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01 C B A D

Ainda que a ciência tenha trazido 
avanços espetaculares nas lides de 
guerra, como os bombardeios com 
precisão cirúrgica que não poupam 
civis, entretanto não trouxe a 
democratização da prosperidade 
antevista.

A redação que mantém o sentido do fragmento transcrito é a expressa na opção: “Ainda que a ciência 
tenha trazido avanços espetaculares nas lides de guerra, como os bombardeios com precisão cirúrgica 
que não poupam civis, entretanto não trouxe a democratização da prosperidade antevista”. O fragmento 
expressa sentido de oposição, marcado pelo conectivo “mas”, restringindo a concessão expressa na 1ª 
parte do período. Na redação, foi destacado o conectivo de concessão “Ainda que”, e ratificou-se o 
sentido de oposição pelo conectivo “entretanto”, mantendo-se o sentido do fragmento.
Na opção "A ciência não trouxe a democratização da prosperidade antevista, em virtude dos avanços 
espetaculares nas lides de guerra, como os bombardeios com precisão cirúrgica que não poupam civis", 
quebrou-se o sentido de oposição entre as duas partes do período pelo emprego do conectivo de 
causalidade “em virtude de”, em “avanços espetaculares nas lides de guerra, como os bombardeios com 
precisão cirúrgica que não poupam civis”.
Na opção "A ciência não trouxe avanços espetaculares nas lides de guerra, mas, pelo contrário, trouxe 
retrocesso, com bombardeios com precisão cirúrgica que não poupam civis, além de não trazer a 
democratização da prospe-ridade antevista." , afirma-se que “A ciência não trouxe avanços 
espetaculares nas lides de guerra”, ao contrário do que afirma o texto. Além disso, entraram informações 
acrescentadas ao sentido de oposição que não constam do fragmento, como “trouxe retrocesso”.
Na opção "A ciência que, como se previa, poderia trazer avanços espetaculares nas lides de guerra, 
evitando os bombardeios com precisão cirúrgica que não poupam civis, e trazer ainda a democratização 
da prospe¬ridade não legou ao futuro esses benefícios." , foi feita uma afirmação sobre os avanços da 
ciência, empregando-se uma estrutura modal de possibilidade, mas sem o sentido opositivo do 
fragmento, portanto em sentido diferente do texto.
Na opção "Os bombardeios com precisão cirúrgica que não poupam civis, com a consequente 
democratização da prosperidade antevista, foram avanços espetaculares nas lides de guerra que a 
ciência trouxe." , da mesma forma que a opção D, uma afirmção sobre os avanços da ciência, não se 
empregou o sentido opositivo do fragmento, com a agravente de “a democratização da prosperidade 
antevista” ter sido apresentada como consequência dos bombardeios.

Referência Bibliográfica: BECHARA, E. “Gramática escolar da Língua Portuguesa – com exercícios”. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 700-701.
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02 A C D E

a ciência, por mais que avance, 
estará sujeita à atitude irracional dos 
leigos que, em sua ignorância, 
misticismo e refúgio no tribal, 
persistem na irracionalidade.

A tese defendida pelo autor no 4º parágrafo é a que está expressa na opção: “a ciência, por mais que 
avance, estará sujeita à atitude irracional dos leigos que, em sua ignorância, misticismo e refúgio no 
tribal, persistem na irracionalidade”.
Na opção "a ciência sofrerá permanentemente o retrocesso da irracionalidade por parte de ignorantes 
que, em razão de questões políticas fundamentalistas, são radicalmente contrários aos avanços da 
ciência.", a causa apresentada para a posição contrária aos avanços da ciência – “em razão de 
questões políticas fundamentalistas” - não está no texto.
Na opção "devido à teimosia de todo ser humano, não há solução para o avanço da ciência, mesmo que 
esta chegue às últimas revelações do Universo, pois voltar à irracionalidade é uma tarefa implícita do 
ignorante.", a causa apresentada “devido à teimosia de todo ser humano” não está no texto.
Na opção "entre a ciência e a ignorância há uma rivalidade intransponível, pois fundada no fanatismo 
mais torpe, a ignorância sempre resistirá à irracionalidade." , diz-se que a “ignorância sempre resistirá à 
irracionalidade”. O texto diz justamente o contrário.
Na opção "não há ciência que dê conta da irracionalidade do leigo, pois este, preso a estereótipos de 
misticismo e de refúgio no tribal, estará sempre em atitude proporcional aos avanços da ciência. " , diz-
se que o leigo “estará sempre em atitude proporcional aos avanços da ciência”. O texto afirma o 
contrário.
O erro de digitação pela troca do artigo O pela conjunção E em nada prejudica o sentido do enunciado.

Referência Bibliográfica: BECHARA, E. “Gramática escolar da Língua Portuguesa – com exercícios”. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 694-695.
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03 D A E B

predominantemente 
dissertativo/expositivo, pois contém 
uma explicação do estado da ciência 
hoje, considerando as previsões que 
foram feitas no passado, sem 
intenção de polemizar, mas apenas 
expor.

