que

(A) apenas o atendimento às necessidades mais básicas, ligadas à subsistência do indivíduo, constituem fonte para a 
motivação no trabalho.

(B) há uma hierarquia entre as necessidades dos indivíduos, cujo atendimento na ordem correta é pressuposto para gerar 
motivação.

(C) existem três necessidades essenciais a serem satisfeitas para a motivação dos indivíduos: existência; de relacionamento e 
de crescimento.

(D) o que gera a motivação genuína, capaz de assegurar o envolvimento e comprometimento do indivíduo com os objetivos da 
entidade, é apenas o atendimento das necessidades de estima e apreciação social.

(E) o homem médio não gosta do trabalho e o evita, sendo que a motivação para a realização das tarefas advém 
exclusivamente de recompensas financeiras.

54. Constituem ações relativas ao recrutamento e à seleção de pessoas para preenchimento de cargos no âmbito das organizações, 
respectivamente,

(A) criação de hipóteses de trabalho; análise de banco de currículos de interessados.
(B) entrevistas com candidatos; utilização de headhunters (caça-talentos).
(C) entrevistas diretivas; programa de trainee com captação de recém-formados.
(D) anúncios em jornais e revistas especializadas; provas de conhecimento e testes psicométricos.
(E) entrevistas situacionais; dinâmicas individuais e de grupo.

55. A diferença básica entre, de um lado, o conceito de análise de cargos e, de outro, o de descrição de cargos reside

(A) na constatação de que a descrição é tomada para fins exclusivamente formais, enquanto a análise consiste no processo 
de determinação da relevância do cargo na organização.

(B) no fato de que, enquanto a descrição focaliza o conteúdo do cargo, a análise procura determinar, entre outros, os 
requisitos físicos e mentais que seu ocupante deve possuir.

(C) na certeza de que a análise é relevante para a definição da estrutura de carreira na organização, enquanto a descrição é 
utilizada apenas no momento da contratação.

(D) na tese de que ambas são requisitos para a evolução funcional no âmbito da organização, a análise está atrelada ao 
processo de promoção, enquanto a descrição liga-se ao de progressão.

(E) na importância da descrição como determinante para a elaboração do organograma da instituição, enquanto a análise é 
utilizada na construção do fluxograma, indicando o caminho dos processos de trabalho e os respectivos responsáveis.
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56. Suponha que, tendo sido contratada uma consultoria especializada para apoiar a implementação do planejamento estratégico de 

uma entidade pública, tal consultoria esteja buscando identificar a missão da entidade, o que significa apontar

(A) os objetivos estratégicos da organização e as ações necessárias para alcançá-los.

(B) o futuro almejado pelos integrantes da entidade e como deseja ser reconhecida a longo prazo.

(C) os valores predicados pelos membros da entidade, indicando a forma como se posicionam na sociedade.

(D) os cenários em que a organização se insere e seu papel relativo no conjunto de agentes envolvidos.

(E) a própria razão de ser da entidade, ou seja, por que ela existe e o que ela faz.

57. Considere que uma empresa municipal tenha decidido utilizar, para apoiar seu planejamento estratégico e avaliar resultados, o 
Balanced Scorecard (BSC). Durante a aplicação de tal metodologia foram utilizados mapas estratégicos, cuja função precípua 
consiste em

(A) visualizar as estratégias, identificando as relações de causa e efeito entre as perspectivas.

(B) identificar a lacuna existente entre os insumos necessários e aqueles disponíveis na organização.

(C) identificar as forças e fraquezas da organização, com a análise dos cenários internos.

(D) mapear os desafios e oportunidades existentes no ambiente em que se insere a organização.

(E) mapear os principais processos de trabalho que fazem parte da cadeia de valor da organização.

58. No que concerne à gestão por projetos, o primeiro ponto a se ter em mente é que nem toda a atividade desempenhada por uma 
organização caracteriza-se como um projeto. Nesse contexto, constitui requisito fundamental para a caracterização de uma 
atividade como projeto a

(A) materialidade, eis que todo o projeto deve produzir um resultado financeiro imediato.

(B) intangibilidade, ligada ao seu caráter de difícil mensuração.

(C) temporalidade, eis que todo o projeto possui início e fim determinados.

