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ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

EAGS 2023 - GABARITO PROVISÓRIO 

CÓDIGO 28 - SAD 

 

Português  Português 

01 A Solicitar recurso dessa questão  21 B Solicitar recurso dessa questão 

02 C Solicitar recurso dessa questão  22 A Solicitar recurso dessa questão 

03 B Solicitar recurso dessa questão  23 A Solicitar recurso dessa questão 

04 A Solicitar recurso dessa questão  24 D Solicitar recurso dessa questão 

05 D Solicitar recurso dessa questão  25 C Solicitar recurso dessa questão 

06 A Solicitar recurso dessa questão  26 C Solicitar recurso dessa questão 

07 C Solicitar recurso dessa questão  27 A Solicitar recurso dessa questão 

08 B Solicitar recurso dessa questão  28 D Solicitar recurso dessa questão 

09 B Solicitar recurso dessa questão  29 D Solicitar recurso dessa questão 

10 B Solicitar recurso dessa questão  30 A Solicitar recurso dessa questão 

11 B Solicitar recurso dessa questão  31 C Solicitar recurso dessa questão 

12 C Solicitar recurso dessa questão  32 B Solicitar recurso dessa questão 

13 A Solicitar recurso dessa questão  33 D Solicitar recurso dessa questão 

14 C Solicitar recurso dessa questão  34 D Solicitar recurso dessa questão 

15 A Solicitar recurso dessa questão  35 C Solicitar recurso dessa questão 

16 C Solicitar recurso dessa questão  36 A Solicitar recurso dessa questão 

17 C Solicitar recurso dessa questão  37 D Solicitar recurso dessa questão 

18 D Solicitar recurso dessa questão  38 C Solicitar recurso dessa questão 

19 D Solicitar recurso dessa questão  39 C Solicitar recurso dessa questão 

20 C Solicitar recurso dessa questão  40 C Solicitar recurso dessa questão 
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https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE1UTT1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNamcyTUE9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
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https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE16UT1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNams1TVE9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE1UVT1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNamcwTnc9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE16VT1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNamc1Tnc9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
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https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE1UZz1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNamcwTkE9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE16Zz1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNamcxT1E9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE1Uaz1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNakU0TkE9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE16az1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNamszTkE9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE1qQT1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNamcwTmc9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=
https://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/recurso_fifq/recurso_ficha.SOO.php?nq=2%21ZTlkMGRkOE5EQT1mODAxYTJjYTViYzZiYTg=&item=4%21MGU5NWY3NGZiNmNNakkwT0E9PTZjZmI5OTczMTY3ZTk=


ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

EAGS 2023 - GABARITO PROVISÓRIO 

CÓDIGO 28 - SAD 

 

Administração  Administração 

41 A Solicitar recurso dessa questão  71 C Solicitar recurso dessa questão 

42 B Solicitar recurso dessa questão  72 A Solicitar recurso dessa questão 

43 C Solicitar recurso dessa questão  73 C Solicitar recurso dessa questão 

44 D Solicitar recurso dessa questão  74 C Solicitar recurso dessa questão 

45 C Solicitar recurso dessa questão  75 A Solicitar recurso dessa questão 

46 B Solicitar recurso dessa questão  76 D Solicitar recurso dessa questão 

47 D Solicitar recurso dessa questão  77 B Solicitar recurso dessa questão 

48 D Solicitar recurso dessa questão  78 D Solicitar recurso dessa questão 

49 D Solicitar recurso dessa questão  79 C Solicitar recurso dessa questão 

50 A Solicitar recurso dessa questão  80 B Solicitar recurso dessa questão 

51 A Solicitar recurso dessa questão  81 D Solicitar recurso dessa questão 

52 C Solicitar recurso dessa questão  82 B Solicitar recurso dessa questão 

53 B Solicitar recurso dessa questão  83 C Solicitar recurso dessa questão 

54 B Solicitar recurso dessa questão  84 B Solicitar recurso dessa questão 

55 D Solicitar recurso dessa questão  85 C Solicitar recurso dessa questão 

56 D Solicitar recurso dessa questão  86 A Solicitar recurso dessa questão 

57 B Solicitar recurso dessa questão  87 D Solicitar recurso dessa questão 

58 B Solicitar recurso dessa questão  88 C Solicitar recurso dessa questão 

59 B Solicitar recurso dessa questão  89 B Solicitar recurso dessa questão 

60 A Solicitar recurso dessa questão  90 C Solicitar recurso dessa questão 

61 B Solicitar recurso dessa questão  91 B Solicitar recurso dessa questão 

62 D Solicitar recurso dessa questão  92 D Solicitar recurso dessa questão 

63 A Solicitar recurso dessa questão  93 C Solicitar recurso dessa questão 

64 A Solicitar recurso dessa questão  94 D Solicitar recurso dessa questão 

65 C Solicitar recurso dessa questão  95 D Solicitar recurso dessa questão 

66 D Solicitar recurso dessa questão  96 D Solicitar recurso dessa questão 

67 B Solicitar recurso dessa questão  97 D Solicitar recurso dessa questão 

68 C Solicitar recurso dessa questão  98 B Solicitar recurso dessa questão 

69 B Solicitar recurso dessa questão  99 A Solicitar recurso dessa questão 

70 D Solicitar recurso dessa questão  100 D Solicitar recurso dessa questão 
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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE  
À LÍNGUA PORTUGUESA 

Uma visão inteligente da Natureza 
Artur Diniz Neto 

Sob vários aspectos, parece-me pouco inteligente encarecer 
que o homem deveria olhar mais a Natureza e sobretudo tratá-la 
de forma adequada, já que ele faz parte dela. De fato, quando a 
encaramos atentamente, percebemos que ela se porta de forma 
tão inteligente que deveríamos, antes, perguntar se o homem não 
precisaria observar o comportamento equilibrado da Natureza, 
reaprendendo, com ela, a agir de forma a não destruí-la, como 
vem fazendo. (...) 

É de se perguntar se os graves males que afligem a 
humanidade não residiriam no fato de o homem ter-se 
distinguido da Natureza, tendo construído uma outra, totalmente 
artificial, quando deveria integrar-se com inteligência nos 
processos e no equilíbrio perfeitos, que seus olhos, ofuscados 
pela extrema pretensão e pelo interesse desmedido, não 
conseguem penetrar. 

Talvez a Natureza olhe para ele com mais inteligência e 
paciência, pois, se não o fizesse, já o teria aniquilado. “Parece 
que a Natureza” — pondera Eugene Conseliet — “como boa 
mãe, procura acomodar-se da melhor forma à impertinência do 
homem e consertar pacientemente tudo o que ele danifica”. (...) 

