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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À 04 – Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o
autor, indicações que permitirão ao poeta deixar de ser “um bicho
LÍNGUA PORTUGUESA
Poesia do Tempo
O equívoco entre poesia e povo já é demasiadamente
1
sabido para que valha a pena insistir nele. Denunciemos antes
o equívoco entre poesia e poetas. A poesia não se “dá”, é
hermética ou inumana, queixam-se por aí. Ora, eu creio que
os poetas poderiam demonstrar o contrário ao público. De
5 que maneira? Abandonando a ideia de que poesia é evasão.
E aceitando alegremente a ideia de que poesia é participação.
Não basta dizer que já não há torres de marfim; a torre
desmoronou-se pelo ridículo, porém muitos poetas continuam
vendo na poesia um instrumento de fuga da realidade ou de
10 correção do que essa realidade ofereça de monstruoso e de
errado. Desenvolve-se então entre eles a linguagem cifrada,
que nenhum leigo entende, e que suscita o equívoco já
célebre entre poesia e povo.
Participação na vida, identificação com os ideais do
15 tempo (e esses ideais existem sempre, mesmo sob as mais
sórdidas aparências de decomposição), curiosidade e
interesse pelos outros homens, apetite sempre renovado em
face das coisas, desconfiança da própria e excessiva riqueza
interior, eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao
poeta
deixar de ser um bicho esquisito para voltar a ser,
20
simplesmente, um homem.
(Carlos Drummond de Andrade)

esquisito”.

a) Linguagem hermética; participação na vida; interesse pelos
outros homens.
b) Identificação com os ideais do tempo; linguagem cifrada;
aceitação de que a poesia seja “participação”.
c) Desconfiança da própria e excessiva riqueza interior;
linguagem inumana, curiosidade e interesse pelos outros
homens.
d) Percepção social; atenção aos fatos de seu tempo; e
desconfiança de suas próprias riquezas interiores.

05 – Observe os períodos abaixo, diferentes à pontuação:
Adormeci logo, repousei em seus braços.
Adormeci, logo repousei em seus braços.
A observação atenta desses períodos permite dizer que:

“A poesia não se “dá”, é hermética ou inumana.”

a) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de
conjunção; na segunda, com a presença de conjunção
conclusiva.
b) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de
conjunção; na segunda, com conjunção explicativa.
c) No primeiro, logo é advérbio de tempo; no segundo, uma
conjunção causal.
d) No primeiro, logo indica alternância; no segundo,
consequência.

De acordo com o fragmento do texto, qual é o significado da
palavra “inumana”?

06 – Leia:

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 –

a)
b)
c)
d)

Leia:

Homem é acusado de matar e ocultar o cadáver de sua esposa.
Inatingível para os homens, superior à condição humana.
Compreensível para os homens, inferior à capacidade humana.
Marque a alternativa que apresenta solução gramatical que
Acessível a todos, equilibrada à linguagem humana.
minimiza o problema de sentido, percebido na frase, mantendo as
Incompreensível para o povo, elucidativa a todos.
principais informações transmitidas.

02 – De acordo com o texto, parte do equívoco que existe entre
poesia e povo se dá
a) porque o povo, que carece de facilidade para ler poesias,
compreende a poesia como evasão, fuga da realidade.
b) porque a poesia é um instrumento de aceitação da realidade,
podendo ser considerada, também, como correção do que essa
realidade oferece de monstruoso e de errado.
c) por conta da crença, de alguns autores, de que poesia é evasão,
possibilitando assim a criação de linguagem cifrada, que o
povo não entende.
d) por conta de serem os poetas pessoas voltadas ao povo em
suas maneiras de escrever e de pensar, conceito que
populariza a poesia durante gerações.

03 – Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida
assinale a alternativa com a sequência correta. No texto Poesia do
Tempo, Carlos Drummond de Andrade se opõe
(
(
(
(

) à facilidade de leitura do povo.
) à clareza da linguagem poética.
) à expressão de alguns poetas de linguagem cifrada.
) ao hermetismo provocado pelo distanciamento entre poesia e
povo.

a)
b)
c)
d)

V–V–F–V
F–F–V–V
F–V–F–F
V–F–V–V

a) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o
verbo “matar” e ocultar o termo “e ocultar o cadáver de sua
esposa”.
b) Acrescentar o objeto direto “o corpo” para o verbo “matar”,
substituir a palavra “cadáver” por “corpo”, trocar o adjunto
adnominal “de sua esposa” por “dela”.
c) Acrescentar ao enunciado o objeto indireto “de sua esposa”
para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à
palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua
esposa”.
d) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o
verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à
palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua
esposa”.

07 – Leia:
Os ipês floresceram no período esperado. Eles ofereceram
um quadro aos românticos. Na tão esperada estação do ano, todos
assistem à cena apaixonados pela vida.
Quanto à predicação dos verbos destacados, pode-se dizer que:
a) florescer e oferecer são verbos transitivos indiretos.
b) oferecer e assistir são verbos transitivos diretos e indiretos.
c) florescer é verbo intransitivo; oferecer, verbo transitivo direto
e indireto.
d) florescer e oferecer são verbos intransitivos; assistir é verbo
transitivo indireto.
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08 – Assinale

a alternativa em que a vírgula foi emprega 13 – Identifique o sujeito dos verbos destacados e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
adequadamente, em função do que se apresenta entre parênteses.
a) Vens, pois, anunciar-me uma alegria. (Conjunção pospositiva)
b) A alegria, diz a menina é o impulso da vida. (Oração
intercalada)
c) Uns dizem que se alegrou, outros que se entristeceu. (Vírgula
vicária)
d) A alegria, isto é a sensação que todos buscam, tem sua origem
na satisfação de desejos. (Expressão explicativa)

