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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA
Otimismo
O otimismo é o vinho tinto das emoções. Uma ou duas taças
por dia fazem um bem enorme. Duas garrafas arruínam a pessoa.
A diferença do volume da bebida ilustra os dois tipos de
otimismo, o racional, uma das conquistas evolutivas mais
preciosas da espécie, e o irracional, a fonte de grandes tragédias
históricas e fracassos pessoais. A média das mais amplas
pesquisas já conduzidas sobre o tema revela que cerca de 80%
das pessoas são otimistas. Essa é a parcela da humanidade capaz
de enxergar o copo meio cheio. A outra parcela, a minoria, cuja
mente vê o mesmo copo meio vazio, tem uma única vantagem
sobre a maioria, pois, como diz o ditado, “o pessimista só tem
boas surpresas”.
Os otimistas têm más surpresas e são capazes de assimilá-las
e transformar o azedume em doce limonada. Eles vivem mais e
têm maior resistência às doenças. Quando presos a um leito de
hospital, são eles que têm maior chance de cura. Essas pessoas
ousam mais, poupam mais e aposentam-se mais tarde. Se a
consciência da morte torna o pessimismo inerente à condição
humana, o instinto vital se alimenta do otimismo para que a ideia
da finitude não nos enlouqueça.
As pessoas mais interessantes são os otimistas com os pés
bem plantados no chão. São os arquitetos do futuro, que tomam
uma ou mais taças diárias do vinho da ousadia. São as
personalidades com um olho nas lições do passado e o outro nas
questões do presente e nos desafios do futuro. São, ao mesmo
tempo, raízes e asas. Ilusão e realidade.
(Revista Veja, 23 de janeiro de 2013 – texto adaptado)

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

01 – Indique qual das palavras abaixo não resume a ideia
contida no trecho em destaque:

04 – O pessimista só tem boas surpresas porque ele
a)
b)
c)
d)

é irracional, por isso nunca sonha.
nunca se surpreende com as boas notícias.
só sonha com aquilo que pode ser realizado.
não tem o hábito de alimentar boas expectativas.

05 – Em qual alternativa o verbo não possui mais de uma forma
para o particípio?
a)
b)
c)
d)

tingir
chegar
matar
suspender

06 – Todas as palavras contêm hiato em qual alternativa?
(Obs.: Os acentos gráficos foram retirados propositadamente.)

a)
b)
c)
d)

gratuito, fluido, Camboriu
distraido, atribuir, peixada
egoismo, jesuita, saude
ruivo, jamais, circuito

07 – Leia:
Andam nascendo os perfumes
Na seda crespa dos cravos
Nos versos acima, o termo em destaque exerce função sintática
de
a)
b)
c)
d)

aposto.
vocativo.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.

Uma ou duas taças por dia fazem um bem enorme. Duas
garrafas arruínam a pessoa.
a)
b)
c)
d)

08 – Assinale a alternativa correta quanto à crase.

Excesso
Equilíbrio
Prudência
Moderação

02 – Assinale a afirmação incorreta quanto às ideias contidas
no texto.
a) Nem sempre o otimismo é benéfico.
b) A vida sem uma dose de otimismo nos enlouqueceria.
c) O pessimismo é próprio da condição humana devido à
consciência da morte.
d) A famosa frase “Se a vida lhe deu um limão, faça uma
limonada” aplica-se bem aos pessimistas.

a)
b)
c)
d)

À noite todos os gatos são pardos.
Organize à sua bagagem para seguirmos viagem.
Tudo foi feito à fim de evitar o falatório do povo.
A postagem à que você se refere já foi retirada do ar.

09 – Complete as lacunas abaixo com os verbos nos tempos e
modos indicados entre parênteses, depois assinale a alternativa
com a sequência correta.

Considerando o texto acima, pode-se afirmar que

Quando você __________ ao Brasil, traga-me uma bandeira
do seu país. (vir – futuro do subjuntivo)
II- No dia em que você __________ turistas eufóricos diante da
Estátua da Liberdade, saberá que são brasileiros. (ver –
futuro do subjuntivo)
III- Muitos turistas italianos _________ ao Brasil na Copa do
Mundo. (vir – presente do indicativo)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

03 – Leia:
As pessoas mais interessantes são os otimistas com os pés
bem plantados no chão.
não é possível ser otimista e racional ao mesmo tempo.
as pessoas otimistas racionais são mais interessantes.
todas as pessoas otimistas são irracionais.
todas as pessoas otimistas são racionais.

I-
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vier – vir – vêm
vir – vir – vêm
vir – ver – vem
vier – ver – vem

15 – Assinale a alternativa em que o termo destacado é objeto
indireto.

10 – Em qual alternativa o sujeito é indeterminado?
a)
b)
c)
d)

São muitos os problemas das grandes cidades.
Vive-se muito bem em alguns países europeus.
Há pessoas muito contraditórias no atual cenário político.
Vamos votar com responsabilidade nas próximas eleições.