Mas, afinal, o que é inteligência? A palavra originária do 
latim “inter” e “legere”, que significam escolher entre, discernir, 
entender, conhecer, compreender. É a faculdade de conhecer as 
ideias e as relações que existem entre elas. É, em suma, ver as 
coisas não em sua forma exterior, mas penetrar em sua essência, 
em seu “númeno”. Filosoficamente, a inteligência se manifesta 
por meio de quatro processos, que são: conhecer, armazenar 
(memória), elaborar, comunicar (expressar). Animais, vegetais e 
minerais conhecem, porque vivem em contato com o meio 
ambiente; memorizam, porque gravam tudo o que lhes é útil ou 
nocivo; elaboram, porque criam constantemente mecanismos e 
atitudes novos; comunicam-se, porque se inter-relacionam 
equilibradamente. 

Não sabemos quando, nem onde, nem por que o homem 
resolveu pedir emancipação. (...) 

Vox Clamantis in Deserto: A voz daquele que clama num deserto - 
GRAFIST, Lorena - SP, 2006. 

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

01 – A frase Não sabemos quando, nem onde, nem por que o 
homem resolveu pedir emancipação leva à seguinte conclusão 
a respeito da relação homem e Natureza: 

a) Há uma misteriosa causa para a percepção de que a 
existência humana pode prescindir de sua dependência 
para com a Natureza. 

b) O ser humano emancipou-se da Natureza; o tempo, o lugar 
e a explicação para essa sua atitude ainda hão de ser 
descobertos. 

c) A espécie humana sofrerá consequências inimagináveis 
por não ter buscado as verdadeiras causas de suas más 
ações. 

d) O homem resolveu clamar por liberdade, pois considera a 
Natureza inferior a ele. 

02 – Em relação à ideia de que o homem deveria olhar mais 
para a Natureza e sobretudo tratá-la de forma mais 
adequada, o autor 

a) retira dela seu apreço, constatando que, de fato, quem olha 
pelo homem é a Natureza. 

b) revela a contradição nela contida porque o fato de o 
homem olhar para a Natureza mostra que dela faz parte. 

c) aponta-a como uma frase pouco inteligente, apesar de 
amplamente encarecida e crível como senso comum. 

d) considera-a digna de enaltecimento, ou de ser encarecida, 
por focar o cuidado e a diligência do homem para com a 
natureza. 

03 – Animais, vegetais e minerais, segundo o autor, 
conhecem, memorizam, elaboram e comunicam. Essa 
constatação indica que 

a) a Natureza é mais inteligente que o homem. 
b) a inteligência pode ser entendida como processo inerente 

aos reinos naturais. 
c) a inteligência é uma faculdade menor, se comum a homens 

e a animais, vegetais e minerais. 
d) a inteligência dos demais elementos dos reinos naturais é 

destituída da capacidade de sentir, o que torna o homem 
superior à Natureza. 

04 – A visão inteligente da Natureza a respeito do homem 
evidencia-se no trecho: 

a) “Talvez a Natureza olhe para ele com mais inteligência e 
paciência, pois, se não o fizesse, já o teria aniquilado.” 

b) “...deveria integrar-se com inteligência nos processos e no 
equilíbrio perfeitos...” 

c) “Animais, vegetais e minerais conhecem, porque vivem em 
contato com o meio ambiente;...” 

d) “É a faculdade de conhecer as ideias e as relações que 
existem entre elas.” 

05 – Marque a alternativa correta quanto à regência nominal 
em destaque. 

a) Era farmacêutico e residente à rua mais movimentada do 
lugar. 

b) A senhora era devota com todos os santos e rezava 
incessantemente. 

c) No bairro contíguo do outro, o futebol de fim de semana 
era sagrado. 

d) Seu jeito indulgente para com os mais necessitados 
atraía-lhe muito mais afeto. 
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06 – Assinale a alternativa que contém a mesma figura de 
linguagem que se faz presente em: ... sábado era seu, mas ele 
queria que sua mulher e seu filho estivessem em casa 
enquanto ele tomava o seu sábado. (Clarice Lispector) 

a) “a fazenda dormia num silêncio recluso, a casa estava de 
luto...” (Raduan Nassar) 

b) “Parecia feita de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e 
canela.” (Jorge Amado) 

c) “A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre 
vagalhões de mudez.” (Clarice Lispector) 

d) “Nunca sei ao certo/ Se sou um menino de dúvidas/ Ou um 
homem de fé/ Certezas o vento leva/ Só dúvidas 
permanecem de pé” (Paulo Leminski) 

07 – Assinale a alternativa em que há erro no emprego do 
pronome em destaque. 

a) Como desconhecia a origem do pacote que lhe fora 
entregue, passou o problema para o novo morador da casa. 

b) A chuva fria e forte deu-lhe na pele uma certa pancada 
dolorosa. 

c) Ele lhe amava e não compreendia aquela súbita 
desconfiança. 

d) Chegou-lhe a notícia de um modo ríspido, inesperado. 

08 – Marque a alternativa correta considerando a 
concordância verbal. 

a) Poços de Caldas recebem diariamente recém-casados em 
lua de mel. 

b) A maior parte destas casas não possuem documentação 
regularizada. 

c) Tu por um lado e eu por outro o protegerás das opiniões 
alheias. 

d) Naquela região inóspita não haviam amigos. 

09 – Assinale a alternativa que contém uma palavra na qual 
deve haver colocação de acento agudo, decorrente das normas 
de acentuação. 

a) Era desalentador olhar para um jovem tão belo, mas de 
olhos tão avaros. 

b) A paisagem trazia à mente o som das citaras e os romances 
arcadianos. 

c) Emocionou-se diante do condor, com suas asas que 
pareciam abraçar o mundo. 

d) Era, para a maioria, um homem austero, e somente para 
poucos oferecia seu sorriso e sua alma. 

 

10 – Assinale a alternativa em que a colocação do pronome 
oblíquo está incorreta. 

a) Parece-me que já lhe comuniquei a decisão. 
b) Pelo menos por enquanto, me poupe de suas chateações. 
c) Aquelas pessoas, eu não as convidei em momento algum. 
d) Correto ele estaria se se apresentasse no horário marcado. 

11 – Leia: 

“Mantenho o outrossim.”, “Retira o deveras.” e “Aliás 
é ótimo.” 

As palavras destacadas nas frases acima, retiradas da 
crônica De Domingo, de Luís Fernando Veríssimo, assumem, 
no texto, natureza substantiva, embora, originalmente 
recebam a seguinte classificação morfológica: 

a) adjetivo. 
b) advérbio. 
c) conjunção. 
d) palavra denotativa de realce. 