A opção que define a tipologia do texto é: “predominantemente dissertativo/expositivo, pois contém uma 
explicação do estado da ciência hoje, considerando as previsões que foram feitas no passado, sem 
intenção de polemizar, mas apenas expor”. Esta opção contém a informação de que o texto é 
“predominantemente dissertativo/expositivo”, e não “apenas dissertativo/expositivo”, como muitos 
argumentaram. É “predominantemente”, e não “apenas”, pois no 4º parágrafo, como conclusão do texto, 
o enunciador adota outra forma de estruturação, defendendo uma tese, como está explicitado no 
enunciado da 2ª questão.
Para iniciar sua exposição, o enunciador a introduz com a frase “Poucas previsões para o futuro feitas no 
passado se realizaram”, o que até pode ser entendida como uma opinião, ou uma tese. Essa forma de 
introduzir, porém, não justifica afirmar que o texto seja “totalmente dissertativo/argumentativo”.
Na opção "predominantemente descritivo, pois procura transmitir a imagem que se pode ter da ciência 
hoje, em confronto com as previsões passadas.", define-se o texto como descritivo, argumentando-se 
com a ideia de transmissão de imagem, como em detalhes de um retrato. Não há esses elementos.
Na opção "em grande parte narrativo, por apresentar um relato com fatos concretos, cujo enredo põe em 
confronto dois personagens, o passado e o presente.", define-se o texto como narrativo, com enredo, 
personagens. Também não há esses elementos.
Na opção "apenas injuntivo ou instrucional, por conter explicações e métodos para a concretização de 
uma ação, qual seja, os procedimentos que a ciência deve seguir para superar a ignorância.", define-se 
o texto como injuntivo ou instrucional, como se o texto contivesse regras de ações para a superação da 
ignorância. Definição de tipologia incorreta.
Na opção "totalmente dissertativo/argumentativo, pois, fazendo uso de raciocínio lógico, manifesta o 
autor suas opiniões sobre o estado da ciência hoje, com o objetivo de convencer o leitor." , define-se o 
texto como totalmente dissertativo/argumentativo, com o objetivo de polemizar, de convencer. Tal 
definição está adequada apenas para o 4º parágrafo. 

Referências Bibliográficas: BECHARA, E. “Gramática escolar da Língua Portuguesa – com exercícios”. 
Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 698-699.
E ainda www.todamateria.com.br.
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04 E D B C

O cientista disse ao leigo que eles 
representavam o atraso, o irracional, 
pois não evoluíam, não 
abandonavam a cultura do 
misticismo, desprezando os avanços 
da ciência.

A transposição correta do discurso direto para o indireto está na opção: “O cientista disse ao leigo que 
eles representavam o atraso, o irracional, pois não evoluíam, não abandonavam a cultura do misticismo, 
desprezando os avanços da ciência.”
Na opção "O cientista disse ao leigo vocês representam o atraso, o irracional, pois não evoluem, não 
abandonam a cultura do misticismo, desprezando os avanços da ciência.", o emprego de “vocês” por 
“eles” contraria as normas de transposição.
Na opção "O leigo ouviu do cientista uma crítica ao fato de eles representarem o atraso, o irracional, pois 
não evoluem, não abandonam a cultura do misticismo, desprezando os avanços da ciência.", não houve 
a transposição, mas apenas uma afirmativa de teor semelhante.
Na opção "O cientista que disse ao leigo que eles representavam o atraso, o irracional, pois não 
evoluíam, não abandonavam a cultura do misticismo, acusou-os de desprezar os avanços da ciência." , 
da mesma forma, não houve a transposição, mas apenas uma afirmativa de teor semelhante.
Na opção "O cientista disse-lhe vocês representam o atraso, o irracional, pois não evoluem, não 
abandonam a cultura do misticismo, desprezando os avanços da ciência." , não houve a transposição. A 
rigor, foi mantida a redação em discurso direto.

Referências Bibliográficas: BECHARA, E. “Gramática escolar da Língua Portuguesa – com exercícios”. 
Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 353-354. GARCIA, O. M. “Comunicação em prosa moderna”. 18 ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000, p. 147-149.

INDEFERIDO E D B C

05 B E C A catalizar / abalizado / amenizar. Questão sem Recurso  - - B E C A

06 D A E B
Mal apareceram os primeiros sinais 
da doença, o paciente foi internado.

A palavra “mal” está empregada como conjunção na frase da opção: “Mal apareceram os primeiros 
sinais da doença, o paciente foi internado.” Trata-se de conjunção subordinativa temporal.
Nas opções "O mal com o mal se paga." e "O misticismo faz mal à ciência.", a palavra “mal está 
empregada como substantivo.
Nas opções "Os leigos costumam falar mal dos cientistas." e "O cientista respondeu mal à pergunta que 
lhe fizeram.", está empregada como advérbio.
O verbo “exprimir” empregado no enunciado está sim registrado no VOLP, p. 350.