11 – Assinale a alternativa que
respectivamente, as lacunas abaixo.

completa,

correta

e

Os dias estão ______ quentes.
Jean está ____ com o serviço militar.
Essa pimenta não é ______ para temperar peixe.
Depois de cair da escada, a mulher ficou _____ tonta.
a)
b)
c)
d)

a) “Quem faz um poema abre uma janela.” (Mário Quintana)
b) “Toda gente que eu conheço e que fala comigo / Nunca teve
um ato ridículo / Nunca sofreu enxovalho (...)” (Fernando
Pessoa)
c) “Quando Ismália enlouqueceu / Pôs-se na torre a sonhar /
Viu uma lua no céu, / Viu uma lua no mar.” (Alphonsus de
Guimarães)
d) “Mas, quando responderam a Nhô Augusto: ‘– É a
jagunçada de seu Joãozinho Bem-Bem, que está descendo
para a Bahia.’ – ele, de alegre, não se pôde conter.”
(Guimarães Rosa)

16 – Leia:

bastante – quite – boa – meio
bastante – quite – bom – meia
bastantes – quites – boa – meio
bastantes – quites – bom – meia

Hoje, estima-se que o Brasil seja o quarto país responsável
pelas mudanças climáticas por causa das queimadas.
O termo destacado no texto acima é um

12 – Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada
adverbial consecutiva.
a)

O cidadão ficou tão revoltado que denunciou a situação
precária do hospital.
b) O cidadão denunciou o hospital porque ficou revoltado com
a situação precária daquele local.
c) Como ficou revoltado com a situação precária do hospital, o
cidadão resolveu denunciar aquele local.
d) O cidadão resolveu denunciar o hospital já que ficou
indignado com o que presenciou naquele local.

13 – Leia:
Venha depressa, minha filha! A médica, uma mulher muito
prestativa, vai atendê-la agora.
Qual termo do texto acima exerce função de vocativo?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

17 – Em relação à classificação do predicado, coloque (C) para
certo e (E) para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
I-

( ) Encontramos enferrujadas as ferramentas. (predicado
verbo-nominal)
II- ( ) O professor considerou Amadeu inteligente. (predicado
verbo-nominal)
III- ( ) Antigamente as avós contavam muitas histórias belas
para os netos. (predicado nominal)
IV- ( ) Os convidados julgaram o dia da confraternização
inoportuno. (predicado verbal)
a)
b)
c)
d)

uma mulher muito prestativa
minha filha
a médica
agora

14 – Do texto abaixo, foram retiradas todas as vírgulas.
Assinale a alternativa que indica quantas e onde as vírgulas
consideradas obrigatórias deveriam ser colocadas.
“Na cidade mineira de Contagem uma mulher tentou
abortar na 37ª semana de gravidez. Ao perceber que a criança
nasceu viva jogou-a pela janela do seu barraco. O bebê caiu
num córrego e foi resgatado com vida mas morreu na noite
seguinte.”
a) 2 vírgulas: 1 depois do verbo abortar; 1 antes da conjunção
e.
b) 3 vírgulas: 1 após o termo Contagem; 1 após o termo viva; 1
antes da conjunção mas.
c) 4 vírgulas: 1 após o termo mulher; 1 depois da forma
verbal caiu; 1 após a conjunção mas; 1 após a forma verbal
morreu.
d) 5 vírgulas: 1 antes e 1 depois de uma mulher; 1 antes do
termo viva; 1 depois da conjunção mas; 1 após a forma
verbal morreu.

objeto direto.
objeto indireto.
agente da passiva.
complemento nominal.

C–C–C–C
C–E–E–E
C–C–E–E
E–E–E–E

18 – Em relação à regência das palavras destacadas, assinale a
alternativa incorreta.
a) O prejuízo causado pelos incêndios desse ano foi análogo
ao do ano passado.
b) Estávamos ansiosos a emoções novas que fizessem
estremecer o coração.
c) O médico foi atencioso para com o paciente.
d) O professor era solidário com os alunos.

19 – Atente para o emprego dos pronomes nas frases abaixo.
I- Eu sempre quis agradecê-lo a amizade sincera.
II - Filho, nós lhe amamos imensamente.
III- As pessoas querem preveni-la do perigo.
O pronome está corretamente empregado em
a)
b)
c)
d)
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I e II.
II e III.
I, somente.
III, somente.