09 – Leia:

1 – Trata-se de casos emblemáticos.
2 – Faltou-me compaixão naquele instante.
3 – Deve fazer alguns meses que não conversamos.
4 – Sinto muito a ausência de perdão.
(
(
(
(

) Sujeito indeterminado
) Sujeito simples
) Oração sem sujeito
) Sujeito elíptico

a) 4 – 2 – 3 – 1
“Pensativo, caminhava pela estrada da vida, que é pedregosa e a b) 1 – 2 – 3 – 4
cada instante se recria”.
c) 2 – 1 – 3 – 4
Com relação à oração adjetiva destacada, assinale a alternativa d) 3 – 4 – 1 – 2
correta.
a) Esta oração é adjetiva explicativa e, neste caso, apresenta-se
coordenada.
b) Esta oração é adjetiva restritiva e está precedida de pronome
14 – Em relação aos termos sintáticos e a pontuação, leia as
relativo [que].
c) A oração destacada é explicativa, limita a significação do frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que as
frases foram pontuadas adequadamente.
termo antecedente [estrada da vida].
d) É uma oração adjetiva restritiva, sendo indispensável ao
1 – Foram feitas várias manifestações, contra a política atual.
sentido da frase [caminhava pela estrada da vida].
2 – Os Deputados, na madrugada de ontem, decidiram aceitar o
projeto do Presidente.
3 – Decepcionado, o enfastiado Juiz afastou-se lentamente.
10 – Observe os verbos destacados.
4 – Eu trabalho com a verdade, você com a mentira.
“Denuncie. Se você recebeu uma proposta sem referência para
melhorar de vida, desconfie. Nunca entregue seu caráter a a) 1 e 2
b) 3 e 4
ninguém.”
c) 2 e 3
Os verbos destacados apresentam-se em qual modo?
d) 1 e 4
a) No indicativo, pois exprimem um fato certo de se realizar.
b) No subjuntivo, porque são formas verbais que enunciam um
fato hipotético.
c) No imperativo, pois os verbos destacados estão exprimindo
15 – A partir da leitura da tirinha da Mafalda, personagem
ordem, conselho e pedido.
d) No indicativo, porque as formas verbais enunciam um fato ilustrada nos dois primeiros e no último quadrinho, é possível
concluir que ela
possível de acontecer.

11 – Leia:
Os investimentos da iniciativa privada em saúde deveriam ser
proporcionais aos lucros de cada empresa.
Os termos destacados classificam-se, respectivamente, em:
a)
b)
c)
d)

complemento nominal – adjunto adnominal
adjunto adnominal – complemento nominal
adjunto adnominal – predicativo
predicativo – adjunto adnominal

http://www.universodosleitores.com/2016/04/mafalda-em-10-tirinhasrealistas-e.html, acesso em JUL 2017.

a) se apresenta em estado de júbilo pela sua nação. Esse fato,
indubitavelmente, está ligado à sua sujeição voluntária às
datas cívicas.
b) questiona valores morais e cívicos e faz questão de se colocar
à parte da sociedade quando resolve subverter valores de amor
12 – Leia:
à sua própria pátria.
“Cada novo aluno que ingressa na Força Aérea aspira galgar c) apresenta, indiretamente, uma crítica às pessoas que são
posição mais brilhante na carreira militar.”
condicionadas às regras impostas pela sociedade,
manifestando assim sua liberdade de expressão, não vinculada
No trecho, o verbo aspirar tem significado de
às datas programadas dos calendários.
d) se surpreende com a fala da personagem no quarto quadrinho,
a) inalar – sorver algo
seu interlocutor, que, surpreso pelas atitudes ufanistas da
b) almejar – criar algo
menina, mostra-se livre de sistemas de controle social, como
c) pretender – indicar algo
calendários e datas cívicas.
d) desejar – pretender algo

U
N
A

A
D
LA
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16 – Das

alternativas abaixo, apenas uma preenche, de modo 21 – Em “Transportamos então nós dois, privilegiadas
correto, as lacunas das seguintes frases. Assinale-a.
criaturas, as preciosidades de uma vida humana”, a função
sintática do termo sublinhado é
1 – Não se ponha entre ____ e ela.
2 – Quando saíres, avisa-nos que iremos ____.
3 – Já ____ disse várias vezes que você deve insistir.
4 – Você só é capaz de pensar em ____ . Você só se preocupa ____
mesmo?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

22 – Leia:

eu – contigo – te – ti – consigo
eu – consigo – te – si – contigo
mim – consigo – lhe – ti – contigo
mim – contigo – lhe – si – consigo

sujeito.
aposto.
vocativo.
objeto direto.

Ao chegar tarde em casa, o recém-casado moço, em busca de
carinho e atenção de sua esposa que, àquelas horas, já dormia,
entra no quarto, se aproxima da cama e sussurra para a mulher:
17 – Assinale a alternativa que completa corretamente a frase, — Querida, quero amá-la!
Com sono, sem entender bem o que ouvia, a mulher disse:
de acordo com a norma padrão.
— Está dentro do armário.
_____________ os documentos que encaminharemos à Escola de Insistente, o marido tenta de novo:
Especialistas da Aeronáutica.
— Não é nada disso, meu bem. Agora, vou amar-te!
Aborrecida, a jovem respondeu:
a) Devem-se formalizar
— Você pode ir para qualquer planeta que quiser, com ou sem
b) Deverá ser formalizados
mala! Quero dormir!
c) Deverão ser formalizado
d) Deverão serem formalizados
Marque a opção que apresenta explicação gramatical correta
sobre a conversa apresentada
a) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são
decorrentes de usos de pronomes proclíticos.
A menina ficou só, ao pé de amora carregada. Tão só que b) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são
decorrentes de usos de pronomes enclíticos.
escutou as batidas de seu coração. Somente a solidão a
c) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são
acompanhava.
decorrentes de usos de mesóclises nas formas verbais do verbo
As palavras sublinhadas são classificadas, respectivamente, em:
“amar”.
d)
As
dificuldades de entender as reais intenções do marido são
a) adjetivo – adjetivo
decorrentes
de usos de pronomes oblíquos átonos em posições
b) advérbio – adjetivo
inadmissíveis na Língua Portuguesa em relação ao verbo.
c) adjetivo – advérbio
d) advérbio – advérbio