Referência Bibliográfica: HOUAISS, A. & VILAR, M. de S. “Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa”. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 21815-1816, verbete “mal”

INDEFERIDO D A E B

07 A C D E
Desenvolveu-se engenhos com 
magníficos resultados.

A frase “Desenvolveu-se engenhos com magníficos resultados” está incorreta. Trata-se de frase passiva 
pronominal em que a norma da língua culta determina a concordância do verbo com o sujeito: 
“Desenvolveram-se engenhos com magníficos resultados”.
Nas demais opções, as frases estão corretas.
Nas opções "Vive-se hoje com mais conforto do que no passado." e "No futuro, vai-se falar da Aids com 
naturalidade", o verbo se expressa na 3ª pessoa do singular em razão do pronome indeterminador do 
sujeito.
Nas opções "Previram-se a TV e a energia nuclear."  e "Não se previram a poluição e o aquecimento 
global.", por serem frases passivas pronominais, o verbo concorda com o sujeito.
Referência Bibliográfica: BECHARA, E. “Gramática escolar da Língua Portuguesa – com exercícios”. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 439-440.
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08 D A E B
A prevenção do câncer ainda não foi 
descoberta. / Ainda não se descobriu 
a prevenção do câncer.

Na opção, “A prevenção do câncer ainda não foi descoberta. / Ainda não se descobriu a prevenção do 
câncer”, a transposição foi feita para a voz passiva pronominal.
Nas demais opções, todas foram transpostas para a voz ativa. 
Nas opções "A TV foi prevista. / Previram a TV.", "A energia nuclear intuída. / Intuíram a energia 
nuclear." e "A revolução da informática não foi nem sonha¬da. / Nem sonharam a revolução da 
informática.", por não ter sido expresso o agente da passiva, o verbo na voz ativa está com o sujeito 
indeterminado.
Na opção "O lixo produzido pela sua visão. / O lixo que a sua visão produziu." , com agente da passiva, 
este passa a sujeito da voz ativa, e o sujeito da passiva passa a objeto direto da ativa.

Referência Bibliográfica: BECHARA, E. “Gramática escolar da Língua Portuguesa – com exercícios”. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 196-198.

INDEFERIDO D A E B

09 C B A D
A comida em pílulas não veio - 
contanto que a nouvelle cuisine 
tenha chegado perto.

Na opção, “A comida em pílulas não veio — contanto que a nouvelle cuisine tenha chegado perto”, a 
oração subordinada exprime condição, ao contrário das demais em que se expressa concessão.

INDEFERIDO C B A D

10 B E C A proporcional. Questão sem Recurso  - - B E C A

11 A C D E

A ciência trouxe avanços 
espetaculares nas lides de guerra, 
como os bombardeios com precisão 
cirúrgica aonde nem os civis são 
poupados.

Na opção, “A ciência trouxe avanços espetaculares nas lides de guerra, como os bombardeios com 
precisão cirúrgica aonde nem os civis são poupados”, está incorreto o emprego do pronome relativo 
“aonde”. O relativo “aonde” deve ser usado em contextos, em que o antecedente deve exprimir o sentido 
de lugar, regido pela preposção “a”.

INDEFERIDO A C D E

12 D A E B
Até a colonização do espaço, como 
prevêm os roteiristas do “Flash 
Gordon”, está atrasada.

Questão sem Recurso  - - D A E B

13 A C D E

a febre Zika, a despeito de ser uma 
doença viral transmitida por 
mosquitos do gênero Aedes, 
apresenta sintomas parecidos com 
os da dengue, ainda que mais 
brandos.

Na opção, “a febre Zika, a despeito de ser uma doença viral transmitida por mosquitos do gênero Aedes, 
apresenta sintomas parecidos com os da dengue, ainda que mais brandos” houve erro de compreensão 
do texto, pelo uso do conectivo “a despeito de”, concessivo, em vez de conectivo de sentido causal, 
alterando está INCORRETO de acordo com o sentido do texto. As demais opções estão de acordo com 
o texto, portanto estão corretas, e não respondem.

INDEFERIDO A C D E
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14 B E C A

o vírus da Zika, além de apresentar 
relação direta com casos de 
microcefalia, também apresenta 
relação com o  desenvolvimento   da  
Síndrome  Guillain-Barré,  problema 
neurológico que pode causar 
paralisia, segundo alguns estudos 
recentes.