20 – Em qual alternativa as conjunções preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas dos períodos abaixo?
I-

Não observou a sinalização, ________ foi multado por
estacionar em local proibido.
II- Ele é um bom motorista, ________ não respeita os limites
de velocidade.
III- Não beba antes de dirigir ________ não dirija.
IV- Use sempre o cinto de segurança, ________ ele é
fundamental para a sua proteção.
a)
b)
c)
d)

portanto – no entanto – ou – pois
pois – portanto – no entanto – ou
ou – no entanto – pois – portanto
no entanto – portanto – pois – ou

A primeira montanha-russa invertida do Brasil está
deixando muita gente de cabelo em pé. Na viagem de apenas um
minuto e meio, a 100 quilômetros por hora, os passageiros
permanecem com as pernas suspensas, já que o trilho fica sobre
a cabeça.
Assinale a alternativa em que os termos classificam-se,
respectivamente, como locução adverbial de modo e locução
adverbial de lugar.
na viagem de apenas um minuto e meio – de cabelo em pé
a primeira montanha russa – sobre a cabeça
os passageiros – com as pernas suspensas
de cabelo em pé – sobre a cabeça

Quantas orações subordinadas adjetivas há no texto acima?
a)
b)
c)
d)

1
2
3
4

a) O coma daquele atleta durou três meses.
b) Nossa viagem foi adiada devido ao pane do avião.
c) Apenas alguns gramas de manteiga são suficientes para
untar as formas.
d) Durante a Idade Média, alguns cabeças de rebeliões eram
decapitados e outros, queimados em praça pública.

27 – Assinale

a alternativa
respectivamente, o texto abaixo.

a) Amaríssimas foram as lágrimas do poeta apaixonado.
b) Meus móveis estão antiquíssimos, pois datam dos anos 40.
c) Nesta época do ano, o morango e a melancia estão
dulcíssimos.
d) A nova diretora é eficazíssima, resolve todos os problemas
em muito pouco tempo.
23 – Leia:
A verdade é que o rapaz tem medo de que as pessoas
descubram que ele não sabe ler.
No trecho destacado, há três orações subordinadas substantivas,
que são, respectivamente,
subjetiva, objetiva indireta e apositiva.
objetiva direta, predicativa, completiva nominal.
predicativa, completiva nominal, objetiva direta.
completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta.

completa,

correta

e

a)
b)
c)
d)

sextas-feiras – bate-bocas – casaizinhos
sexta-feira – bates-bocas – casaizinhos
sextas-feiras – bate-boca – casalzinhos
sexta-feira – bate-boca – casalzinhos

28 – Leia:
Os irlandeses não só admiram a música mas também
apreciam a literatura brasileira.
A oração coordenada em destaque classifica-se como
a)
b)
c)
d)

sindética conclusiva.
sindética adversativa.
sindética aditiva.
assindética.

29 – Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem
acento gráfico devido ao mesmo princípio.

24 – Leia:

a)
b)
c)
d)

Quando for dia de festa
Você veste o seu vestido de algodão
Quebro meu chapéu na testa
Para arrematar as coisas no leilão

vídeo, freguês, exótico
planície, anzóis, papéis
sábio, nódoa, espontâneo
pêssego, possível, privilégio

Assinale a alternativa em que as duas expressões são locuções
adjetivas.

30 – Assinale

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

de festa – no leilão
na testa – no leilão
de algodão – na testa
de festa – de algodão

que

Todas as __________, ocorrem __________ na casa
daqueles __________ sempre pelo mesmo motivo: a má
influência dos amigos.

22 – Assinale a alternativa na qual a flexão de grau do adjetivo
superlativo sintético está incorreta.

a)
b)
c)
d)

Nessas terras onde andei, o clima é hostil o ano todo. Por
um tempo, abriguei-me numa casa cujas paredes eram feitas de
madeira. Essa casa, que já servira de abrigo a viajantes em
outros tempos, tinha um quê de mistério no ar.

26 – Em relação ao gênero dos substantivos em destaque,
assinale a alternativa incorreta considerando o padrão culto da
língua.

21 – Leia:

a)
b)
c)
d)

25 – Leia:

a alternativa em que a palavra é formada pelo
processo de composição por aglutinação.

Página 5

finalmente
semicírculo
vinagre
girassol

31 – Assinale

a alternativa em que o termo destacado é
predicativo do sujeito.
a)
b)
c)
d)

Os médicos julgaram inevitável a cirurgia.
Com o calor, aquela estrada parecia sem fim.
O eleitor considerou desonesto aquele candidato a deputado.
A população de São Paulo achou impróprio o momento da
paralisação.

32 – Assinale a alternativa em que a regência verbal não está
de acordo com a norma culta.
a)
b)
c)
d)

Esqueci-me completamente do nome de sua esposa.
Lembrei-me de você na semana passada.
Lembrei que tudo na vida é passageiro.
Esqueci do dia da sua formatura.

I-

( ) A audiência será realizada como a lei determina.
(comparação)
II- ( ) O tsunami no Japão ocorreu como os cientistas haviam
previsto. (causa)
III- ( ) Como o aluno havia estudado, obteve bom resultado no
concurso. (causa)
IV- ( ) Como a maioria dos alunos não havia entendido o
conteúdo, o professor explicou-o novamente. (conformidade)
a)
b)
c)
d)

33 – Em qual alternativa o termo destacado exerce função
sintática de agente da passiva?
a) Durante os protestos, a violência foi deixando suas marcas
pelo caminho.
b) Pouco a pouco, aquele vilarejo foi tomado pela escuridão.
c) Seremos eternamente gratos por toda essa gentileza.
d) Alugam-se apartamentos por preço baixo.