18 – Leia:

19 – Com

relação aos termos destacados, coloque (V) para
verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
(

(
(
(
a)
b)
c)
d)

) É imprescindível que o governante do país adote duas
diretrizes: distribuição de renda e melhoria do ensino
público. (Aposto)
) Sua inteligência deixou perplexos seus amigos. (Adjunto
Adnominal)
) Audaciosos, os dois culpados denunciaram os envolvidos no
crime. (Aposto)
) Ouvidos atentos, aproximei-me da porta. (Adjunto
Adverbial)
F–V–V–F
V–F–F–V
V–F–V–V
F–V–F–V

20 – Assinale

a alternativa que apresenta
pronominal de acordo com a norma padrão.
a)
b)
c)
d)

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões 23, 24,
25 e 26.
Vou tirar você do dicionário
Vou tirar do dicionário
A palavra você
Vou trocá-la em miúdos
Mudar meu vocabulário
E no seu lugar
Vou colocar outro absurdo
Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele
Eu vou tirar você de letra
Nem que tenha que inventar outra gramática
Eu vou tirar você de mim
Assim que descobrir
Com quantos nãos se faz um sim.
Itamar Assumpção & Alice Ruiz. In: DUNCAN, Zélia. Intimidade - texto adaptado.

23 – Em relação ao pronome destacado do fragmento “E no seu
lugar vou colocar outro absurdo”, assinale a alternativa
INCORRETA:
a

colocação

Nunca encontraremo-nos novamente.
Nos falaram que tudo era uma questão de escolha.
Parece-nos que o mais acertado era retomar os estudos.
Gostaria de entender por que fizeram-nos vir neste local.

a) O pronome destacado “seu” se refere à palavra “você”.
b) “seu” se refere à palavra do vocabulário que será trocada em
miúdos.
c) No contexto, “seu” é um pronome possessivo que faz
referência semântica a um pronome de tratamento.
d) “seu” é um pronome possessivo que concorda
gramaticalmente com a segunda pessoa do singular.
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24 – Com

base no texto adaptado “Vou tirar você do 28 – Leia atentamente as afirmativas abaixo.
dicionário”, leia o fragmento textual que segue e assinale a
I – No vocábulo “alistar”, observa-se a derivação
alternativa correta.
parassintética.
“Eu vou tirar você de mim”
II – Os vocábulos “riacho”, “quietude” e “amanhecer” são
formados por sufixos nominais.
a) “Você” é um pronome de tratamento familiar, o pronome
“mim” é oblíquo átono.
III – “Automóvel” é formado por hibridismo.
b) A forma “você” foi usada no papel de pronome pessoal do
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
caso oblíquo atuando como complemento verbal.
c) “Você” e “mim” são pronomes pessoais oblíquos átonos que a) I
b) II
indicam diretamente as pessoas do discurso.
d) Os pronomes “eu” e “mim” são, respectivamente, c) I e III
classificados como pronomes pessoais do caso reto e oblíquo d) II e III
átono.

25 – De

acordo com o texto “Vou tirar você do dicionário”,
sobre uma possível conclusão advinda de sua leitura, marque a
alternativa correta.
a) O eu-lírico do texto deixa clara a ideia de ter dificuldade em
esquecer e rechaçar a pessoa designada pela palavra “você”.
b) Pode-se afirmar que a troca de pronomes no texto é fruto do
incômodo que a gramática provoca no autor.
c) A intenção do eu-lírico é inventar uma nova gramática e um
novo dicionário, reflexo de suas inquietações com as normas
de escrita vigentes.
d) Pode-se concluir que o eu-lírico deseja rememorar a pessoa
“você”, conforme elucidado no verso “Eu vou tirar você de
mim”.

26 – De acordo com o uso da palavra “nãos” no texto “Vou tirar
você do dicionário”, marque a alternativa correta.
a) Trata-se de um substantivo, pois sofre flexões morfológicas
próprias de um substantivo e aceita ser antecedida pelo artigo
“os” em outros contextos de uso.
b) Trata-se de um advérbio de negação. Embora flexionado, a
ideia negativa se contrapõe ao advérbio “sim” presente no
mesmo verso.
c) Trata-se de um recurso linguístico aceitável numa língua, em
que se exemplifica a troca de advérbios por pronomes
indefinidos.
d) Trata-se de uma flexão indevida de palavra “gramaticalizada”
por dicionários, recurso esse impossível de ser utilizado numa
língua.

29 – A palavra “porque” deveria ter sido grafada separadamente
na alternativa:
a) Dê-me ao menos um porquê para seu lamento.
b) Estas são as reivindicações porque estamos lutando.
c) Não se preocupe com o futuro, porque você tem energia para
conquistar seus ideais.
d) Sei que há alguma situação diferente, porque ninguém
apareceu até o momento.

30 – Assinale

a alternativa que
classificação de figura de linguagem.