A opção "o vírus da Zika, além de apresentar relação direta com casos de microcefalia, também 
apresenta relação com o desenvolvimento da Síndrome Guillain-Barré, problema neurológico que pode 
causar paralisia, segundo alguns estudos recentes." é a única que está inteiramente de acordo com o 
sentido texto.
Na opção "por ser a febre Zika uma doença leve, deve-se confirmar o diagnóstico com um médico, em 
razão da semelhança com os vírus da dengue e da Chikungunya.", “por ser a febre Zika uma doença 
leve, deve-se confirmar o diagnóstico com um médico, em razão da semelhança com os vírus da dengue 
e da Chikungunya”, diz-se que a febre Zika é causa de uma doença leve, ao passo que no texto o valor 
é concessivo.
Na opção "não existe tratamento específico para a febre Zika, porque o sistema imunológico é o único 
que pode fazer regredir os efeitos do vírus.", o sistema imunológico ser o único que pode fazer regredir 
os efeitos do vírus não é causa para não existir tratamento específico para a febre Zika.
Na opção "a única forma existente de proteção contra a febre Zika é evitar a proliferação dos vetores, 
como o mosquito do gênero Aedes." , “evitar a proliferação dos vetores, como o mosquito do gênero 
Aedes” não é a única forma existente de proteção contra a febre Zika.
Na opção "existem estudos que confirmam a transmissão da febre Zika por relação sexual e de maneira 
perinatal (da mãe para o bebê)." , os estudos sobre a transmissão da febre Zika por relação sexual e de 
maneira perinatal (da mãe para o bebê) são sugeridos, e não confirmados.

INDEFERIDO B E C A

15 E D B C
O vírus da Zika foi identificado por 
pesquisadores universitários. 

A proposição “por” na frase “A febre Zika é uma doença viral transmitida POR mosquitos do gênero 
Aedes”, exprime sentido de agente, da mesma forma que não opção: “O vírus da Zika foi identificado por 
pesquisadores universitários”.
Interpretar a preposição POR na frase do enunciado como expressão de meio ou de causa é ir além do 
texto. De acordo com o texto, a preposição POR em “por mosquitos de gênero Aedes” está na função 
sintática de agente da passiva, assim como “por pesquisadores universitários”, na opção "O vírus da 
Zika foi identificado por pesquisadores universitários.".
O meio é um mecanismo para se atingir um fim, como no exemplo “por (meio de) outros elementos 
existentes, o pesquisador chegou às mesmas conclusões”. A causa é um pensamento para justificar 
uma consequência ou explicação. Por exemplo: “Por ter usado outros elementos, o pesquisador 
conseguiu chegar às conclusões que pretendia”.
Portanto, a questão está correta e só tem uma resposta.

INDEFERIDO E D B C

16 C B A D ter sujeito distinto da oração inicial. Questão sem Recurso  - - C B A D

17 D A E B
o vírus da febre Zika deve chegar à 
Santa Catarina em breve.

Questão sem Recurso  - - D A E B

18 C B A D
É importante que nós receiemos os 
efeitos da febre Zika, para 
participarmos da sua erradicação.

Questão sem Recurso  - - C B A D

19 D A E B
uma vez que não tinham havido 
registros da doença na América 
Latina.

A opção "uma vez que não tinham havido registros da doença na América Latina."  foi construída com 
verbo impessoal. Com isso, o auxiliar mantém a impessoalidade do verbo principal: “uma vez que não 
tinham havido registros da doença na América Latina”. Nas demais opções a concordância está de 
acordo com as normas do português culto.

INDEFERIDO D A E B
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20 E D B C
Vossa Excelência pode autorizar o 
desenvolvimento das pesquisas 
sobre o vírus da Zika.

Dirigindo-se ao Ministro da Saúde, a forma de tratamento é “Vossa Excelência”, a pessoa com quem se 
fala. E a concordância é feita com o verbo na 3ª pessoa, conforme está na opção: “Vossa Excelência 
pode autorizar o desenvolvimento das pesquisas sobre o vírus da Zika”. As demais opções contêm 
inadequação ou na forma de tratamento, ou na concordância.

INDEFERIDO E D B C

21 E D B C
perfume e sapato: R$ 130,00 + R$ 
155,00 = R$ 285,00.

Maria foi a um shopping e fez duas compras entre as seguintes: sapato por R$ 155.00, blusa por R$ 
125,00, perfume por R$ 130,00 e calça por R$ 170,00. Sabendo-se que dispunha de R$ 293,00 e 
gastou o máximo possível, Maria gastou entre as seguintes duplas de compras:
- sapato e blusa: R$ 155,00 + R$ 125,00 = R$ 280,00.
- perfume e blusa: R$ 130,00 + R$ 125,00 = R$ 255,00.
- calça e sapato: R$ 170,00 + R$ 155,00 = R$ 325,00.
- calça e blusa: R$ 170,00 + R$ 125,00 = R$ 295,00.
- perfume e sapato: R$ 130,00 + R$ 155,00 = R$ 285,00.
As duplas acima custam: Sapato e blusa = 155 + 125 = 280; Perfume e blusa = 130 + 125 = 255; Calça 
e sapato; 170 + 155 = 325; Calça e blusa; 170 + 125 = 295; Perfume e sapato = 130 + 155 = 285.
Como Maria tinha $293 o máximo que gastou foi $285. Logo a resposta "perfume e sapato: R$ 130,00 + 
R$ 155,00 = R$ 285,00." é a certa. Está tudo correto.
Item do Programa: 5 - Princípios de contagem e noção de probabilidade.