34 – Leia:

No texto acima, há duas figuras de linguagem. São elas
metáfora e antítese.
eufemismo e antítese.
metáfora e metonímia.
prosopopeia e metonímia.

38 – Assinale a alternativa em que a frase não condiz com o
tipo de voz verbal mencionado.
a)
b)
c)
d)

a alternativa que contém, na sequência, o
pronome oblíquo átono devidamente colocado junto à forma
verbal, conforme rege a norma culta da língua.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Quanto aos políticos corruptos, não _________ meu voto,
pois sempre __________ de ter colocado no poder um
governante que _________ inocente quando há inúmeras provas
contra ele.
dou-lhes – arrepender-me-ei – se diz
dou-lhes – arrependerei-me – diz-se
lhes dou – me arrependerei – se diz
lhes dou – arrepender-me-ei – diz-se

36 – Assinale

a alternativa que completa,
respectivamente, os espaços da seguinte frase:

correta

e

A manhã seguia calma naquela loja quando _______ começou
um _______ na _______ de roupas. O gerente _______ em
chamar a polícia, para resguardar o nome da loja.
a)
b)
c)
d)

Ativa: Eles tinham chegado a tempo.
Reflexiva: Clemente banhou-se naquele rio.
Passiva analítica: Foi tudo devidamente esclarecido.
Passiva pronominal: Vida e morte digladiam-se
constantemente.

Se todos ajudassem, poderiam haver mais investimentos.
Sempre se buscam explicações para atitudes como essa.
As pesquisas mostram que houve mais contratações.
Algum de nós precisava dar o depoimento.

40 – As frases das alternativas abaixo compõem um trecho de
um poema de Drummond. Assinale a única que contém pronome.

35 – Assinale

a)
b)
c)
d)

E–E–C–E
C–E–E–C
E–C–E–C
C–C–C–E

39 – Está incorreta a concordância verbal da seguinte frase:

Nada como a indiferença do tempo, esse rolo compressor
que esmaga todos os nossos momentos e os transforma em
lembranças. Ele nos leva o futuro e nos deixa o passado.
a)
b)
c)
d)

37 – Em relação à circunstância expressa pela conjunção
subordinativa como, coloque C para correto e E para errado,
considerando a classificação feita entre parênteses. Em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.

derrepente – reboliço – sessão – hesitou
de repente – rebuliço – seção – hesitou
de repente – rebuliço – sessão – exitou
derrepente – reboliço – seção – exitou

Página 6

Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero.
Há calma e frescura na superfície intata.

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

41 – Conforme

a Constituição Federal de 1988, compete ao
Conselho de Defesa Nacional.
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração
da paz.
II - pronunciar-se sobre as questões relevantes para a
estabilidade das instituições democráticas.
III - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de
iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e
a defesa do Estado democrático.
Estão corretas as assertivas
a)
b)
c)
d)

I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

I - Receitas do superávit do orçamento corrente são
consideradas receitas de capital.
II - Despesas com equipamentos e instalações e com pessoal
militar são consideradas despesas correntes.
III - Receitas patrimonial e de contribuições são consideradas
receitas correntes.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)

a Constituição Federal de 1988, o mandado de
segurança coletivo pode ser impetrado por (pelo)
partido político com representação no Congresso Nacional.
servidor público demitido por ato ilegal.
presidente do Senado Federal.
governador de Estado.

43 – Assinale

a alternativa que completa corretamente a
afirmativa a seguir.
Conforme Art. 91, da Constituição Federal (1988),
participam do Conselho de Defesa Nacional, como membros
natos, entre outros, o
a)

Ministro da Justiça, o Ministro da Casa Civil e o Presidente
do Senado Federal.
b) Líder da maioria no Congresso Nacional, o Ministro de
Estado da Defesa e o Vice-Presidente da República.
c) Vice-Presidente da República, o Ministro das Relações
Exteriores e o. Ministro da Justiça.
d) Lider do Congresso Nacional, o Vice-Presidente da
República e o Ministro da Casa Civil.

44 – Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, o
Presidente da República pode, ouvidos o Conselho de República
e o Conselho de Segurança Nacional, solicitar ao Congresso
Nacional autorização para decretar estado de sítio nos casos de
a) força maior ou caso fortuito.
b) calamidade pública e estado de necessidade.
c) estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular
de direito.
d) declaração de estado de guerra ou resposta a agressão
armada estrangeira.

I e II.
I e III.
II e III.
III apenas.

46 – “Consiste na liberação de recursos dos órgãos setoriais de
programação financeira para as unidades gestoras de sua
jurisdição e entre as unidades gestoras de um mesmo Ministério,
órgão ou entidade”.
O texto acima refere-se a(o)
a)
b)
c)
d)

42 – Segundo
a)
b)
c)
d)

45 – Considere as afirmativas abaixo:

cota.
repasse.
sub-repasse.
vinculação.