(D) especialidade, demandando a condução por especialistas externos à organização.

(E) excepcionalidade, o que afasta a possibilidade de execução concomitante de mais de um projeto.

59. Suponha que determinada entidade integrante da Administração municipal pretenda investir em gestão de projetos utilizando,
como ferramenta, o método Program Evaluation Review Techinique (PERT), o que redundará na

(A) ênfase na redução do custo financeiro do projeto, com supressão ou redução das equipes envolvidas nas etapas e ações 
correspondentes, ainda que com aumento do prazo de conclusão.

(B) adoção de uma perspectiva sempre otimista quanto ao prazo de conclusão dos projetos, enfatizando o gerenciamento de 
outros aspectos, como a gestão de escopo.

(C) ênfase na qualidade do resultado final almejado em termos de produto, sem preocupação com o controle do prazo de 
conclusão do projeto.

(D) consideração apenas de cenários pessimistas quanto ao cumprimento do cronograma estabelecido para a conclusão do 
projeto, visando evitar atrasos e imprevistos.

(E) análise probabilística do tempo de conclusão dos projetos, calculado a partir de uma média ponderada das estimativas 
otimista, pessimista e provável.

60. Para a implementação da gestão de processos em uma organização, tanto pública como privada, afigura-se pertinente a
elaboração de um fluxograma, instrumento esse

(A) capaz de aferir o grau de maturidade do gerenciamento dos processos da organização, a partir do enquadramento em uma 
escala pré-definida.

(B) utitilizado na etapa de mapeamento dos processos, consistindo em uma representação gráfica do fluxo de atividades 
envolvidas.

(C) aplicado como ferramenta de gerenciamento de riscos, buscando evitar falhas repetitivas por meio da quantificação de 
ocorrências de um mesmo evento indesejado.

(D) voltado à capacitação e treinamento de pessoal, aplicado por meio de simulações das atividades envolvidas nos processos 
da organização.

(E) cuja aplicação depende do uso intensivo da tecnologia de informação, objetivando a padronização e otimização dos 
processos da organização.

PMREC-Assist.Gestão Pública-D04 13



Caderno de Prova ’D04’, Tipo 001

Noções de Informática

61. Um Assistente de Gestão Pública está acompanhando o endereçamento dos computadores em uma rede Classe C utilizando o 
protocolo IP v4. Depois de apresentado a ele um conjunto de endereços IP a serem atribuídos aos computadores da rede, 
identificou corretamente como válido apenas o endereço

(A) 204.17.5.262
(B) 204.317.5.32
(C) 172.416.17.230
(D) 204.15.328.128
(E) 204.15.5.32

62. Um Assistente de Gestão Pública entrou em contato com o suporte de informática afirmando que seu computador da linha PC 
não inicializava o Windows ao ser ligado. O técnico de suporte o orientou a reiniciar o computador por meio de Sistema 
Operacional contido em um pen drive. Para que isso fosse possível, solicitou ao Assistente para desligar o computador, plugar o 
pen drive na entrada USB e ligar o computador novamente. Para entrar no Setup, onde poderá mudar a ordem de inicialização 
do computador, o Assistente sabe que, na maioria dos computadores da linha PC, terá que pressionar a tecla

(A) F11.
(B) Ins ou Insert.
(C) Del ou Delete
(D) Tab.
(E) Ctrl + Enter.

63. No Microsoft Word 2013, em português, uma das maneiras de aumentar o espaçamento entre as linhas do texto de um 
documento, com objetivo de facilitar a leitura, é a partir

(A) da janela de configuração de parágrafo, acessada na guia Página Inicial.
(B) da opção Espaçamento entre linhas, disponível na guia Inserir.

(C) do grupo Parágrafo da guia Ferramentas.
(D) da janela de configuração de fonte, acessada na guia Página Inicial.
(E) do grupo Formatar da guia Exibição.

64. A Planilha abaixo foi criada no LibreOffice Calc, em português, e mostra alíquotas de imposto municipal hipotéticas para imóveis 
residenciais.