INDEFERIDO E D B C

22 C B A D 5%

A bandeirada de táxi em certa cidade é $5, e o quilômetro é $2,5. Jorge precisava alugar uma corrida de 
14km, mas sabia que os taxis tinham uma determinada variação percentual de carro para carro. Jorge 
tinha $42,5, fez os cálculos e alugou a corrida porque que o dinheiro era suficiente. Sabendo que o 
dinheiro era o mínimo possível entre os percentuais abaixo, diga qual é o percentual.
. 3%;
. 4%;
. 5%;
. 6%;
. 7%.
Justificativa: Se não houvesse a variação, a corrida custaria $40. Somando este valor aos percentuais e 
fazendo os cálculos, vemos que o percentual certo é 5%, pois 40 x 5% = 2; 40 x 4% = 1,6 e 40 x 6% = 
2,4. Logo o valor $42,5 é o menor possível que garante os percentuais acima.
Gabarito 22: 5%. Trocar para 6%;
Nota do autor: É necessário trocar o gabarito de "5%" para "6%".
Item do Programa 22: 8. Cálculo com porcentagem.

DEFERIDO

Resposta 
Correta: 

6%

D A E B
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23 B E C A 25%

Plínio aplicou dinheiro na bolsa de valores e, para facilitar os cálculos percentuais, dividiu o valor 
aplicado em 100 partes. Logo depois, a bolsa caiu, e ele perdeu 20%. Dias depois, ele ganhou o 
suficiente para recuperar a perda, mas não teve lucro. O ganho percentual sobre o remanescente para 
obter a recuperação foi de:
. 20%.
. 25%.
. 21%.
. 26%.
. 27%.
Justificativa 23: Como as 100 partes perderam 20% restaram 80 partes. Para recuperar as 100 partes 
basta multiplicar 80 x 25% = 20 e somar 80 + 20 = 100.
Gabarito 23: A resposta certa é 25%.
Item do Programa 23: 8. Cálculo com porcentagem.
Nota do autor: Está tudo correto.

INDEFERIDO B E C A

24 A C D E x = 12 e y = 3.

Francisca comprou 3m de pano para calça e 8m de pano de forro, tendo gasto 60 reais. Denotando por 
x o preço do metro de pano para calça e por y o preço do metro de pano de forro, segue-se que 3x + 8y 
= 60. Para calcular o preço de cada pano, precisa-se usar uma segunda informação. Essa informação 
abaixo é:
. x = 12 e y = 3.
. x = 10 e y = 4. 
. x = 8 e y = 3.
. x = 9 e y = 5.
. x = y = 6.
Justificativa 24: Levando x = 12 e y = 3 em 3 x 12 + 8 x 3 = 60. As outras igualdades não recaem em 60, 
logo estão erradas. 
Gabarito 24: A resposta é x = 12 e y = 3.
Item do Programa 24: 10. Problemas de raciocínio. 
Nota do autor: Está tudo correto.

INDEFERIDO A C D E
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25 D A E B 1 saco de 10kg e 2 de 4kg.

Um supermercado vende feijão em sacos plásticos de 10kg por R$ 45,00, de 4kg por R$ 21,00, de 2kg 
por 
R$ 12,00 e de 1kg por R$ 9,00. Dentre as opções abaixo, a que atende a seguinte ordem de 
prioridades: mínimo de 17kg; menor custo; maior quantidade de feijão.
. 1 saco de 10kg, 1 saco 4kg e 1 saco de 2kg. 
. 2 sacos de 10kg.
. 1 saco de 10kg, 1 saco de 4kg, 1 saco de 2kg e 1 saco de 1kg.
. 1 saco de 10kg e 2 de 4kg.
. 4 sacos de 4kg e 1 saco de 1kg.
Justificativa 25: O primeiro item está descartado, pois não atende a 1ª prioridade. O custo do segundo 
item é 90. O dos terceiro e quarto itens é 87 e o do último item é 93, logo os itens 2 e 5 estão 
descartados pela 2ª prioridade. Finalmente, como a quantidade do item 4 é de 18 kg e a do item 3 é 17 
kg, a 3ª prioridade mostra que a opção correta é a "1 saco de 10kg e 2 de 4kg".
Gabarito 25: 1 saco de 10kg e 2 de 4kg.
Item do Programa 25: 2. Proposições simples e compostas.
Nota do autor: Está tudo correto.

INDEFERIDO D A E B

26 A C D E amarelo e vermelho.

Na Olimpíada, quatro amigos usaram as cores ver-melho, amarelo, verde e cinza. Pedro só vestiu cinza. 
Vera, Sérgio e Lúcia usaram duas cores cada um, mas Lúcia não vestiu verde nem cores iguais às que 
Sérgio e Pedro vestiram. Sabendo-se que Vera não vestiu as cores que Sérgio usou, pode-se concluir 
que Vera vestiu:
- amarelo e vermelho.
- cinza e amarelo. 
- verde e cinza.
- vermelho e verde.
- verde e amarelo.
Justificativa 26: Como Pedro vestiu cinza segue-se que Lúcia não vestiu cinza. Como ela também não 
vestiu verde, segue-se que ela vestiu amarelo e vermelho. Logo Sérgio não vestiu amarelo nem 
vermelho, o que mostra que ele vestiu verde e amarelo. Como Vera não vestiu as cores que Sérgio 
usou, segue-se que ela vestiu amarelo e vermelho, o que mostra e que " amarelo e vermelho" está 
certo. Como nos demais itens aparece verde ou amarelo, e como Sérgio vestiu destas cores, segue-se 
que estes itens estão errados.
Gabarito 26: Amarelo e vermelho.
Item do Programa 26: 1. Estruturas lógicas.
Nota do autor: Está tudo correto.