47 – A Constituição Federal (1988) estabelece princípios que
deverão ser obedecidos pela Administração Pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Não é um desses princípios
estabelecidos o da
a)
b)
c)
d)

eficiência.
legalidade.
publicidade.
pessoalidade.

48 – Marque

(V) para verdadeiro ou (F) para falso nas
afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) Restos a Pagar são despesas empenhadas, pendentes de
pagamento na data de encerramento do exercício financeiro,
inscritas contabilmente como obrigações a pagar no
exercício subsequente.
( ) A inscrição em Restos a Pagar é feita na data da abertura do
exercício financeiro subsequente ao da emissão da nota de
empenho, mediante registros contábeis.
( ) O gestor de finanças é a autoridade competente para
conceder o suprimento de fundos, fixando-lhe o valor.
a)
b)
c)
d)

F–V–V
F–F–V
V–V–F
V–F–F

49 – “É o processo devidamente formalizado, dotado de rito
próprio, que objetiva apurar a responsabilidade daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao Erário”.
O texto acima refere-se à(ao)
a)
b)
c)
d)
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Tomada de Contas Especial
Prestação de Contas
Contrato de Gestão
Tomada de Contas

50 – Marque (V) verdadeiro ou (F) falso nas afirmativas abaixo 54 – Em relação
e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) O servidor público estável poderá perder o cargo mediante
processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla
defesa.
( ) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público são estáveis após dois anos
de efetivo exercício.
( ) É obrigatória a avaliação especial de desempenho do
servidor, por comissão instituída para essa finalidade, como
condição para estabilidade.
a)
b)
c)
d)

V–V–F
V–F–V
F–F–V
F–V–F

ao BrOficce.org Calc., assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna do texto a seguir.
A ______________ permite alterar margens, tamanho e
orientação do papel, bordas, cabeçalho e rodapé e permite
também a impressão de algumas marcas de apoio.
a)
b)
c)
d)

configuração do cabeçalho e rodapé
definição de plano de fundo
formatação da página
ordenação de página

55 – Segundo a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
A Administração deve __________ seus próprios atos.
quando eivados de vício de legalidade.
a)
b)
c)
d)

analisar
revisar
relevar
anular

51 – Assinale

a alternativa que contém somente órgãos
responsáveis pelo exercício da segurança pública, conforme a
Constituição Federal (1988).

56 – Utilizando

a)

a)
b)
c)
d)

Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia
Ferroviária Federal.
b) Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e Forças Armadas.
c) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças
Armadas.
d) Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal.

52 – Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a
seguir.
A Constituição Federal de 1988 dispõe que os membros das
Forças Armadas são denominados militares. Sobre as
disposições que lhes são aplicadas, além das que vierem a ser
fixadas em lei, o militar
a) tem permissão para aderir a sindicalização e a greve.
b) pode filiar-se a partidos políticos, enquanto em serviço
ativo.
c) não tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com
um terço a mais do que o salário normal.
d) em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público
civil permanente será transferido para a reserva, nos termos
da lei.

53 – Assinale

o Br Office.org Writer, a Sgt Elis precisa
inserir uma figura em seu documento de texto. Qual caminho ela
deve adotar?

57 – Assinale

a alternativa que contém situações em que,
ressalvados os casos especificados na legislação, são exigidas
licitações para a realização de contratos com a Administração.
a)

Contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
b) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo.
c) Contratos de obras, serviços, compras e alienações, bem
como para concessão e a permissão de serviços públicos.
d) Contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização.

58 – É a ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a
invalidação de atos praticados pelo poder público ou entidades
de que participe, lesivos ao patrimônio público, ao meio
ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio
histórico e cultural, bem como a condenação por perdas e danos
dos responsáveis pela lesão.

a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto a seguir.
O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. No
entanto, de acordo com a Constituição Federal (1988),
_______________ e os_______________ ficam isentos do
serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a
outros encargos que a lei lhes atribuir.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

as mulheres – eclesiásticos
as mulheres – arrimos de família
os brasileiros naturalizados – eclesiásticos
os brasileiros naturalizados – arrimos de família

Barra de Rolagem>Editar>Do Arquivo> Figura.
Barra de Menus>Inserir>Figura>Do Arquivo.
Barra de Menus> Editar>Figura>Do Arquivo.
Barra de Status>Inserir>Do Arquivo>Figura.

Ação Popular
Habeas Data
Habeas Corpus
Mandado de Segurança Individual

59 – No

BrOffice.org Calc, para executar tarefas de acordo
com o resultado de um teste lógico, utiliza-se a função
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Concatenar.
Máximo.
Média.
SE.

60 – “Os Órgãos da Administração Pública são estruturados de 66 – No

tal forma que se cria uma relação de coordenação e subordinação
entre uns e outros”.
O texto acima refere-se a qual princípio da administração
pública?
a)
b)
c)
d)

Especialidade.
Hierarquia.
Autotutela.
Tutela.