12 – Relacione as colunas quanto à classificação da oração 
subordinada adverbial. Em seguida, assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

1 – temporal     (    ) “Se culpado há, é D. Inácia.”
(Nélida Piñon) 

2 – concessiva     (    ) “Quando os índios iam precipitar-
se sobre o cavaleiro, Peri saltou no 
meio deles, (...)” (José de Alencar)

3 – condicional 
 

    (    ) “Por mais que o compadre a 
questionasse, apenas murmurou 
algumas frases ininteligíveis (...)”
(Manuel Antônio de Almeida) 

a) 1 - 2 - 3 
b) 2 - 3 - 1 
c) 3 - 1 - 2 
d) 3 - 2 - 1 

13 – Leia: 

Após anos esperando os resultados, trabalhando 
exaustivamente e buscando novas alternativas, cientistas 
anunciam que descobriram a partícula responsável por 
explicar como se comportam todos os componentes e forças 
existentes na natureza.  

(texto adaptado - www.folhauol.com.br - 23.07.2012) 

Há no texto acima quantas orações reduzidas? 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
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14 – Assinale a alternativa correta quanto à flexão de tempo 
e de modo entre parênteses do verbo em destaque na frase. 

a) “— Se precisardes de uma testemunha, estou pronto.” 
(pretérito imperfeito do subjuntivo) 

b) “As chamas azuis subiram num círculo fechado.” 
(pretérito imperfeito do indicativo) 

c) “Assim permaneceria dali em diante.” (futuro do pretérito 
do indicativo) 

d) “O sol deixara a varanda.” (futuro do presente do 
indicativo) 

15 – Relacione as colunas quanto ao processo de formação 
das palavras. Em seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

1 – progresso            (    ) derivação regressiva 

2 – monarquia            (    ) derivação prefixal 

3 – resgate 
 

           (    ) composição por justaposição 

4 – bem-aventurança            (    ) composição por aglutinação 

a) 3 - 1 - 4 - 2 
b) 1 - 2 - 4 - 3 
c) 3 - 1 - 2 - 4 
d) 1 - 4 - 3 - 2 

16 – Assinale a alternativa em que o agente da passiva não 
está explícito. 

a) Indelicadamente, despediram o funcionário por meio de 
uma rede social. 

b) Sumiram-se os rapazes pelos infindáveis corredores do 
colégio. 

c) As reformas fundamentais foram aprovadas por 
unanimidade. 

d) A canção é composta de belas metáforas. 

17 – Leia: 

— Quantos são aqui?(...) 
E o outro: 
— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente, o senhor 

não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua saudade jamais 
sairá do meu quarto e do meu peito! (Rubem Braga) 

No texto acima, há a presença de quantos tipos de 
pronome? 

a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3 

18 – Considere as afirmações seguintes sobre os encontros 
vocálicos em palavras do trecho: Quando eu passei a porta 
ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um 
grito de medo... (Álvares de Azevedo) 

I- Sete palavras contêm ditongo. 
II- Em saiu existem hiato e ditongo. 
III- Não há ditongo oral crescente. 
IV- Em quando e primeiro há ditongo nasal. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, II III e IV. 
b) I e II apenas. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e III. 

19 – Leia: 

Tu és o Poeta, o grande Assinalado / que povoas o 
mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. (Cruz 
e Sousa) 

O termo destacado, nos versos acima, exerce a função 
sintática de 

a) aposto. 
b) objeto indireto. 
c) adjunto adnominal. 
d) complemento nominal. 

20 – Leia: 

O palácio da Ventura (Antero de Quental) 

Sonho que sou um cavaleiro andante. 
Por desertos, por sóis, por noite escura, 
Paladino do Amor, busco anelante 
O palácio encantado da Ventura! 

Mas já desmaio, exausto e vacilante, 
Quebrada a espada já, rota a armadura... 
E eis que súbito o avisto, fulgurante 
Na sua pompa e aérea formosura! 

Com grandes golpes bato à porta e brado: 
Eu sou o Vagabundo, o Deserdado... 
Abri-vos, portas de ouro, ante meus ais! 

Abrem-se as portas de ouro, com fragor... 
Mas dentro encontro só, cheio de dor, 
Silêncio e escuridão — e nada mais! 

No soneto, classificam-se, respectivamente, em aposto e 
vocativo 

a) fulgurante e cheio de dor (versos 7 e 13). 
b) exausto e vacilante e o Deserdado (versos 5 e 10). 
c) Paladino do Amor e portas de ouro (versos 3 e 11). 
d) nada mais e Silêncio e escuridão (verso 14). 
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21 – Assinale a alternativa em que há duas possibilidades de 
leitura da frase, sendo para uma delas necessário o acento 
indicativo de crase. Obs.: podem ter sido retirados acentos 
indicativos de crase nas demais alternativas. 

a) Embarcou emocionado rumo a Roma das fecundas 
conquistas de seus antepassados. 

b) E a própria mágoa revelou o tortuoso caminho do perdão, e 
a dor lancinante que afogava o peito... passou. 

c) O coração não fazia objeções a distância que deveria 
percorrer para conseguir, ainda que fosse, um breve olhar... 

d) Escapando furiosa do bico da caneta, escondeu a escura 
tinta as lembranças que, no fundo, desejava esquecer. 

22 – Assinale a alternativa em que as orações em destaque 
classificam-se, respectivamente, em subordinada substantiva 
e subordinada adjetiva. 

a) “Que importa a mim que a bicharia roa/ Todo o meu 
coração, depois da morte?/ (...) Fique batendo nas 
perpétuas grades/ Do último verso que eu fizer no 
mundo!” (Augusto dos Anjos) 

b) “A cidadezinha, onde moro, lembra soldado que 
fraqueasse na marcha e, não podendo acompanhar o 
batalhão, à beira do caminho se deixasse ficar.” 
(Monteiro Lobato) 

c) “... não há nada mais fácil de compreender que a história 
do mundo, que muita gente teima em afirmar ser 
complicada para o entendimento rude do povo.” (José 
Saramago) 

d) “Canudos (...) caiu no dia 5, ao entardecer, quando 
caíram os seus defensores, que todos morreram.” 
(Euclides da Cunha) 

23 – Assinale a alternativa que apresenta discurso indireto. 

a) “O homem perguntou aos vizinhos, aos conhecidos, se 
sabiam de tal cidade. Ninguém sabia. (...) Por fim, 
perguntou ao seu coração, e seu coração lhe respondeu 
que, quando se quer o que ninguém conhece, melhor é ir 
procurar pessoalmente.” (Marina Colasanti) 

b) “O rumor crescia, condensando-se; o zum-zum de todos os 
dias acentuava-se, já se não destacavam vozes dispersas, 
mas sim um só ruído compacto que enchia todo o cortiço.” 
(Aluísio Azevedo) 

c) “Quando Estêvão a saudou, como quem a conhecia de 
longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento; em 
todo o resto da noite não lhe deu palavra.” (Machado de 
Assis) 

d) “A resposta de Félix foi um sorriso ambíguo, que podia ser 
benevolente ou malévolo, mas que pareceu não produzir 
impressão no hóspede.” (Machado de Assis) 

 

24 – Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos 
retirados do poema Sentimento do mundo, de Carlos 
Drummond de Andrade. Marque aquela que não apresenta 
adjunto adnominal. 

a) “Tenho apenas duas mãos / e o sentimento do mundo,...” 
b) “...e o corpo transige / na confluência do amor.” 
c) “...minhas lembranças escorrem...” 
d) “...mas estou cheio de escravos,...” 