(

(

) Verbos auxiliares são os que se juntam a uma forma nominal (
de outro verbo para constituir a voz passiva, os tempos
compostos e as locuções verbais.
) “Não fiquem aqui, sejam prudentes”, os verbos estão,
respectivamente, nos modos imperativo e indicativo.
(
) Na frase: “Os pais contemplam-se nos filhos”, o verbo está
na voz passiva.
) Em “Organizou-se o campeonato”, tem-se voz reflexiva.

a)
b)
c)
d)

F–V–V–V
V–V–F–F
V–F–F–F
F–F–V–V

(

incorreta

31 – Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em
relação à explicação do que ocorre sintaticamente nas frases em
destaque.

falsas, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência (
correta.

(

a

a) “Lá fora, a noite é um pulmão ofegante.” (Fernando Namora)
– Metáfora
b) “Quando a bola saía, entravam os comentários dos
torcedores.” (Carlos Eduardo Novaes) – Eufemismo
c) “A areia, alva, está agora preta, de pés que a pisam.” (Jorge
Amado) – Antítese
d) “A geada é um eterno pesadelo.” (Monteiro Lobato)–
Hipérbole.

27 – Escreva (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as
(

apresenta

a)
b)
c)
d)
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) “Os sujeitos são indeterminados quando não é possível
identificá-los, com clareza, no período.” – pode-se afirmar
que há presença de sujeito simples.
) “Sintaxe é a arte de compreensão de um texto em relação ao
funcionamento das palavras na oração.” – pode-se afirmar
que há presença de predicativo do sujeito.
) “Funções sintáticas são a base para o aprendizado de
gramática escolar.” – pode-se afirmar que há presença de
período composto por coordenação, uma vez que há mais de
uma função sintática explícita no contexto.
) “O jogo de palavras existente numa relação sintática
provoca o leitor a desvendar os mistérios do texto.”
– pode-se afirmar que o sujeito é composto, tendo em vista a
presença de plural explícito em sua composição.
F–V–F–F
V–F–F–V
F–V–V–F
V–V–F–F

32 – Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa 36 – Assinale

a alternativa que não apresenta a correta
que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos classificação da oração subordinada.
predicados das orações abaixo.
a) Peço que desistas.
(Oração Subordinada Substantiva)
1 – Os alunos foram informados da situação.
2 – Os candidatos saíram da sala confiantes.
b) O coração batia forte porque tinha medo.
(Oração Subordinada Adverbial)
3 – O professor parece despreocupado.
a) Predicado
Verbal
b) Predicado
Nominal
c) Predicado
Nominal
d) Predicado
Nominal

Nominal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado c) Era esta a verdade que ninguém contestou.
(Oração Subordinada Adverbial)
Verbal – Predicado Nominal – Predicado Verbo- d) Pessoa que mente não merece reconhecimento.
(Oração Subordinada Adjetiva)
Verbal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado
Verbo-Nominal – Predicado Verbal – Predicado

37 – Complete as lacunas de acordo com as normas de regência:

33 – Classifique as orações reduzidas de acordo com o indicado.

“Ansioso _______ emoções desusadas.” (Camilo Castelo Branco)

Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

“Ansiava ______ novo dia que vinha nascendo.” (Fernando Sabino)

1 – Oração Reduzida de Infinitivo
2 – Oração Reduzida de Gerúndio
3 – Oração Reduzida de Particípio

A sequência correta é:

(
(
(

) Esta é a trágica notícia divulgada pela imprensa brasileira.
) Tendo perdido o dinheiro, o candidato viu-se obrigado à
desistência.
) Custou-lhe muito concluir o curso técnico.

a)
b)
c)
d)

1–2–3
2–3–1
3–2–1
2–1–3

a)
b)
c)
d)

a–o
a – por
de – pelo
para com – para o

38 – Com relação às regras de crase, marque a alternativa que
completa, correta e respectivamente, as lacunas.
Dedico-me ____ sua lei, meu Deus! Cumpro suas regras.
Apresento-me ____ vós, sensível ____ minha fé.

a)
34 – Complete as lacunas das frases abaixo com a, à, as, às, de b)
acordo com a justificativa do emprego ou ausência do acento c)
grave. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. d)

à–à–à
a–à–a
a–à–à
a–a–a

1 – Caminhava pela avenida de ponta ____ ponta. (locução
formada por palavra repetida)
2 – Após longa viagem, a filha voltou ____ casa paterna. (palavra
39 – Assinale a alternativa que apresenta a classificação
casa acompanhada de adjetivo)
3 – Saiu de sua residência ____ pressas. (locução adverbial incorreta da oração subordinada destacada.
feminina)
a) Suponho ser ele o homem de palavras sinceras. (Oração
Subordinada Adverbial)
4 – Era um senhor distinto, possuía calçados ____ Luís XV.
b) Só depois disso percebi quão sinceras eram as palavras
(elipse diante de palavra masculina)
dele. (Oração Subordinada Substantiva)
a) a – à – às – à
c) Só depois disso percebi a sinceridade que as palavras dele
b) à – à – as – a
continham. (Oração Subordinada Adjetiva)
c) à – a – às – à
d) Só depois que caí em mim, percebi a sinceridade das
d) a – a – as – a
palavras dele. (Oração Subordinada Adverbial)

35 – O pronome relativo “que” pode desempenhar várias
funções sintáticas. Quanto à análise desse pronome nas frases
abaixo, assinale a alternativa incorreta.
a) A paixão por que foi seduzido é puro delírio.
(Objeto Direto)
b) A cidade em que nasci fica no Estado de São Paulo.
(Adjunto adverbial)
c) As promessas a que me mantenho fiel são polêmicas.
(Complemento Nominal)
d) “Pais e filhos” é uma das músicas de que mais gosto.
(Objeto Indireto)