61 – Trata-se

de princípio aplicado ao Direito Administrativo
como mais uma das tentativas de impor-se limitações à
discricionariedade administrativa, ampliando-se o âmbito de
apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.
O texto acima refere-se ao princípio da
a)
b)
c)
d)

aos efeitos, o ato administrativo pode ser

classificado em
a)
b)
c)
d)

( ) É possível inverter a posição dos objetos dentro dos slides
de uma apresentação através do comando agrupar.
( ) Para distribuir os objetos de maneira harmoniosa dentro de
um slide podemos usar o recurso alinhamento.
( ) Figuras de clip-arts são exemplos de objeto bitmap.
a)
b)
c)
d)

V–V–F
V–F–V
F–F–V
F–V–F

67 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna

moralidade administrativa.
segurança jurídica.
razoabilidade.
eficiência.

62 – Quanto

que se refere ao BrOffice.org Impress, marque (V)
verdadeiro ou (F) falso nas afirmativas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.

geral, individual e administrativo propriamente dito.
constitutivo, declaratório e enunciativo.
perfeito, pendente e consumado.
simples, complexo e composto.

do texto a seguir.
Ao se utilizar o BrOffice.org Calc, a célula
_______________ é exibida com as bordas destacadas pelo
seletor de células.
a)
b)
c)
d)

ativa
vigente
seletora
primária

63 – O atributo, de prerrogativa do Poder Público, pelo qual os
atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente
de sua concordância, denomina-se
a)
b)
c)
d)

Competência.
Exigibilidade.
Executoriedade.
Imperatividade.

68 – Marque

(V) para verdadeiro e (F) para falso nas
afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.

64 – Assinale a alternativa que não apresenta modalidades de
licitação previstas em lei.

( ) A qualidade total se baseia no empoderamento das equipes.
( ) A reengenharia está preocupada em fazer cada vez mais
com menos.
( ) Com o benchmarking, as organizações passaram a focalizar
sua fixação de metas e objetivos externa e objetivamente.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Concorrência e Tomada de Preço.
Habilitação e Classificação.
Convite e Concurso.
Leilão e Concurso.

V–F–F
V–V–V
F–V–V
F–V–F

65 – Sobre

a modalidade de licitação denominada pregão,
marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas
abaixo. A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro
e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas
por militares.
( ) Poderá ser realizado o pregão por meio de utilização de
recursos de tecnologia da informação, nos termos de
regulamentação específica.
( ) É autorizada a exigência de garantia de proposta e de
aquisição do edital pelos licitantes, como condição para
participação no certame.
a)
b)
c)
d)

V–V–F
V–F–V
F–V–F
F–F–V

69 – Constituem

atos de improbidade administrativa que
causam prejuízo ao erário:
a)

permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem
ou serviço por preço superior ao de mercado.
b) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão
das atribuições e que deva permanecer em segredo.
c) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou
declaração a que esteja obrigado.
d) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do
patrimônio ou à renda do agente público.
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70 – No que se refere à Teoria Geral da Administração, marque 75 – Considerando a Teoria Geral da Administração, relacione
(V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo e,
em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta

as colunas. A seguir, assinale a alternativa que contém a
sequência correta.

( ) Para a Teoria Clássica, a estrutura organizacional é analisada
de baixo para cima e das partes para o todo.
( ) A Administração Científica preocupava-se com a divisão do
trabalho no nível do operário, fragmentando as tarefas deste.
( ) A Teoria Clássica preocupava-se com a divisão no nível dos
órgãos que compõem a organização.

(1) Reengenharia
(2) Kaizen
(3) Escola Empreendedora

a)
b)
c)
d)

F–V–F
V–F–F
F–V–V
V–F–V

( ) Filosofia de contínua melhora de todos os empregados da
organização.
( ) Substituição de processos existentes por processos
inteiramente novos.
( ) Focaliza oportunidades e os problemas são secundários.
a)
b)
c)
d)

3–1–2
2–1–3
2–3–1
1–2–3

71 – Quanto

às “Decorrências da abordagem Neoclássica na
Administração”, o planejamento estratégico é
a)
b)
c)
d)

projetado a médio prazo.
projetado para o curto prazo.
o mais amplo e abrange toda a organização.
voltado para a eficiência na execução das atividades.

76 – Considerando

a Teoria dos Sistemas, marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

72 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna
do texto a seguir.
O foco do(a) _________________ está em mudar as pessoas
e a natureza e qualidade de suas relações de trabalho. Sua ênfase
está na mudança da cultura da organização.
a)
b)
c)
d)

Teoria Clássica
Teoria Neoclássica
Administração Científica
Desenvolvimento Organizacional

73 – De

acordo com a Teoria Geral dos Sistemas, assinale a
alternativa que contém o princípio segundo o qual a causa é uma
condição necessária, mas nem sempre suficiente para que surja o
efeito.
a)
b)
c)
d)