INDEFERIDO A C D E
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27 D A E B
pessoas com imóvel superior a 
1.700.000 estão isentas.

Ao informar alterações no IPTU em certo país, um jornal publicou a seguinte manchete: “A partir de 
agora pessoas com imóveis com valor 100.000 estão isentas de IPTU”. Tomando-se por base 
unicamente esta informação, pode-se concluir que:
- nada foi informado a respeito de pessoas com imóvel de 300.000.
- pessoas com imóvel de 70.000 estão isentas.
- pessoas com imóvel de 90.000 não estão isentas.
- pessoas com imóvel superior a 1.700.000 estão isentas.
- pessoas com imóvel superior a 700.000 não estão isentas.
Justificativa 27: Como a manchete nada informa sobre IPTU menores que 100.000, nada se pode 
concluir sobre casa de 70.000 ou 90.000. Logo os itens " pessoas com imóvel de 70.000 estão isentas." 
e "pessoas com imóvel de 90.000 não estão isentas." estão errados. Como rendas de 300.000, 
1.700.000 e 700.000 são superiores a 100.000, a manchete informa que elas estão isentas. Logo os 
itens "nada foi informado a respeito de pessoas com imóvel de 300.000" e "pessoas com imóvel superior 
a 700.000 não estão isentas." estão errados e o item "pessoas com imóvel superior a 1.700.000 estão 
isentas." está certo.
Gabarito 27: Pessoas com imóvel superior a 1.700.000 estão isentas.
Item do Programa 27: 3. Tabela verdade.
Nota do autor: Está tudo correto, pois pessoas que tem 300.000, 1.700.000 e 700.000, obviamente tem 
100.000. Logo estão isentas do IPTU.
Sob o ponto de vista da fiscalização, é necessário usar os limitantes do que se escreve. Este é o caso 
dos quantificadores ‘para todo’ ‘existe”, “no máximo”, “no mínimo” e suas variações. Em contraposição 
os jornalistas podem prescindir desta formalização, pois o leitor interpreta as lacunas, dando rapidez à 
leitura.
O autor da questão usou uma versão ‘jornalista’ e pediu aos candidatos para se limitarem ao que foi 
escrito. Isto mostra claramente a diferença entre jornalistas e fiscais, dado ao candidato as formas do 
Pensamento Lógico adequadas a cada situação. Alguns candidatos não entenderam a questão. 
Entretanto a informação e a cobrança de impostos são trabalhos milenares.
Bibliografia: Se o candidato estiver interessado, encontrará mais informações no livro “Jeito Matemático 
de Pensar”, capítulos 6 e 7. 

INDEFERIDO D A E B
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28 C B A D é no mínimo 30.

Dentre outros, em um ônibus estão 12 participantes das Olimpíadas: 28 mulheres usando calça 
comprida e 2 homens de tênis são treinadores. Pode-se garantir que o número de pessoas no ônibus:
- está entre 30 e 42.
- é no máximo 42.
- é no mínimo 30.
- é exatamente 30.
- é exatamente 42.
Justificativa 28: Como o problema deixa claro que existem 28 mulheres e 2 homens a resposta " é no 
mínimo 30." está certa. Por outro lado, a existência das pessoas citadas no problema não impede a 
existência de outras pessoas. Logo não há nenhuma informação conclusiva a respeito do número 
máximo de pessoas no ônibus. Como as questões " está entre 30 e 42.", "é no máximo 42", "é 
exatamente 30", "é exatamente 42." de alguma forma estabelecem número máximo de pessoas, elas 
estão erradas.
Gabarito 28: É no mínimo 30.
Item do Programa 28: 4. Operação com conjuntos.
Nota do autor: Está tudo correto.

INDEFERIDO C B A D
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29 B E C A
o dinheiro “sumiu” porque a parte 
que o garçom pegou foi somada 
duas vezes.