A B C

1 Alíquotas do imposto -  imóveis edificados

2 Valor Venal Imóvel Residencial

3 Até R$ 17.631,21 0,60%

4 Acima de R$ 17.631,21 0,80%

5

6 Contribuinte Valor do imóvel residencial Imposto a pagar

7 João Pessoa da Silva 15678 94,068

8 Marcos Antônio Freitas 289764 2318,112

(Adaptado de: https://portalfinancas.recife.pe.gov.br/sites/default/files/CTM_ANOTADO.pdf)

Na célula C7 foi usada uma fórmula que aplica a alíquota de imposto ao valor do imóvel contido na célula B7, de acordo com as 
condições especificadas nas células A3 e A4. Sendo assim, se o valor do imóvel contido na célula B7 for até 
R$ 17.631,21 deverá ser aplicada a alíquota de imposto contida na célula B3. Se for maior do que R$ 17.631,21 deverá ser 
aplicada a alíquota de imposto contida na célula B4. A fórmula usada foi

(A) =IF(B7<=17631,21;B7*B3;B7*B4)
(B) =SE(B7<=17631,21;B7*$B$3;B7*$B$4)
(C) =SE(B7<=17631,21>>B7*B3>>B7*B4)
(D) =COMPARA(B7<=17631,21:B7*$B$3:B7*$B$4)
(E) =SE(B7<=17631,21;B7*B$3$;B7*B$4$)

14 PMREC-Assist.Gestão Pública-D04

https://portalfinancas.recife.pe.gov.br/sites/default/files/CTM_ANOTADO.pdf


______________________________________ Caderno de Prova 'D04', Tipo 001 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĤ
65. Um Assistente de Gestão Pública estava utilizando o Windows 7, em português, mantendo abertos diversos softwares, entre 

eles o Microsoft Word. Em determinado momento o Microsoft Word travou, não respondendo aos comandos, porém, os demais 
softwares continuavam funcionando normalmente. Para encontrar um comando que permitia finalizar apenas o Microsoft Word 
travado, sem afetar os demais softwares abertos, o Assistente acessou o Gerenciador de Tarefas após pressionar a combinação 
de teclas

(A) Alt + Tab ou Ctrl + F12.
(B) Ctrl + Shift + T.
(C) Ctrl + F11 ou Ctrl + Q.
(D) Ctrl + Alt + Delete ou Ctrl + Alt + Del.
(E) Ctrl + Delete ou Ctrl + Del.

66. Ao se navegar na Internet utilizando o Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer, muitas vezes é necessário localizar uma 
palavra ou frase rapidamente na página ativa, que pode conter grandes conteúdos textuais. Para abrir rapidamente o campo 
onde será permitido digitar a palavra ou frase a ser localizada, utiliza-se a combinação de teclas CTRL +
(A) Insert.
(B) F2.
(C) Tab.
(D) F.
(E) L.

67. Um Assistente Administrativo deseja bloquear remetentes de mensagens indesejadas que chegam em sua caixa de entrada do 
Microsoft Outlook 2013, em português. Conseguirá fazer isso clicando

(A) na opção Bloquear Remetente do grupo Regras da guia Enviar/Receber.
(B) com o botão direito do mouse sobre a mensagem e selecionando as opções Lixo Eletrônico > Bloquear 

Remetente.
(C) na opção Regras de Entrada, disponível na guia Página Inicial.
(D) na opção Bloquear Remetente da guia Enviar/Receber e digitando o e-mail do remetente que deseja bloquear.
(E) na opção Firewall do grupo Regras e Alertas que está disponível na guia Página Inicial.

68. Vírus e worms são dois tipos de malware que podem ser obtidos por e-mail, em sites da internet, no compartilhamento de 
arquivos, em redes sociais e mensagens instantâneas, entre outros. Diferentemente dos vírus, os worms

(A) propagam-se enviando cópia de si próprio automaticamente pelas redes.
(B) propagam-se por meio da inserção de cópia de si mesmo em outros arquivos.
(C) normalmente alteram e/ou removem arquivos do computador.
(D) são instalados no computador quando se executa um arquivo infectado.
(E) normalmente enviam spam e phishing automaticamente a partir do computador.