Teleologia
Mecanicismo
Expansionismo
Pensamento Sintético

74 – Considerando

as características que o Homem
Organizacional precisa ter para ser bem-sucedido em todas as
organizações, assinale a alternativa que corresponde à
característica descrita no texto abaixo.
“Poder compensar o trabalho rotineiro dentro da
Organização, em detrimento das preferências e vocações
pessoais”.
a)
b)
c)
d)

Capacidade de adiar as recompensas
Permanente desejo de realização
Tolerância às frustrações
Flexibilidade

( ) A organização é um sistema social com partes independentes
e não relacionadas.
( ) A homeostasia garante a rotina do sistema, enquanto a
adaptabilidade leva à ruptura, à mudança e à inovação.
( ) A Teoria dos Sistemas constitui o modo mais abrangente de
estudar os campos não físicos de conhecimento científico,
como as ciências sociais.
a)
b)
c)
d)

V– F – V
F–V–F
F–V–V
V–V–F

77 – Considere

os valores dos elementos patrimoniais abaixo
relacionados. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto do cálculo da Situação Líquida Patrimonial.
Caixa
Duplicatas a Receber
Salários a Pagar
Promissórias a Receber
Duplicatas a Pagar
Móveis e Utensílios
a)
b)
c)
d)

R$ 90,00
R$ 60,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 80,00
R$ 50,00

R$ 50,00
R$ 70,00
R$ 130,00
R$ 350,00

78 – Os valores gastos com a compra de um “nome comercial”
são registrados pela contabilidade como
a)
b)
c)
d)

bens materiais.
marcas e patentes.
fundo de comércio.
obrigações comerciais.
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79 – De

acordo com a Teoria Clássica proposta por Fayol, 84 – Considerando o BrOffice.org Impress, assinale a
relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que contém alternativa que completa corretamente a lacuna.
a sequência correta.
O __________ em um slide serve como atalho que nos leva
para um outro documento ou recurso.
(1) Estabilidade do pessoal ( ) Amabilidade e justiça para
alcançar a lealdade do a) gráfico
b) hiperlink
pessoal.
(2) Equidade
( ) Quanto mais tempo a pessoa c) slide mestre
permanecer no cargo, tanto d) correio de notícias
melhor para a empresa.
(3) Unidade de Comando
( ) Cada pessoa deve receber
ordens de apenas um único 85 – Na formatação do texto digitado no BrOffice.org Writer,
colocar a(s) primeira(s) letra(s) do parágrafo em tamanho bem
superior.
maior que o formatado corresponde a
a) 1 – 2 – 3
a) diferenciar.
b) 2 – 3 – 1
b) capitular.
c) 2 – 1 – 3
c) mesclar.
d) 3 – 1 – 2
d) alinhar.

80 – “Nasceu

da necessidade de corrigir a forte tendência à
desumanização do trabalho com a aplicação de métodos
rigorosos, científicos e precisos, aos quais os trabalhadores
tinham de se submeter”.
O texto acima refere-se à
a)
b)
c)
d)

Administração Científica.
Abordagem Contingencial.
Teoria das Relações Humanas.
Teoria Clássica da Administração.

86 – De acordo com a Teoria da Informação, relacione as
colunas e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência
correta.
1 - Redundância

( ) trabalho em conjunto.

2 - Entropia

( ) as partes do sistema perdem sua
integração e comunicação
entre si.
( ) compartilhamento da informação com outros.
( ) introduz, no sistema de
informação,
uma
certa
capacidade de eliminar o ruído
e prevenir distorções e enganos
na recepção da mensagem.

3 - Sinergia
4 - Comunicação

81 – Assinale a alternativa que contém um item não assegurado
à instituição do júri pela Constituição Federal de 1988.
a)
b)
c)
d)

Plenitude de defesa.
Soberania dos veredictos.
Votações abertas e diretas.
Competência para julgamento dos crimes dolosos contra a
vida.

a)
b)
c)
d)

4–3–1–2
3–2–4–1
3–2–1–4
2–3–4–1

87 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna
do texto a seguir.

82 – É uma das vantagens da Organização Linear:
a)
b)
c)
d)

Com a _______________________, ocorre o deslocamento
da visualização de dentro para fora da organização: a ênfase é
colocada no ambiente e nas demandas ambientais sobre a
dinâmica organizacional.

facilidade de implantação.
autoridade linear baseada no comando único e direto.
congestionamento das linhas formais de comunicação.
pressupõe a existência de chefes capazes de fazer tudo.

a)
b)
c)
d)

Teoria da Contingência
Abordagem Neoclássica
Administração Científica
Teoria do Desenvolvimento Organizacional

83 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna
da assertiva a seguir.
O(A) ___________________ é uma das principais
características da Teoria Neoclássica, com ênfase na prática e
aplicação da administração.
a)
b)
c)
d)

ecletismo.
pragmatismo.
dinâmica de grupo.
reafirmação relativa dos postulados.