25 – Leia: 

I- Eu lhe chamo estado de espírito. (Carlos D. de Andrade) 
II- Excelente senhora, a patroa. (Monteiro Lobato) 
III- Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. 

(Mário de Andrade) 
IV- Só e triste vivia o pobre marceneiro José dos Andrajos. 

(Millôr Fernandes) 

Assinale a alternativa que traz a correta e respectiva 
classificação dos predicados das sentenças acima. 

a) predicado nominal, predicado verbal, predicado verbal, 
predicado nominal. 

b) predicado verbal, predicado verbo-nominal, predicado 
nominal, predicado verbal 

c) predicado verbo-nominal, predicado nominal, predicado 
verbal, predicado verbal 

d) predicado verbo-nominal, predicado nominal, predicado 
verbo-nominal, predicado verbal 

26 – Assinale a alternativa correta quanto à classificação das 
conjunções em destaque nas estrofes seguintes. 

Motivo (Cecília Meireles) 

Eu canto porque o instante existe (1) 
e a minha vida está completa. (2) 
Não sou alegre nem triste: 
sou poeta. 

(...) 

Se desmorono ou se edifico, (3) 
se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico (4) 
ou passo. (5) 

(...) 

a) 1 e 2 são coordenativas, explicativa e aditiva. 
b) 5 é subordinativa proporcional. 
c) 4 é subordinativa integrante. 
d) 3 é subordinativa causal. 
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27 – Assinale a alternativa em que a flexão de gênero e de 
número dos substantivos em destaque está correta. 

a) O oficial colheu o depoimento do aldeão. 
A oficiala colheu os depoimentos dos aldeões. 

b) O maestro compôs uma verdadeira obra-prima! 
A maestrina compôs verdadeiras obra-primas! 

c) Em suas viagens, o frei nunca esquecia o guarda-chuva. 
Em suas viagens, a freira nunca esquecia os guardas- 
-chuvas. 

d) Naquele poema, as angústias do poeta evidenciam-se no 
refrão. 
Naquele poema, as angústias da poeta evidenciam-se nos 
refrãos. 

28 – Assinale a alternativa cuja frase não contém verbo 
auxiliar. 

a) “Toda gente tinha achado estranha a maneira como o Cap. 
Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé.”(Érico 
Veríssimo) 

b) “Nos primeiros dias cada família que chegava queria 
contar o que havia sofrido na viagem,...” (Jorge Amado) 

c) “— (...) Qual, ou nós estamos caducando ou o mundo está 
perdido...”(Monteiro Lobato) 

d) “A sina dele era correr mundo, andar para cima e para 
baixo, à toa,...”(Graciliano Ramos) 

29 – No trecho O homem do Censo entrará pelos bangalôs, 
pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, 
pelo sobrado e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel 
(...). (Rubem Braga), os termos acima destacados classificam-
se como 

a) complemento nominal. 
b) agente da passiva. 
c) adjunto adverbial. 
d) objeto indireto. 

30 – Relacione as colunas quanto à classificação do período 
composto. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

1 – coordenação         (    ) “Vim para sofrer as influências
do tempo / E para afirmar o
princípio eterno de onde vim.”
(Murilo Mendes) 

2 – subordinação         (    ) “Anda o sol pelas campinas/e 
passeia a mão dourada / pelas
águas, pelas folhas...” (Cecília 
Meireles) 

3 – coordenação e
subordinação 
 

        (    ) “A mão que afaga é a mesma
que apedreja.” (Augusto dos
Anjos) 

a) 3 - 1 - 2 
b) 1 - 2 - 3 
c) 2 - 3 - 1 
d) 3 - 2 - 1 

31 – Leia: 

Mamãe vestida de rendas/ Tocava piano no caos/ Uma 
noite abriu as asas/ cansada de tanto som,/ Equilibrou-se no 
azul,/ De tonta não mais olhou/ Para mim, para ninguém!/ 
Cai no álbum de retratos. (Murilo Mendes) 

Toda a linguagem poética dos versos acima retrata um 
fato posto em relevo pela seguinte figura de linguagem: 

a) antítese. 
b) hipérbole. 
c) eufemismo. 
d) prosopopeia. 

32 – Leia: 

No dia seguinte fez-se o enterro, que foi um dos mais 
concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. 
Cerca de duzentas pessoas acompanharam o finado até a 
morada última, achando-se representadas entre elas as 
primeiras classes da sociedade. (Machado de Assis) 

Os sujeitos presentes no trecho acima classificam-se em 

a) ocultos. 
b) simples. 
c) compostos. 
d) indeterminados. 

33 – As frases das alternativas abaixo são todas retiradas do 
conto Gaetaninho, de Alcântara Machado. Assinale aquela em 
que não há objeto direto. 

a) “— Sabe o Gaetaninho?” 
b) “Grito materno sim: até filho surdo escuta.” 
c) “O Beppino naquela tarde atravessara de carro a cidade.” 
d) “Às dezessete horas do dia seguinte saiu um enterro da 

Rua do Oriente (...)”. 

34 – Em relação à conjugação dos verbos destacados nas 
frases abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Em 
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) Insististes para que fôssemos ter com o juiz da cidade. — 
2.ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. 

(   ) Pergunta pela minha tristeza, mas digo que dela não 
sei. — 2.ª pessoa do singular do imperativo afirmativo. 

(   ) Quando disseres a verdade, todos hão de compreender o 
que houve. — 2.ª pessoa do singular do futuro do 
presente do indicativo. 

(   ) A notícia do petróleo chegou, e, infelizmente vendêreis 
as terras para mãos estranhas à família. — 2.ª pessoa do 
plural do pretérito mais que perfeito do indicativo. 

a) F - V - V - F 
b) V - F - F - F 
c) F - V - V - V 
d) V - F - F - V 
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35 – Assinale a alternativa em que o erro de grafia ali 
existente não pode ser explicado a partir do modo como a 
palavra é pronunciada. 

a) Estava triste; jamais acharia uma mantegueira como a que 
havia se quebrado para repor seu belo jogo de porcelana. 

b) Os olhos de todos os jovens fãs acompanhavam a 
aterrizagem do avião que trazia, pela primeira vez, o 
grande astro musical ao país. 

c) A emocionante campanha pela arrecadação de alimentos 
para as famílias desabrigadas pelas incessantes chuvas 
obteve grande hêsito. 

d) Os telejornais fizeram ampla cobertura das reinvindicações 
dos profissionais de saúde para que pudessem trabalhar 
com segurança durante a pandemia. 