A fábula a seguir é antiga, mas ainda intriga muita gente. “Três pessoas almoçaram em um restaurante 
e cada uma entregou ao garçom 10 reais, perfazendo um total de 30 reais para pagar a conta. O garçom 
entregou os 30 reais ao caixa, que devolveu 5 reais, pois a conta era de 25 reais. Como os clientes não 
sabiam que o custo era de 25 reais, o garçom resolveu enganá-los. Embolsou 2 reais e entregou 1 real 
de troco a cada cliente, que acabaram pagando 9 reais pela refeição. Desta forma cada cliente pagou 9 
reais, num total de (3 x 9 = 27) que, somados aos 2 reais que ficaram com o garçom, dá um total de 29 
reais. Como a quantia entregue ao garçom foi de 30 reais, coloca-se o problema de explicar o misterioso 
sumiço de 1 real”. 
Nestas condições, pode-se dizer que:
- se, nas condições da fábula, o garçom ficasse com todo o troco “sobrariam” 7 reais. 
- o dinheiro “sumiu” porque a parte que o garçom pegou foi somada duas vezes.
- não há explicação para o “sumiço” do dinheiro.
- o dinheiro sumiu porque a parte que o garçom pegou foi somada três vezes. 
- se o garçom não tivesse ficado com nada, cada cliente poderia ter recebido exatamente o mesmo 
troco.
Justificativa 29: Se o garçom não tivesse ficado com nada, os clientes receberiam $5. Como 5 dividido 
por 3 dá uma dá uma dízima periódica, não seria possível que cada cliente receba exatamente o mesmo 
troco. Consequentemente "se o garçom não tivesse ficado com nada, cada cliente poderia ter recebido 
exatamente o mesmo troco"  está errada.
Vamos agora mostrar que o dinheiro “sumiu” porque a parte que o garçom pegou foi somada duas 
vezes. Na primeira vez está na soma 25 + 2 = 27 em que 2 é a parcela do garçom. A segunda vez foi 
uma referência explícita quando se diz que “...cada cliente pagou 9 reais, num total de (3 x 9 =) 27 reais, 
que somados aos 2 que ficaram com o garçom, dá um total de 29”. Logo "o dinheiro “sumiu” porque a 
parte que o garçom pegou foi somada duas vezes."  está correta.
Se, nas condições da fábula, o garçom ficasse com o todo troco “sobrariam” $5. Isto mostra que "se, nas 
condições da fábula, o garçom ficasse com todo o troco “sobrariam” 7 reais. " está errado. As opções 
"não há explicação para o “sumiço” do dinheiro." e "o dinheiro sumiu porque a parte que o garçom 
pegou foi somada três vezes." também estão erradas. Logo a única resposta certa é "o dinheiro “sumiu” 
porque a parte que o garçom pegou foi somada duas vezes.". 
Gabarito 29 O dinheiro “sumiu” porque a parte que o garçom pegou foi somada duas vezes.
Item do Programa 29: 1. Estruturas lógicas.
Bibliografia: Se o candidato estiver interessado, encontrará mais informações no livro “Jeito Matemático 
de Pensar”, capítulo 9.
Nota do autor: Está tudo correto.
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30 E D B C dos carros preto e amarelo.

Uma loja de automóveis tinha 4 carros e as cores eram azul, amarela, branca e preta. Silvio e Lurdes 
gostaram, cada um, de dois carros. Pedro não gostou do carro branco. Sabendo-se que Ligia gostou de 
dois carros que ninguém havia gostado e que um deles era azul, pode-se concluir que Silvio e Lurdes 
gostaram:
- somente do carro amarelo.
- dos carros azul e branco.
- dos carros azul e preto.
- de três carros, no total.
- dos carros preto e amarelo.
Justificativa 30: Como Pedro não gostou do carro branco, este foi um dos escolhidos por Ligia. Logo ela 
gostou dos carros azul e branco. Como Silvio e Lurdes não gostaram dos carros que Ligia gostou eles 
gostaram dos carros preto e amarelo. Logo o item "dos carros preto e amarelo." está correto e os demais 
estão errados.
Gabarito 30: Dos carros preto e amarelo.
Item do Programa 30: 10. Problemas de raciocínio.

INDEFERIDO E D B C

31 C B A D apenas II.

Vamos analisar atentamente o comando da pergunta: Com relação aos direitos e garantias 
fundamentais, analise as assertivas abaixo e responda em seguida quais delas são verdadeiras:
I – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, representadas pelo 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Texto constitucional:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” o verbo representadas altera o 
sentido, logo, assertiva falsa.
II – Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente 
de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
Texto constitucional:”todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;” assertiva verdadeira.
III – É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo limitado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
Texto constitucional:” é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;” O termo “limitado” desfigura o sentido logo, assertiva falsa. 

INDEFERIDO C B A D

32 D A E B
é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios 
recusar fé aos documentos públicos.

Questão sem Recurso  - - D A E B

33 E D B C mínimo de oito e máximo de setenta. Questão sem Recurso  - - E D B C
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34 A C D E apenas II e III.

Vamos analisar atentamente o comando da pergunta: Com relação aos aspectos de provimento, 
vacância, remoção, redistribuição e substituição, tudo no âmbito do cargo público, analise as assertivas 
abaixo e responda em seguida quais delas são verdadeiras:
I – O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente do Poder 
Executivo.
Lei 8.112 - Art. 6o  O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente 
de cada Poder. Assertiva falsa.
II – A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Lei 8.112 -         Art. 7o  A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Assertiva verdadeira.
III – A nomeação far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança 
vagos. 
Lei 8.112 - Art. 9o  A nomeação far-se-á:
(…)
        II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Assertiva 
verdadeira.