40 – Leia:
“Minha Vida, meu juízo, minha decência”
As regras que justificam, respectivamente, os acentos das
palavras acima destacadas são as mesmas que justificam o acento
em:
a)
b)
c)
d)
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país – ingênuo
júri – cerimônia
úteis – esplêndido
cafeína – bônus

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

46 – Qualquer

conduta ou comportamento da Administração
que, agindo como parte contratual, torne impossível a execução
do contrato ou provoque desequilíbrio econômico, é definido
como um

U
N
A

41 – Por

meio de qual elemento é possível controlar o a) ato unilateral.
movimento de débito e crédito de uma conta registrada no livro b) fato do príncipe.
c) ato administrativo.
Razão?
d) fato da administração.
a) Balancete
b) Razonete
c) Balanço Patrimonial
d) Relatório do Resultado do Exercício

A
D
LA

47 – A

Tipologia de Etzioni foi uma das principais utilizadas
pela Teoria Estruturalista e classifica as organizações com base
no uso e significado da obediência. Marque a alternativa com os
três tipos de organizações segundo Etzioni.

42 – No que diz respeito ao procedimento licitatório, havendo a

a)
inviabilidade de competição, nos termos do Art. 25 da Lei nº b)
c)
8.666/93, acarretará a
d)
a) deserção.
b) inexigibilidade.
c) dispensabilidade.
d) alteração do objeto.

Éticas, Remunerativas e Impositivas
Impositivas, Utilitárias e Normativas
Utilitárias, Coercitivas e Normativas
Remunerativas, Utilitárias e Coercitivas.

48 – Segundo

a Lei nº 6.404/1976, são grupos do Ativo não

Circulante
a) Intangível, Clientes e Fornecedores.
b) Imobilizado, Capital Social e Reservas.
43 – Como definimos as despesas empenhadas, pendentes de c) Ativo Realizável a Longo Prazo, Imobilizado, Intangível e
Investimentos.
pagamento na data de encerramento do exercício financeiro?
d) Disponibilidades, Ativo Realizável a Longo Prazo e Passivo
a) Empenho
Exigível a Longo Prazo.
b) Liquidação
c) Restos a Pagar
d) Despesas a serem empenhadas

49 – Com relação aos métodos de escrituração, qual tipo consiste
44 – Qual

no registro de operações específicas envolvendo o controle de um
só elemento?

é o prazo de decadência estipulado para a
Administração anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé, nos termos da Lei nº
9.784/99?
a)
b)
c)
d)

dez anos
três anos
dois anos
cinco anos

a)
b)
c)
d)

Método das partidas simples
Método das partidas unitárias
Método das partidas dobradas
Método das partidas complexas

50 – Leia:

Existem dois princípios que são fundamentais e que decorrem
da marcante bipolaridade do Direito Administrativo; de um lado,
temos a liberdade do indivíduo e, do outro, a autoridade da
Administração. Esses postulados não são específicos do Direito
45 – Marque a alternativa que contempla os três grupos em que Administrativo, pois informam todos os ramos do Direito
podem ser classificados os Fatos Administrativos.
Público. Esse texto faz referência aos Princípios da

a)
b)
c)
d)

Fatos permutativos, flexíveis e fixos.
Fatos patrimoniais, receitas e despesas.
Fatos convencionais, materiais e líquido.
Fatos mistos, modificativos e permutativos.

a)
b)
c)
d)
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Legalidade e da Eficiência.
Impessoalidade e da Moralidade Administrativa.
Legalidade e da Supremacia do Interesse Público.
Impessoalidade e da Continuidade do Serviço Público.

51 – Assinale

a alternativa que completa a lacuna do texto 55 – Max Weber, criador da Sociologia da Burocracia, estudou
abaixo, extraída do Art. 142, inciso VII, da Constituição da tipos de sociedade. Marque a alternativa que aponta os três tipos
República Federativa do Brasil.
de sociedade que o economista e sociólogo distinguiu.
“VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena a) Sociedade Legítima, Sociedade Carismática e Sociedade
privativa de liberdade superior a ___________, por sentença
Técnica.
transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no b) Sociedade Tradicional, Sociedade Carismática e Sociedade
Legal.
inciso anterior;”
c) Sociedade Tradicional, Sociedade Contemporânea e
a) três anos
Sociedade Legal.
b) dois anos
d) Sociedade Inovadora, Sociedade Legal e Sociedade
c) cinco anos
Democrática.
d) quatro anos

56 – Analise as afirmações abaixo e marque V (verdadeiro) e F
Teoria das Relações Humanas foi um movimento de (falso). Depois, assinale a alternativa com a sequência correta.
reação e oposição à abordagem clássica da administração, ( ) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
nascendo da necessidade de
Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
a) retirar métodos rigorosos e precisos aos trabalhadores das
(
)
Os
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
empresas.
brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
b) mostrar a preocupação psicológica e sociológica das classes
assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
patronais e trabalhadoras.
c) defender os interesses patronais que sofriam com a ( ) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
desumanização de seus trabalhos.
pessoal do serviço público.
d) corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho com a
aplicação de métodos aos quais os trabalhadores eram ( ) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
submetidos.
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.