88 – Assinale

a alternativa que contém um direito social que
não se aplica aos militares das Forças Armadas.
a) fundo de garantia por tempo de serviço.
b) licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
c) décimo-terceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria.
d) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com duração de cento e vinte dias.
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89 – “Caracteriza-se

pela transferência do
arrecadação diretamente ao caixa do Tesouro”.
A assertiva acima refere-se à(ao)
a)
b)
c)
d)

produto

da

94 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna
da assertiva a seguir.
Em Contabilidade Pública, dívida ativa da União são

fixação.
inscrição.
arrecadação.
recolhimento.

a)
b)
c)
d)

subvenções econômicas.
débitos da União com terceiros.
créditos da União contra terceiros.
investimentos da União, Estados ou Municípios.

90 – Marque

(V) para verdadeiro ou (F) para falso nas
afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) As Receitas Diferidas referem-se às contas representativas
das receitas recebidas antecipadamente e devem ser
classificadas no Passivo não Circulante, deduzidas dos
custos e despesas a elas correspondentes.
( ) No Ativo Circulante, as contas representativas de bens e
direitos devem ser classificadas obedecendo-se à ordem
crescente do grau de liquidez.
( ) Imobilizado é o grupo do Ativo Não Circulante no qual são
classificadas as contas representativas dos recursos
aplicados em bens imateriais.
a)
b)
c)
d)

F–V–F
F– F–V
V–V–F
V–F–F

91 – Considerando os grupos e subgrupos em que as contas são
classificadas no Balanço Patrimonial, relacione as colunas. Em
seguida, assinale a alternativa com a seqüência correta.
Obs.: um número será utilizado duas vezes.
(1) Ativo Circulante
(2) Passivo Circulante

(V) para verdadeiro ou (F) para falso nas
afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) Aluguéis Passivos e Juros Ativos são exemplos de contas
patrimoniais.
( ) Fornecedores e Capital são exemplos de contas de natureza
credora.
( ) As contas de resultado representam o patrimônio da empresa
num dado momento.
a)
b)
c)
d)

F–V–F
V–F–V
V–V–F
F–V–V

96 – Relacione as colunas, considerando os grupos em que são
classificados os fatos administrativos, e, em seguida, assinale a
alternativa que contém a sequência correta, sabendo-se que um
número será utilizado duas vezes.
(1) Fatos Mistos
(2) Fatos Permutativos
(3) Fatos Modificativos

( ) Despesas do Exercício Seguinte
( ) Investimentos Temporários a Curto Prazo
( ) Participações e Destinações do Lucro Líquido
a)
b)
c)
d)

95 – Marque

2–2–1
2–1–2
1–1–2
1–2–1

a)
b)
c)
d)

( ) Compra de veículo a prazo.
( ) Recebimento de aluguéis em
dinheiro.
( ) Pagamento de duplicata em
dinheiro.
( ) Venda de móveis e utensílios
com lucro e a prazo.

1–3–2–3
2–3–2–1
2–1–2–3
3–2–3–1

92 – A

Constituição Federal de 1988 determina que a lei
orçamentária anual compreenderá os seguintes orçamentos: o
fiscal, o de investimentos das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito
a voto e o orçamento

97 – Considere as afirmativas abaixo:

princípios a serem observados na elaboração do
orçamento público, o que estabelece que o orçamento deve
compreender todas as receitas e todas as despesas é o princípio
da

I - Na apuração do resultado do exercício pelo regime de
competência, devem ser consideradas as despesas incorridas
no respectivo exercício, independentemente de seu
pagamento.
II - Na apuração do resultado do exercício pelo regime de
competência, as receitas somente devem ser consideradas
quando recebidas no período.
III - Na apuração do resultado do exercício pelo regime de caixa,
devem ser consideradas todas as despesas pagas e todas as
receitas recebidas no período, independentemente da data da
ocorrência de seus fatos geradores.
Está(ão) correta(s) apenas

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

setorial
plurianual
suplementar
da seguridade social

93 – Dos

totalidade.
anualidade.
universalidade.
especialização.
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I e III.
I e II.
III.
I.

98 – Assinale

a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto a seguir.
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelo(a)
_____________________, mediante
controle externo, com auxílio do(a) ____________________.
a)
b)
c)
d)

Advocacia Geral da União – Secretaria do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional – Congresso Nacional
Congresso Nacional – Tribunal de Contas da União
Tribunal de Contas da União – Ministério Público

99 – “É

o documento que expressa a opinião do Órgão ou
Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal, que é
destinado a dar ciência ao gestor/administrador da área
examinada, no decorrer dos exames, das impropriedades ou
irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos
trabalhos”.
O texto acima refere-se à(ao)
a)
b)
c)
d)

nota
parecer
relatório
certificado

100 – Considere as afirmativas abaixo:
I - Quanto ao funcionamento do caixa único, compete ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aprovar,
em ato próprio, o limite global de saques de cada Ministério
ou Órgão.
II - A unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional
constitui um dos principais objetivos do Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
III - O produto da arrecadação de todas as receitas da União será
obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional na
Caixa Econômica Federal.
Está(ão) correta(s) apenas:
a)
b)
c)
d)

I.
II.
I e II.
I e III.
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