Legislação Específica
69. Segundo o artigo 4o da Constituição Federal brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações interna

cionais por diversos princípios, NÃO sendo um desses princípios a

(A) garantia do desenvolvimento nacional.
(B) independência nacional.
(C) autodeterminação dos povos.
(D) não intervenção.
(E) concessão de asilo político.

70. Deoclécio e Demóstenes, estudantes universitários, vivendo atualmente um cenário político conturbado, ao estudarem a Cons
tituição Federal Brasileira, dentre os direitos e garantias individuais, verificaram que

(A) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 
inclusive nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

(B) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião somente após decisão definitiva da qual não 
cabe mais recurso, proferida pelo país no qual o acusado praticou o crime.

(C) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

(D) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados no prazo obrigatório de cento e vinte dias ao 
juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

(E) são a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas que serão fixadas obrigatoriamente por lei complementar, o 
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
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71. A cidade “X” pretende fazer um show especial para comemorar 100 anos da sua fundação e para esse show pretende contratar 

o famoso cantor “S”, consagrado pela opinião pública, e a famosa dupla sertaneja “Y” também consagrada pela opinião pública. 
Nesse caso, considerando que a contratação de “S” ocorrerá diretamente e a da dupla “Y” por meio de empresário exclusivo, a 
licitação para

(A) ambas as contratações é obrigatória.
(B) ambas as contratações é dispensável.
(C) a contratação de “S” é inexigível e da dupla “Y” é dispensável.
(D) a contratação da dupla “Y” é inexigível e de “S” é dispensável.
(E) ambas as contratações são inexigíveis.

72. De acordo com a Lei no 8.666/1993, nas licitações para fornecimento de bens,

(A) em qualquer hipótese, é desnecessária a comprovação de aptidão pela absoluta ausência de previsão legal.
(B) a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado.
(C) em qualquer hipótese, é desnecessária a comprovação de aptidão em razão da existência de dispositivo legal dispensando 

expressamente essa comprovação.

(D) a comprovação de aptidão será feita obrigatoriamente através de atestados fornecidos exclusivamente por pessoa jurídica 
de direito público, sendo desnecessária a apresentação de certidões.

(E) a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de certidões e atestados fornecidos exclusivamente por 
pessoa jurídica de direito público, devendo o contratante apresentar necessariamente as duas modalidades de documentos.

73. De acordo com a Lei no 8.666/1993, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,

(A) não é admitido, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, sendo necessária a 
comprovação individual.

(B) é desnecessária a indicação da empresa responsável pelo consórcio uma vez que todos devem atender às condições de 
liderança, obrigatoriamente fixadas no edital.

(C) há responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 
execução do contrato.

(D) não há impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio, 
sendo vedado apenas a participação de forma isolada.

(E) a indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente 
fixadas no edital, deverá ocorrer no prazo preclusivo de 48 horas após a divulgação do consórcio licitante vencedor.

74. Para efeitos da Lei no 8.666/93, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou
emprego público

(A) é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta será acrescida da metade quando os autores dos 
crimes previstos na referida Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Adminis
tração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada 
direta ou indiretamente pelo Poder Público.

(B) não é considerado servidor público, mas a pena imposta será acrescida da terça parte quando os autores dos crimes pre
vistos na referida Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração 
direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou 
indiretamente pelo Poder Público.

(C) é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta quando os autores dos crimes previstos na referida Lei 
forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder 
Público, será exatamente igual a dos ocupantes dos demais cargos.

(D) não é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta quando os autores dos crimes previstos na referida 
Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente 
pelo Poder Público, será exatamente igual a dos ocupantes dos demais cargos.

(E) é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta será acrescida da terça parte quando os autores dos 
crimes previstos na referida Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Adminis
tração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada 
direta ou indiretamente pelo Poder Público.

75. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, com relação à vacância de cargo, a vaga ocorrerá, 
dentre outras hipóteses,
(A) no dia útil seguinte àquela em que o funcionário completar setenta anos de idade.
(B) no dia seguinte ao ato que demitir ou exonerar.
(C) no dia seguinte à data do falecimento de servidor púbico.
(D) na data da publicação do ato que aposentar.
(E) no primeiro dia útil após a data em que transitar em julgado a sentença que anule o provimento ou declare a perda do cargo.
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Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Recife
76. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Recife, o funcionário

(A) poderá, com vencimentos e vantagens integrais, obter licença que não excederá 12 meses, em razão de doença em 
pessoas de sua família que conste como seu dependente, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e 
esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

(B) poderá, com vencimentos e vantagens integrais, obter licença que não excederá 24 meses, em razão de doença em 
pessoas de sua família que conste como seu dependente, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e 
esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

(C) não poderá obter licença em razão de doença em pessoas de sua família que conste ou não como seu dependente, uma 
vez que a licença para tratamento de doença é exclusiva e pessoal do servidor público.

(D) poderá, sem vencimentos e vantagens, obter licença que não excederá 36 meses, em razão de doença em pessoas de 
sua família que conste como seu dependente, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e esta não 
possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

(E) poderá, com vencimentos e vantagens na proporção de 60%, obter licença que não excederá 12 meses, em razão de 
doença em pessoas de sua família que conste como seu dependente, desde que prove ser indispensável sua assistência 
pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

77. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Recife, com relação à acumulação de cargo público, é
correto afirmar:

(A) Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, 
a Comissão de Acumulação de Cargos -  CAC notificará o servidor para apresentar defesa ou fazer opção, no prazo 
improrrogável de cinco dias, contados da data da ciência da notificação.

(B) O servidor poderá participar de forma remunerada de até 3 comissões, ou grupos ou órgãos de deliberação coletiva, desde 
que seja membro nato de um deles.

(C) O funcionário não poderá exercer mais de um cargo em comissão, ou integrar mais de um órgão de deliberação coletiva, 
salvo, nesse último caso, quando for integrante nato.

(D) Instaurado o processo administrativo disciplinar, se o servidor, até o trânsito em julgado do processo, fizer a opção legal, 
independentemente de comprovar a exoneração do cargo ou a dispensa de emprego ou função objeto da acumulação, 
presume-se a sua boa-fé e o processo será arquivado.

(E) O servidor que tiver feito declaração falsa sobre acumulação de cargos por ocasião de sua posse será imediatamente 
exonerado, sem a necessidade de processo administrativo disciplinar, devendo, inclusive, ocorrer a comunicação ao Minis
tério Público para apuração das penalidades criminais cabíveis no prazo máximo de cinco dias contados da exoneração.

78. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, o funcionário público que pleitear, como procurador 
ou intermediário, junto às repartições públicas municipais para tratar de percepção de vencimentos, proventos, remuneração ou 
vantagens de parente afim de terceiro grau, está sujeito a penalidade de

(A) advertência verbal e multa de até cinco vezes a remuneração do servidor.
(B) suspensão, que não excederá a 60 dias.
(C) advertência verbal, somente.
(D) exoneração.
(E) suspensão, que não excederá a 30 dias.

79. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, considera-se abandono de cargo a ausência inten
cional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. A reassunção das atribuições, depois de consumado o abandono
de cargo,

(A) não afasta a responsabilidade administrativa, nem caracteriza perdão tácito da Administração pública.
(B) afasta a responsabilidade administrativa e caracteriza perdão tácito da Administração pública.
(C) afasta a responsabilidade administrativa, mas não caracteriza perdão tácito da Administração pública pela absoluta 

impossibilidade material de aplicação desse instituto aos entes Públicos.
(D) não afasta a responsabilidade administrativa direta, mas servirá como circunstância atenuante que poderá reduzir a multa 

administrativa em até trinta 30%, por expressa disposição legal.
(E) só afastará a responsabilidade administrativa após três meses consecutivos de prestação de serviços, mas não caracteriza 

perdão tácito da Administração pública pela absoluta impossibilidade material de aplicação desse instituto aos entes 
públicos.

80. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, os Secretários Executivos, os Diretores Execu
tivos, os Gerentes Gerais e o Corregedor da Guarda Municipal do Recife, são competentes para aplicação das penas discipli
nares nos casos de

(A) advertência, repreensão e suspensão de até 08 dias.
(B) advertência, repreensão e suspensão de até 60 dias.
(C) advertência e repreensão, apenas.
(D) suspensão de até 60 dias, apenas.
(E) advertência, repreensão e suspensão de até 90 dias.
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