36 – Leia: 

O Pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz; a 
Mãe, urucuiana, nunca tirava o têrço da mão, mesmo quando 
matando galinha ou passando descompostura em alguém. 
(Guimarães Rosa) 

Reescrevendo-se o texto acima sem se alterar o seu 
sentido original, considera-se que a pontuação segue a norma 
padrão em qual alternativa? 

a) Pequeno sitiante, o pai lidava com vacas e arroz; a mãe 
urucuiana, mesmo quando matando galinha, ou passando 
descompostura em alguém, nunca tirava o terço da mão. 

b) Pequeno sitiante o pai, com vacas e arroz lidava. Mesmo a 
mãe, quando matando galinha ou passando descompostura 
em alguém, urucuiana, nunca tirava o terço da mão. 

c) Lidava o pai, pequeno sitiante, com vacas e arroz. 
Urucuiana, a mãe nunca tirava o terço da mão; mesmo 
quando matando galinha ou passando  descompostura em  
alguém. 

d) Com vacas e arroz, lidava o pequeno sitiante, o pai; a mãe 
mesmo, quando matando galinha ou passando 
descompostura em alguém, nunca tirava o terço da mão, a 
urucuiana. 

37 – Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado, 
quanto ao gênero, classifica-se como uniforme. 

a) O campeonato europeu daquele ano revelou grandes 
estrelas para a Copa do Mundo. 

b) O gesto encantador da pequena garota oferecendo seu 
cuidado ao pobre andarilho comoveu as redes sociais. 

c) Pesquisou tudo quanto pôde a respeito do povo pigmeu a 
fim de compor um ótimo trabalho escolar. 

d) A menina, nas roupas e nos gestos, esforçava-se por 
parecer mais madura diante dos garotos, mas seu olhar 
pueril a traía sempre. 

 

38 – Leia: 

Poesia 
não é o que o autor nomeia,/ é o que o leitor incendeia. 
(...) 
não é o que o autor dá na ceia,/ mas o que o leitor 

banqueteia. 
(Affonso Romano de Sant’Anna) 

As orações subordinadas presentes aos versos acima 
classificam-se em 

a) substantivas predicativas. 
b) substantivas apositivas. 
c) adjetivas restritivas. 
d) adverbiais causais. 

39 – Marque a alternativa incorreta, considerando a 
conversão da voz ativa em passiva na frase: Desta vez, o 
pequeno abriria a vidraça da janela vagarosamente. 

a) A vidraça da janela seria vagarosamente aberta pelo 
pequeno desta vez. 

b) Seria aberta a vidraça da janela pelo pequeno 
vagarosamente desta vez. 

c) Vagarosamente, a vidraça da janela o pequeno abriria desta 
vez. 

d) Desta vez, abrir-se-ia a vidraça da janela vagarosamente. 

40 – Assinale a frase que contém predicativo do objeto. 

a) Você é muito esperto para isso! 
b) Triste e sem vida prosseguia o rapaz. 
c) Consideramos equivocada sua decisão. 
d) Parece impossível uma beleza tão radiante! 

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

 

41– Conforme previsto na Constituição Federal, o período de 
duração do Estado de Defesa não será superior a 
_________________ dias, podendo ser prorrogado, uma vez, 
por igual período. 

a) trinta 
b) noventa 
c) sessenta 
d) quarenta e cinco 

 

42 – Qual alternativa abaixo não conceitua Cibernética? 

a) É uma ciência interdisciplinar. 
b) É uma abordagem organicista que localiza o que as 

diversas ciências têm em comum sem prejuízo daquilo que 
elas têm de específico. 

c) Compreende os processos e sistemas de transformação da 
informação e sua concretização em processos físicos, 
fisiológicos, psicológicos. 

d) É uma teoria dos sistemas de controle baseada na 
comunicação entre o sistema e o meio e dentro do sistema 
e do controle da função dos sistemas com respeito ao 
ambiente. 

43 – Dentro do conceito de auto-organização, assinale a 
alternativa que não corresponde a um tipo de organização 
decorrente. 

a) Organização auto-organizante 
b) Organização autopoiética 
c) Organização de livre fluxo 
d) Organização dissipativa 

44 – Qual alternativa não corresponde a um pressuposto 
básico do Desenvolvimento Organizacional? 

a) Necessidade contínua de adaptação. 
b) A mudança organizacional deve ser planejada. 
c) A necessidade de participação e de comprometimento. 
d) Tendência existente para integração das ciências naturais e 

sociais. 

45 – Existem vários métodos de depreciação. Qual é o mais 
utilizado no Brasil? 

a) Método diário. 
b) Método rígido. 
c) Método linear. 
d) Método paralelo. 

46 – Segundo a Lei nº 8.429/92 de Improbidade 
Administrativa, constitui crime a representação a agente 
público por ato de improbidade quando o autor da denúncia o 
sabe inocente. Nesse caso, prevê a Lei que a pena será 

a) reclusão de 6 a 10 anos e multa. 
b) detenção de 6 a 10 meses e multa. 
c) detenção de 24 a 36 meses e multa. 
d) detenção de 10 a 12 meses e multa. 

47 – Com relação ao princípio da competência, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito correto da despesa 
incorrida. 

a) É aquela cujo fato gerador não tem previsão para ocorrer. 
b) É aquela cujo fato gerador irá incorrer daqui a cinco anos. 
c) É aquela cujo fato gerador irá ocorrer no dia seguinte. 
d) É aquela cujo fato gerador já ocorreu. 

48 – Qual o significado da sigla SIAFI? 

a) Sistema Integrado de Administração Fiscal Internacional. 
b) Sistema Integrado de Administração Financeira 

Internacional. 
c) Sistema Interno de Administração Fiscal do Governo 

Federal. 
d) Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal. 

49 – Qual o tipo de departamentalização divide as unidades 
organizacionais para que cada uma delas possa servir um 
diferente cliente que requer diferentes métodos e 
características de vendas, diferentes produtos e diferentes 
serviços organizacionais? 

a) Departamentalização geográfica. 
b) Departamentalização por projetos. 
c) Departamentalização por produtos. 
d) Departamentalização por clientela. 

50 – Com relação à soma das colunas do crédito e do débito 
separadamente em um balancete de uma empresa, como eles 
deverão se apresentar? 

a) Iguais. 
b) Diferentes. 
c) Saldos negativos. 
d) Saldos positivos. 

51 – O LibreOffice Calc utiliza operadores para determinar 
na fórmula qual tipo de cálculo deverá ser realizado. Assinale 
a alternativa que representa o símbolo do operador de 
concatenação. 

a) & 
b) $ 
c) * 
d) ^ 
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52 – Qual teoria constatou a influência da liderança sobre o 
comportamento das pessoas? 
a) Teoria Clássica. 
b) Teoria Neoclássica. 
c) Teoria das Relações Humanas. 
d) Teoria Comportamental da Administração. 