52 – A

a)
b)
c)
d)

F–V–F–V
V–V–F–V
F–V–V–F
V–F–V–F

53 – O

Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do
Presidente da República nos assuntos relacionados com a
soberania nacional e a defesa do Estado democrático. De acordo
com essa afirmação, assinale a alternativa que apresenta uma
autoridade que participa do mencionado Conselho.
a)
b)
c)
d)

57 – Existem determinadas cláusulas que não seriam comuns ou
seriam caracterizadas como ilícitas em contrato celebrado entre
particulares, por conferirem vantagens a uma das partes
contratantes em detrimento da outra. A Administração, nessa
situação, coloca-se em posição de supremacia sobre o contratado
(particular). A assertiva estabelece que estão presentes, em favor
da Administração, as chamadas cláusulas

Ministro da Fazenda
Ministro da Casa Civil
Ministro das Relações Exteriores
Ministro das Relações Institucionais

a)
b)
c)
54 – As assertivas abaixo são relativas às medidas adotadas d)
durante a vigência do Estado de Defesa. Nessa perspectiva, todos
os enunciados estão corretos, EXCETO

a) É permitida a incomunicabilidade do preso.
b) A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser
superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder
Judiciário.
c) A comunicação (prisão ou detenção) será acompanhada de
declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do
detido no momento de sua autuação.
d) A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor
da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz
competente.

públicas.
exorbitantes.
regimentais.
extraordinárias.

58 – Existem

fatores que condicionam a formação de grupos
informais. Assinale o fator que NÃO corresponde à formação
desses grupos.
a)
b)
c)
d)

Página 9

status
períodos de lazer
interesses comuns
interação provocada pela organização formal

59 – Para esclarecer a função administrativa, Henri Fayol define 64 – Como é denominado o instrumento constitucional destinado
o ato de administrar
administração, que são:
a)
b)
c)
d)

envolvendo

cinco

elementos

Prever, orientar, executar, corrigir e controlar.
Prover, orientar, executar, corrigir e controlar.
Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
Prover, organizar, comandar, coordenar e controlar.

da à defesa de interesse coletivo posto à disposição do cidadão que
visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural?
a)
b)
c)
d)

Habeas Data
Ação Popular
Mandado de Segurança
Mandado de Injunção

60 – No LibreOffice Impress, a janela abaixo representa um
assistente utilizado para realizar as tarefas de modo mais ágil e
intuitivo. Qual é o nome desse assistente?
65 – O botão
qual função?
a)
b)
c)
d)

, no LibreOffice Calc, realiza a inserção de

MOD
SOMA
SE
LOG

66 – Os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados
a)
b)
c)
d)

em gerações, levando-se em conta o momento de seu surgimento
e reconhecimento pelos ordenamentos constitucionais. Assinale a
alternativa que compreende a geração dos direitos econômicos,
sociais e culturais.

Assistente de Agenda
Assistente de Apresentações
Assistente de página da Web
Assistente de conversor de documentos

a)
b)
c)
61 – Qual a classificação do ato administrativo que o identifica d)
com o regime jurídico-constitucional?

a)
b)
c)
d)

Ato político.
Ato material.
Ato normativo.
Ato de opinião.

AN

D
A
L
U

primeira geração
segunda geração
terceira geração
quarta geração

A

67 – No âmbito do controle da Administração Pública, qual é o
sistema adotado pelo Direito brasileiro, a fim de apreciar, com
força de coisa julgada, a lesão ou ameaça de lesão a direitos
individuais e coletivos?

62 – Na Execução Financeira, a movimentação de recursos entre

a) Jurisdição una
as unidades do sistema ocorrem por meio de ferramentas. Qual b) Jurisdição mista
instrumento transfere recursos da entidade da Administração c) Dualidade de jurisdição
Indireta para o Órgão da Administração Direta?
d) Contencioso administrativo
a) Cota
b) Repasse
c) Sub-repasse
d) Descentralização Interna

68 – Como

definimos toda pessoa física que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
da União e das entidades da Administração Indireta, ou pelos
63 – Como é denominado o ato final do procedimento licitatório quais estas respondam, ou que, em nome destas, assuma
obrigação de natureza pecuniária?
que atribui ao vencedor o objeto da disputa?
a) Agente Responsável
a) Julgamento
b) Servidor Público Federal
b) Habilitação
c) Servidor Público Municipal
c) Adjudicação
d) Agente da Administração Pública Federal
d) Classificação

Página 10

69 – Na figura abaixo, as letras X e Y correspondem, 73 – Assinale a opção em que é apresentada a composição do
respectivamente, a quais controles de posicionamento de texto no patrimônio.
LibreOffice Writer?
a) Obrigações, direitos e bens.
b) Ativo, passivo e obrigações.
c) Dinheiro, receitas e despesas.
a) Recuo à direita e recuo à esquerda.
d) Obrigações, direitos e bens intangíveis
b) Recuo da primeira linha e recuo à direita.
c) Recuo à esquerda e recuo da primeira linha.
d) Recuo à esquerda e recuo à direita.

74 – Qual atributo

70 – A

Federação Brasileira é composta pela União, EstadosMembros, Distrito Federal e Municípios, sendo consagrado no
Art. 1º e no Art. 18 da Constituição da República Federativa do
Brasil. Diante disso, indique sob a égide de qual princípio está
Federação Brasileira, por não existir, no país, o chamado direito
de secessão.
a)
b)
c)
d)

Supremacia Política
Separação dos Poderes
Autonomia Administrativa
Indissolubilidade do Vínculo Federativo

do ato administrativo corresponde a figuras
definidas previamente pela lei como aptas a produzir
determinados resultados, ou seja, para cada finalidade busca-se
alcançar um ato anteriormente definido?
a)
b)
c)
d)

Tipicidade
Motivação
Imperatividade
Presunção de legitimidade

75 – Alguns aspectos apontam diferenças básicas entre estratégia
71 – No LibreOffice Impress, o símbolo abaixo representa a
inserção de qual tipo de arquivo no espaço do slide?

a)
b)
c)
d)

Calculadora
Imagem
Gráfico
Tabela

e tática. Sobre tais diferenças, marque E para aspectos
relacionados com a estratégia e T para aspectos relacionados com
a tática. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
(
(
(
(

) Orientada para médio e curto prazo.
) Envolve a organização como uma totalidade.
) Meio para alcançar objetivos departamentais.
) Decidida no nível institucional da organização.

a)
b)
c)
d)

T–E–E–T
E–T–E–T
E–T–T–E
T–E–T–E

76 – Chester

Barnard, em desacordo com os ensinamentos da
Escola Clássica, desenvolveu uma Teoria da Autoridade,
observando como as ordens, de maneira geral, são
72 – Qual medida deverá ser adotada, ressalvada a hipótese desobedecidas e criou sua própria definição de autoridade, que
prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição da envolve dois aspectos.
República, no caso de o militar em atividade tomar posse em Quanto a esses aspectos, marque a opção correta

cargo ou emprego público civil permanente?

a) Aspecto subjetivo – a pessoa aceita ou não a comunicação
como ordem.
a) O militar cumulará as funções públicas.
b) Aspecto objetivo – a pessoa aceita ou não a comunicação
b) O militar será transferido para a reserva, nos termos da lei.
como ordem.
c) O militar só poderá tomar posse em cargo ou emprego público
c) Aspecto objetivo – conteúdo que faz com que a pessoa não
civil permanente após decisão de tribunal militar.
aceite essa ordem.
d) O militar ficará agregado ao respectivo quadro pelo período
d)
Aspecto subjetivo – conteúdo que faz com que a comunicação
de dois anos, depois será transferido para a reserva
seja aceita como ordem.
remunerada.
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77 – A Constituição de 1988 não

permite que a lei estabeleça
distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Os únicos casos de
tratamento diferenciado admitidos são aqueles expressamente
constantes no próprio texto constitucional. Nessa perspectiva,
assinale a alternativa que NÃO consagra um cargo privativo de
brasileiro nato.
a)
b)
c)
d)

81 – Leia:
Princípio da Administração Pública segundo o qual o
controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de
anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos,
independentemente de recurso ao Poder Judiciário.

Esse texto refere-se a quê?

Juiz Federal
Carreira Diplomática
Oficial das Forças Armadas
Vice-Presidente da República

a)
b)
c)
d)

Autotutela.
Hierarquia.
Especialidade.
Razoabilidade.

82 – Considerando-se
78 – Marque

a opção que cita uma das vantagens da estrutura

o aspecto qualitativo do patrimônio,
marque a alternativa abaixo que apresenta somente bens.

a)
b)
Satisfazer, simultaneamente, as duas necessidades básicas da
c)
organização: especialização e direção.
d)
Satisfazer, simultaneamente, as duas necessidades básicas da
organização: especialização e coordenação.
Valorizar a cadeia de comando e a coordenação vertical,
enquanto tenta melhorar a coordenação lateral.
Impor
uma nova cultura organizacional, uma nova
mentalidade e um novo tipo de comportamento dentro da
organização.

matricial
a)
b)
c)
d)

Dinheiro, receita e despesa
Máquinas, veículos e dinheiro
Veículo, máquina e salários a pagar
Máquinas, veículos e impostos a receber

83 – Objetivos

são resultados previamente estabelecidos, que
devem ser atingidos em um certo período de tempo. Em relação à
sua abrangência e ao tempo de duração, os objetivos podem ser
classificados em

a)
b)
79 – A segurança pública, dever do Estado, direito e c)
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da d)
ordem pública e da integridade das pessoas e do patrimônio.
Nessa perspectiva constitucional, assinale a alternativa que
apresenta um órgão que NÃO integra a estrutura de segurança
pública.

a)
b)
c)
d)

U
N
A

operacionais, táticos e departamentais.
estratégicos, operacionais e globais.
estratégicos, táticos e operacionais.
táticos, profissionais e estratégicos.

A
D
LA

Polícia militar do Estado de São Paulo
Polícia Federal com atuação em Brasília-DF
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
Guarda Municipal da cidade de Guaratinguetá-SP

84 – Qual

a alternativa abaixo é um exemplo de Receitas de

Capital?
a)
b)
c)
d)

Industrial
Agropecuária
Prestação de Serviços
Superávit do Orçamento Corrente

80 – Leia:
O indivíduo, o grupo, a organização e a comunidade são
sistemas dinâmicos e vivos de adaptação, ajustamento e
reorganização, como condição básica de sobrevivência em um
ambiente em contínua mudança. São sistemas vivos, abertos, que
dependem de intercâmbios com o ambiente para sua
sobrevivência e desenvolvimento.

85 – A quem compete privativamente enviar ao Congresso
O texto refere-se a qual pressupostos básicos do Desenvolvimento Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias e as propostas de orçamento?
Organizacional?
a)
b)
c)
d)

Agente de mudança
Necessidade de contínua adaptação
Interação entre indivíduo e organização
Processos de grupo e desenvolvimento de equipe

a)
b)
c)
d)

Presidente da República
Ministério do Orçamento
Secretaria do Orçamento Federal
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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86 – Comissão é um grupo de pessoas ao qual se atribui um
assunto para ser estudado ou projeto para ser desenvolvido, e sua
utilização pode proporcionar excelentes resultados. Assinale a
alternativa que NÃO apresenta uma das vantagens da comissão.
a)
b)
c)
d)

Coordenação
Transmissão de informações
Substituição do administrador
Tomadas de decisões e julgamentos grupais

90 – A

Teoria Patrimonialista classifica as contas em dois
grupos, a saber:
a)
b)
c)
d)

de resultado e patrimoniais.
ativo circulante e passivo circulante.
ativo circulante e patrimônio líquido.
contas de despesas e contas de receitas.