53 – Assinale a alternativa que apresenta a conta indicadora 
de lucro ou prejuízo de uma empresa. 
a) Contas do caixa 
b) Contas de resultado 
c) Prestação de contas do ativo 
d) Prestação de contas do passivo 

54 – Qual técnica de pesquisa operacional permite analisar 
os recursos de produção no intuito de maximizar o lucro e 
minimizar o custo? 
a) Teoria dos grafos. 
b) Programação linear. 
c) Programação dinâmica. 
d) Probabilidade e análise estatística. 

55 – Nos termos da Constituição Federal, indique a 
alternativa que apresenta um cargo privativo de brasileiro 
nato. 
a) Senador 
b) Deputado Federal 
c) Ministro de Estado da Justiça 
d) Ministro de Estado da Defesa 

56 – Assinale a alternativa que corresponde a um dos passos 
da pesquisa-ação do Desenvolvimento Organizacional. 
a) Necessidade de participação e de comprometimento.  
b) Interação entre indivíduo e organização. 
c) Necessidade de contínua adaptação. 
d) Execução da ação apropriada. 

57 – Em relação aos atos administrativos em espécie e uma 
de suas categorias, marque V para verdadeiro e F para falso. 
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 
(   ) Homologação é o ato unilateral e vinculado pelo qual a 

Administração Pública reconhece a legalidade de um ato 
jurídico. Ela se realiza sempre a posteriori e examina 
apenas o aspecto de legalidade, no que se distingue da 
aprovação. 

(   ) Admissão é o ato unilateral e vinculado pelo qual a 
Administração reconhece ao particular, que preencha os 
requisitos legais, o direito à prestação de um serviço 
público. 

(   ) Licença é o ato administrativo unilateral e discricionário 
pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os 
requisitos legais o exercício de uma atividade. 

(   ) Homologação é o ato unilateral e discricionário pelo qual 
se exerce o controle a priori e a posteriori do ato 
administrativo. 

a) F - V - V - F 
b) V - V - F - F 
c) V - F - V - V 
d) V - F - F - V 

58 – Em relação ao LibreOffice Impress, marque V para 
verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   ) Um slide não pode ser ocultado da apresentação. 
(   ) É possível inserir uma senha de acesso à apresentação. 
(   ) Uma apresentação não pode ter mais de um slide mestre. 
(   ) Uma apresentação pode ser exportada para o formato 

PDF. 
(   ) É possível excluir um elemento que esteja dentro de um 

layout predefinido. 

a) V - F - V - F - F 
b) F - V - F - V - V 
c) V - F - V - V - F 
d) F - V - F - F - V 

59 – Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, os espaços do texto abaixo. 

“O princípio da publicidade, que vem agora inserido no artigo 
37 da Constituição, exige a ampla divulgação dos atos 
praticados pela Administração Pública, ressalvadas as 
hipóteses de sigilo previstas em lei. Existem na própria 
Constituição outros preceitos que ou confirmam ou 
restringem o princípio da publicidade. O inciso LX determina 
que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando  __________________ ou  
____________________ o exigirem.” 

a) a defesa da União - o interesse pessoal 
b) a defesa da intimidade - o interesse social 
c) a defesa do Estado - o interesse comercial 
d) a defesa da legitimidade - o interesse judicial 

60 – Qual alternativa não corresponde a uma das dimensões 
situacionais que influenciam a liderança eficaz identificadas 
por Fiedler? 

a) Controle de riscos. 
b) Estrutura da tarefa. 
c) Relação líder-membros. 
d) Poder da posição do líder. 

61 – A qual dos poderes da administração o conceito abaixo 
pertence? 

“É o que cabe à Administração Pública para apurar infrações 
e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais 
pessoas sujeitas à disciplina administrativa.” 

a) Normativo. 
b) Disciplinar. 
c) Hierárquico. 
d) Poder de polícia. 
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62 – Comunicação, liderança e motivação do pessoal, 
segundo a concepção neoclássica, são atributos de qual etapa 
do processo administrativo? 

a) Planejamento. 
b) Organização. 
c) Controle. 
d) Direção. 

63 – Assinale a alternativa que apresenta exemplos de 
grupos de fatos administrativos. 

a) Fatos mistos e fatos modificativos 
b) Aval de títulos a receber e atos normativos 
c) Fianças em favor de terceiros e contratação de seguros 
d) Remessa de duplicatas para cobrança simples e complexa 

64 – Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto abaixo. 

“A Constituição prevê ações específicas de controle da 
Administração Pública, às quais a doutrina se refere com a 
denominação de remédios constitucionais. 
________________________, ______________________ e 
____________________ são garantias de interesses coletivos 
ou difusos, ainda que acessoriamente possam garantir também 
interesses individuais.” 

a) O mandado de segurança coletivo - a ação popular - a ação 
civil pública 

b) O mandado de injunção - o mandado de segurança 
individual - o habeas data 

c) O mandado de injunção - o mandado de segurança 
individual - o habeas corpus 

d) O mandado de segurança - o habeas corpus - o habeas 
data 

65 – Leia: 

“Visto que o ato administrativo é espécie de ato jurídico, 
cumpre apresentar os atributos que os distinguem dos atos de 
direito privado, ou seja, as características que permitem 
afirmar que ele se submete a um regime jurídico 
administrativo ou a um regime jurídico de direito público.” 
“Decorre da prerrogativa que tem o Poder Público de, por 
meio de atos unilaterais, impor obrigações a terceiros, 
também chamado de ‘poder extroverso’ ”. 
“É uma das características que distingue o ato administrativo 
do ato de direito privado; este último não cria qualquer 
obrigação para terceiros sem a sua concordância.” 
Dadas as características, de qual atributo do ato 
administrativo tratam as afirmações acima? 

a) Tipicidade. 
b) Competência. 
c) Imperatividade. 
d) Presunção de legitimidade e veracidade. 

66 – As normas de auditoria, independente das 
demonstrações contábeis, preveem quatro tipos de pareceres. 
Assinale a alternativa que contempla esses pareceres. 

a) sem ressalva - com ressalva - adverso - com observações 
b) sem ressalva - com ressalva – contábil - com análise 

documental 
c) sem ressalva - com ressalva - contábil - com abstenção de 

opinião 
d) sem ressalva - com ressalva - adverso - com abstenção de 

opinião 

67 – Dentre os critérios apresentados pela Constituição 
Federal, assinale a alternativa que indica que um brasileiro é 
considerado naturalizado. 

a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que 
de pais estrangeiros desde que estes não estejam a serviço 
de seu país. 

b) Os que, na forma da Lei, adquirem a nacionalidade 
brasileira, sendo exigidas aos originários de países de 
língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral. 

c) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de cinco anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

d) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

68 – Marque a alternativa que completa a lacuna da 
afirmativa abaixo. 