91 – A

Pesquisa Operacional (PO) focaliza a análise de
operações de um sistema, e não apenas de um problema
particular. Para tanto, ela se utiliza da(s)

87 – Assinale a alternativa que completa a lacuna da assertiva a
seguir
A _________________________ surgiu com os trabalhos do
biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy. Essa teoria não busca
solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas produzir
teorias e formulações conceituais para aplicações na realidade
empírica.
a)
b)
c)
d)

Teoria Geral de Sistemas
Teoria Estruturalista da Administração
Teoria Comportamental da Administração
Teoria do Desenvolvimento Organizacional

a)
b)
c)
d)

informática, da matemática e da aritmética.
operações, da estatística e da probabilidade.
probabilidade, da matemática e da estatística.
matemática, das tomadas de decisões e da informática.

92 – Com relação aos Bens, em um momento inicial de estudos,
qual é a classificação mais interessante a ser utilizada?
a)
b)
c)
d)

Móveis e imóveis.
Imateriais e materiais.
Imateriais e intangíveis.
Consumo, móveis e imóveis.

88 – Leia:
A documentação escrita e acessível é fundamental para que se
saiba qual é o caminho a percorrer e qual o caminho percorrido.
É preciso investir em planejamento, organização e sistematização
de processos.
O texto refere-se a qual mandamento da qualidade total?
a)
b)
c)
d)

Melhoria contínua
Garantia de qualidade
Gerência de processos
Constância de propósitos

93 – Sobre a Teoria de Sistemas, quanto à natureza os sistemas,
podem ser
a)
b)
c)
d)

fechados ou abertos.
abertos ou conceituais.
abstratos ou concretos.
fechados ou conceituais

89 – A Teoria Z, de William Ouchi, apresenta características da 94 – Ciência

relativamente jovem, interdisciplinar, que surgiu
organização japonesa e seu sistema trabalhista, que é centrado em para relacionar todas as ciências, preenchendo os espaços vazios
três instituições tradicionais e milenares, que são
não pesquisados por nenhuma delas e permitindo que cada ciência
utilize os conhecimentos desenvolvidos pelas outras. Estamos
a) emprego estável, remuneração por antiguidade e interação.
b) emprego vitalício, remuneração por produtividade e interação. falando da
c) emprego estável, remuneração por produtividade e sindicato a) Robótica.
por empresa.
b) Cibernética.
d) emprego vitalício, remuneração por antiguidade e sindicato c) Informática.
por empresa.
d) Tecnologia da Informação.
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estudo da fadiga humana é um dos aspectos da 99 – Assinale a alternativa que completa, correta e
Organização Racional do Trabalho e foi efetuado por Gilbreth respectivamente, as lacunas da frase abaixo.
com três finalidades. Com relação a essas finalidades, analise as
Com o surgimento da Abordagem Clássica da Administração,
opções abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. Em
houve um desdobramento em duas orientações diferentes, mas
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:
que se complementam com relativa coerência: de um lado, a
_____________________ de ____________________ com
( ) Executar movimentos relaxantes e prazerosos.
( ) Eliminar movimentos inúteis na execução de uma tarefa.
ênfase nas tarefas; de outro lado, a ___________________ de
( ) Dar aos movimentos uma seriação apropriada e economia de __________________ com ênfase nas estruturas.
movimentos.
a) Teoria Clássica – Frederick W. Taylor – Administração
( ) Executar, do ponto de vista estatístico, movimentos úteis
Científica – Henri Fayol
com a maior economia de esforço e tempo.
b) Administração Científica – Frederick W. Taylor – Teoria
Clássica – Henri Fayol
a) V – F – F – V
c)
Teoria
Clássica – Henri Fayol – Administração Científica –
b) F – V – F – V
Frederick
W. Taylor
c) F – V – V – F
d)
Administração
Científica – Henri Fayol – Teoria Clássica –
d) V – F – V – F
Frederick W. Taylor

95 – O

96 – Marque a alternativa em que são apresentadas justificativas
para realizar a depreciação de bens de uma empresa.
a)
b)
c)
d)

Fator tecnológico, valor do bem e vida útil.
Custo-benefício, furto do bem e a utilização.
Exposição ao tempo, valor de compra e o uso.
Obsolescência, ação da natureza e desgaste pelo uso.

100 – Qual

princípio, dentro do orçamento público, especifica
que cada pessoa jurídica de direito público, cada esfera da
Administração deveria dispor de um orçamento que contivesse
suas receitas e despesas?
a)
b)
c)
d)

Princípio da união
Princípio da unidade
Princípio da universalidade
Princípio da unidade de comando

97 – Leia:
“Abordagem Clássica não esteve totalmente a salvo de discussões
internas. Enquanto a Teoria Clássica de Fayol defendia a
organização linear, caracterizada com ênfase na centralização
da autoridade, a Administração Científica de Taylor defendia a
organização funcional, caracterizada da autoridade. O assunto
centralização X descentralização foi amplamente discutido pela
Teoria Neoclássica”.
Com relação ao assunto, marque a opção que aponta uma das
desvantagens da centralização.
a) As decisões de cúpula são mais consistentes com os objetivos
empresariais globais.
b) Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as
pessoas e com as situações envolvidas.
c) A centralização elimina esforços duplicados de vários
tomadores de decisão e reduz custos operacionais.
d) Os tomadores de decisão no topo são melhor treinados e
preparados do que os que estão nos níveis mais baixos.

98 – Quais

são os Regimes Contábeis que disciplinam a
apuração do Resultado do Exercício?
a)
b)
c)
d)

Regime Contábil e Financeiro
Regime de Bens e de Direitos
Regime de Receita e de Despesa
Regime de Competência e de Caixa
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