O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de __________ dias, contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder, 
corrupção ou fraude. 

a) dez 
b) cinco 
c) quinze 
d) vinte e cinco 

69 – Com relação às demonstrações financeiras, qual delas 
apresenta se a empresa obteve lucro ou prejuízo no 
desenvolvimento de suas atividades durante um determinado 
período, geralmente igual a um ano? 

a) Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. 
b) Demonstração do resultado do exercício. 
c) Demonstração dos fluxos de caixa. 
d) Balanço patrimonial. 
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70 – Assinale a alternativa que contém um direito dos 
trabalhadores urbanos e rurais: 

a) Repouso semanal não remunerado. 
b) Remuneração do trabalho diurno superior ao do noturno. 
c) Jornada de oito horas de trabalho realizada em turnos 

ininterruptos. 
d) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 

percebem remuneração variável. 

71 – Assinale a alternativa que contém a base das Forças 
Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica. 

a) Lei e ordem 
b) Disciplina e coragem 
c) Hierarquia e disciplina 
d) Honra, justiça e mérito 

72 – No plano de contas, assinale a alternativa correta quanto 
ao subgrupo disponibilidades. 

a) Conta que representa o dinheiro em caixa 
b) Conta que representa o passivo circulante 
c) Conta que representa os direitos decorrentes de vendas de 

mercadorias 
d) Conta que representa as parcelas do lucro líquido do 

exercício distribuídas aos acionistas 

73 – “Processo contínuo de avaliar os produtos, serviços e 
práticas dos concorrentes mais fortes e daquelas empresas que 
são reconhecidas como líderes empresariais.” Essa é a 
definição de 

a) melhoria contínua. 
b) qualidade total. 
c) benchmarking. 
d) reengenharia. 

74 – Ao clicar no botão       , localizado na Barra de 
Fórmulas do LibreOffice Calc, qual caixa de diálogo é 
exibida? 

a) Assistente de fórmulas. 
b) Assistente de planilhas. 
c) Assistente de funções. 
d) Assistente de tabelas. 

75 – Os contratos administrativos que a Administração 
celebra com particulares, possuem cláusulas exorbitantes. 
Assinale a alternativa que indica uma dessas cláusulas. 

a) Alteração Unilateral. 
b) Procedimento Legal. 
c) Finalidade Pública. 
d) Rescisão Bilateral. 

76 – Segundo o disposto no Art. 63 da Lei nº 4.320/64 e no 
Art. 36 do Decreto nº 93.872/86, qual é o estágio da despesa 
que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
ou entidade beneficiária, tendo por base os títulos e os 
documentos comprobatórios do respectivo crédito ou da 
habilitação ao benefício? 

a) Fixação. 
b) Empenho. 
c) Pagamento. 
d) Liquidação. 

77 – Leia as afirmações abaixo sobre Teoria 
Comportamental da Administração e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 

1. Pouca especialização das pessoas é um dos princípios da 
Teoria Z. 
2. A Teoria Z conclui que uma empresa somente será eficaz 
se permitir que cada pessoa tenha autonomia e liberdade para 
decisões sobre o próprio trabalho. 

a) As afirmações 1 e 2 são falsas. 
b) As afirmações 1 e 2 são verdadeiras. 
c) A afirmação 1 é verdadeira e a afirmação 2 é falsa. 
d) A afirmação 1 é falsa e a afirmação 2 é verdadeira. 

78 – Como se dividem os bens materiais? 

a) Materiais e imateriais. 
b) Flexíveis e inflexíveis. 
c) Visíveis e invisíveis. 
d) Imóveis e móveis. 

79 – Assinale a alternativa que contém exemplos de 
elementos negativos na conta patrimônio. 

a) Caixa e estoque de mercadorias 
b) Duplicatas a pagar e estoque de mercadorias 
c) Impostos a pagar, aluguéis a pagar e duplicatas a pagar 
d) Salários a pagar, móveis e utensílios e duplicatas a receber 

80 – Na abordagem típica da Escola de Administração 
Científica, os principais métodos aplicáveis aos problemas da 
Administração são 

a) realização e mensuração. 
b) observação e mensuração. 
c) identificação e uniformização. 
d) observação e desenvolvimento. 
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81 – O ato de improbidade administrativa, para acarretar a 
aplicação das medidas sancionatórias previstas no Artigo 37, 
§ 4º, da Constituição, exige a presença de determinados 
elementos. Assinale a alternativa que não contém um desses 
elementos. 

a) Elemento subjetivo 
b) Sujeito passivo 
c) Sujeito ativo 
d) Moralidade 

82 – No LibreOffice Calc, qual função é utilizada para 
analisar um determinado intervalo de células e retornar o 
número de células que atendam a uma determinada condição? 

a) Função SE 
b) Função CONT.SE 
c) Função MÍNIMO 
d) Função MÁXIMO 

83 – Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de 
comportamento burocrático distinguido por Alvin W. 
Gouldner. 

a) Burocracia fingida 
b) Burocracia punitiva 
c) Burocracia racional 
d) Burocracia representativa 

84 – No LibreOffice Writer, podemos destacar a primeira 
letra do parágrafo, aumentando seu tamanho em relação ao 
restante do documento texto, conforme se pode verificar na 
figura abaixo. Assinale a opção que deve ser marcada para 
obter esse resultado. 

 

 

 

                                      
 

 
 
a) MAIÚSCULAS 
b) Exibir capitulares 
c) Exibir caractere especial 
d) Palavras Iniciando Com Maiúsculas 

85 – Assinale a alternativa que contém a condição não 
determinante para que o alistamento eleitoral e o voto sejam 
facultativos. 

a) Ser analfabeto 
b) Ser maior de setenta anos 
c) Ser maior de dezoito anos 
d) Ser maior de dezesseis e menor de dezoito anos 

86 – Qual das opções relacionadas abaixo não trata de um 
princípio orçamentário? 

a) Princípio da igualdade. 
b) Princípio da totalidade. 
c) Princípio da não afetação. 
d) Princípio da exclusividade. 

87 – Com relação à Lei nº 8.666/93, que prevê cinco 
modalidades de licitação, no artigo 22: concorrência, tomada 
de preços, convite, concurso e leilão, marque V para 
verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   ) Convite é a modalidade de licitação entre, no mínimo, 
dois interessados do ramo pertinente a seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela 
unidade administrativa, e da qual podem participar 
também aqueles que, não sendo convidados, estiverem 
cadastrados na correspondente especialidade e 
manifestarem seu interesse com antecedência de 48 horas 
da apresentação das propostas. 

(   ) Tomada de preços é a modalidade de licitação realizada 
entre interessados devidamente cadastrados ou que 
preencham os requisitos para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas. 

(   ) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, mediante a instituição de prêmio ou 
remuneração aos vencedores. 

(   ) Concorrência é a modalidade de licitação que se realiza 
com ampla publicidade para assegurar a participação de 
quaisquer interessados que não precisam preencher os 
requisitos previstos no edital. 

a) V - V - F - V 
b) F - V - V - V 
c) V - F - V - F 
d) F - V - V - F 

88 – De acordo com a Constituição Federal, avalie as 
afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para 
falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

(   ) Ao militar é permitida a sindicalização e a greve. 
(   ) O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar 

afiliado a partidos políticos. 
(   ) O militar estabilizado em atividade que tomar posse em 

cargo ou emprego público civil permanente será 
transferido para reserva não remunerada. 

(   ) Caberá Habeas-Corpus em relação a punições 
disciplinares militares. 

a) F - F - V - V 
b) V - F - F - V 
c) F - V - V - F 
d) V - V - F - F 
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89 – Recurso administrativo, em sentido amplo, é a 
expressão que designa todos os meios postos à disposição dos 
administrados para provocar o reexame dos atos da 
Administração. O recurso deve ser interposto no prazo de 5 
dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 
em alguns casos. No caso da modalidade convite, presente na 
Lei nº 8.666/93, os prazos para recorrer passam a ser de 
quantos dias? 

a) 5 dias úteis. 
b) 2 dias úteis. 
c) 3 dias úteis. 
d) 5 dias. 

 

90 – Qual das alternativas abaixo não representa uma das 
formas da execução da auditoria? 

a) Direta. 
b) Indireta. 
c) Operacional. 
d) Simplificada. 

 

91 – Em relação a tomadas e prestações de contas, coloque 
V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(   ) Relevância é a análise da legalidade, legitimidade e 
economicidade da gestão, em relação a padrões 
normativos e operacionais, expressos nas normas e 
regulamentos aplicáveis, e da capacidade dos controles 
internos de identificar e corrigir falhas e irregularidades. 

(   ) Na hipótese de ocorrência de qualquer ilegalidade da 
despesa ou irregularidade de contas, o órgão de 
contabilidade analítica ou os órgãos de controle no 
exercício de suas funções identificarão somente sua 
natureza e o agente responsável pelo ato administrativo 
pertinente. 

(   ) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada que utilize, arrecade, guarde ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a 
União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 

(   ) Risco é a possibilidade de algo acontecer e ter impacto 
nos objetivos, sendo medido em termos de consequências 
e probabilidades. 

a) V - F - V - F 
b) F - F - V - V 
c) F - V - F - F 
d) V - V - F -V 

92 – De acordo com a Constituição Federal, a administração 
pública direta e indireta de qualquer um dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerão a princípios. Assinale a alternativa que não 
apresenta um princípio a ser obedecido pela administração. 

a) Moralidade 
b) Legalidade 
c) Eficiência 
d) Razoabilidade 

93 – Será instaurada tomada de contas especial quando se 
verificar que não houve prestação de contas por agente 
responsável ou que ocorreu desfalque, desvio ou 
desaparecimento de bens ou outra irregularidade que  resulte 
em prejuízo para a Fazenda Nacional. Como regra geral, qual 
o prazo para encaminhamento da tomada de contas especial 
ao TCU? 

a) 120 dias 
b) 160 dias 
c) 180 dias 
d) 190 dias 

94 – No LibreOffice Writer, para utilizar a opção “Cortar”, 
basta clicar no botão correspondente na barra de ferramentas 
Padrão ou pressionar quais teclas? 

a) Ctrl+C 
b) Ctrl+V 
c) Ctrl+R 
d) Ctrl+X 

95 – Assinale a alternativa que apresenta a extensão padrão 
nas quais são salvas as apresentações do LibreOffice Impress. 

a) .xls 
b) .ods 
c) .odt 
d) .odp 

96 – Em relação ao recurso hiperlink do LibreOffice Writer, 
marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) É possível criar um hiperlink para um endereço de e-mail. 
(   ) É possível inserir um hiperlink para uma página da Web 

ou para um servidor FTP. 
(   ) Para acessar um hiperlink, deve-se pressionar a tecla Shift 

e clicar sobre o texto ou elemento que o contém. 
(   ) Após a inserção do hiperlink, o texto automaticamente 

recebe um sublinhado e se destaca pela cor vermelha. 
(   ) Para exibir a caixa de diálogo Hiperlink, deve-se acessar 

o menu Inserir e clicar na opção Hiperlink ou pressionar 
as teclas de atalho Ctrl+H. 

a) F - F - V - F - V 
b) V - V - F - V - F 
c) F - F - V - V - V 
d) V - V - F - F - F 
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97 – De acordo com a Constituição Federal, assinale a 
alternativa que apresenta um símbolo da República Federativa 
do Brasil. 

a) Presidente da República 
b) Ministro da Defesa 
c) Palácio do Planalto 
d) Hino Nacional 

98 – O Controle Externo, na esfera federal, é aquele exercido 
no âmbito do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União. Quanto às suas competências, marque V 
para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(   ) Apreciação dos atos de admissão de pessoal e concessão 
de aposentadorias, reformas e pensões. 

(   ) Acompanhamento dos custos globais dos programas 
setoriais do Governo, a fim de alcançar uma prestação 
econômica de serviços. 

(   ) Transmissão ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da 
fiscalização deste, de informes relativos à administração 
financeira e patrimonial dos órgãos dos ministérios. 

(   ) Apreciação das contas do presidente da República até o 
julgamento das contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta. 

a) F - V - V - F 
b) V - F - F - V 
c) V - V - F - F 
d) F - F - V - V 

99 – Em relação aos estágios da despesa, marque V para 
verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   ) A despesa apresenta diferentes estágios, que 
compreendem procedimentos e operações com finalidade 
específica. 

(   ) De acordo com o Art. 227 do Regulamento de 
Contabilidade Pública, estágios são a fixação, a 
arrecadação e o recolhimento. 

(   ) O orçamento, no confronto das receitas e despesas, pode 
ser desequilibrado, deficitário ou superavitário. 

(   ) O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
(MCASP), destaca os três estágios da execução da 
despesa, de acordo com o antigo Regulamento de 
Contabilidade Pública. 

a) V - F - F - V 
b) F - V - F - V 
c) F - V - V - F 
d) V - F - V - F 

100 – Avalie as informações abaixo sobre a despesa pública. 

I- Despesas de exercícios anteriores são as despesas 
empenhadas, pendentes de pagamento na data de 
encerramento do exercício financeiro, inscritas 
contabilmente como obrigações a pagar no exercício 
subsequente. 

II- Os compromissos decorrentes de obrigação de pagamento 
criados em virtude de lei e reconhecidos após 
encerramento do exercício são considerados restos a 
pagar. 

III- A dívida flutuante corresponde aos compromissos cujo 
pagamento independe de autorização orçamentária. 

IV- Diz-se que a despesa está processada quando já 
transcorreu o estágio da liquidação. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) II somente. 
d) III e IV somente. 

 
Rascunho 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