INDEFERIDO A C D E

35 B E C A
a posse ocorrerá no prazo de trinta 
dias contados da publicação do ato 
de provimento.

Resposta em aderência ao texto legal, conforme a seguir:
Lei 8.112: Art. 13.  A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não 
poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos 
em lei.        § 1o  A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.  

INDEFERIDO B E C A
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36 C B A D apenas I e III.

Vamos analisar atentamente o comando da pergunta:
Com relação a estas situações especiais, no âmbito do serviço público, analise as assertivas abaixo e 
responda em seguida quais delas são verdadeiras:
Resposta em aderência ao texto legal, conforme a seguir:
Lei nº 8112, 
I – A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
Art. 28.  A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
Assertiva verdadeira.
II – Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado no interesse da administração, desde que  
uma junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
Art. 25.  Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: 
por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria
Assertiva falsa.
III – Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
Art. 24.  Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica.
Assertiva verdadeira.

INDEFERIDO C B A D

37 D A E B

o adicional de atividade penosa será 
devido aos servidores em exercício 
em zonas de fronteira ou em 
localidades cujas condições de vida 
o justifiquem, nos termos, condições 
e limites fixados em regulamento.

Assinale a alternativa que contém a assertiva correta sobre os Adicionais de Insalubridade, 
Periculosidade ou Atividades Penosas:
O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em 
localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em 
regulamento. Esta resposta está de acordo com a
Lei 8.112 – “        Art. 71.  O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em 
zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e 
limites fixados em regulamento. “

INDEFERIDO D A E B
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38 E D B C apenas II.

Vamos analisar atentamente o comando da pergunta:
Com relação às definições conceituais contidas nesta Lei, analise as assertivas abaixo e responda em 
seguida quais delas são verdadeiras:
Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Uma compra é toda transferência de domínio de bens a terceiros.
Art.6º - III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente;
Assertiva falsa
II – O Seguro-Garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por 
empresas em licitações e contratos.
Art. 6º - VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por 
empresas em licitações e contratos;
Assertiva verdadeira
III – Um serviço é  toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 
Art. 6º - II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais;
Assertiva falsa

INDEFERIDO E D B C

39 A C D E empreitada integral.

De acordo com o Art. 6º - VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob 
qualquer dos seguintes regimes:   e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em 
sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob 
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada;

INDEFERIDO A C D E
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40 B E C A III é verdadeira.

Vamos analisar atentamente o comando da pergunta:
Com relação aos aspectos contidos nesta Lei, referentes à execução de obras e serviços, analise as 
assertivas abaixo e responda em seguida quais delas são verdadeiras:
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I – A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pelo licitante 
contratado, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá 
ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços.
§ 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela 
autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o 
qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que 
também autorizado pela Administração.
Faltou a condição de eficácia da afirmação, bem como a assetiva assinala uma exceção, o que não é o 
caso. Assertiva falsa
II – As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhando as 
propostas que expressem a composição dos custos globais.
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: (…) II - existir orçamento detalhado 
em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
Assertiva falsa
III – As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando  houver previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: (…) III - houver previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
Assertiva verdadeira

INDEFERIDO B E C A

41 C B A D I, II e III. Questão sem Recurso  - - C B A D

42 D A E B
ter ciência da tramitação dos 
processos administrativos em que 
tenha a condição de interessado.

Verifica-se que, conforme dispõe o Art. 3o  da Lei referenciada:
“O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe 
sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus 
direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter 
vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de 
consideração pelo órgão competente;
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por 
força de lei.
O texto do inciso 2 é o único assinalado corretamente na questão.

INDEFERIDO D A E B
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43 E D B C I é verdadeira.

Vamos analisar atentamente o comando da pergunta:
Com relação aos aspectos relativos à delegação de competência, que devem ser observados nos 
processos administrativos, analise as assertivas abaixo e responda em seguida quais delas são 
verdadeiras:
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.
I – O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do 
delegado, a duração e os objetivos da delegação.
§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do 
delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de 
exercício da atribuição delegada.
Assertiva verdadeira
II – O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegada.
§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Assertiva falsa
III – O ato de delegação e sua revogação poderão ser publicados no meio oficial.
O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Poderão não substitui 
deverão. Alternativa falsa

INDEFERIDO E D B C

44 A C D E
é impedido aquele que esteja 
litigando administrativamente com o 
companheiro do interessado.

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro.

INDEFERIDO A C D E

45 B E C A

ter  reconhecimento em sua área de 
pesquisa, consubstanciada por 
publicações relevantes de circulação 
internacional e pela coordenação de 
projetos ou grupos de pesquisa e 
pela contribuição na formação de 
novos pesquisadores.

Questão sem Recurso  - - B E C A

46 D A E B autotutela / indisponibilidade.

É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – pp. 
114 e 115: “O poder-dever de autotutela possibilita à administração controlar seus próprios atos, 
preciando-os quanto ao mérito e quanto à legalidade”
“ Os bens e interesses públicos são indisponíveis (…) não pertencem à Administração, tampouco a seus 
agentes públicos. A eles cabe apenas a sua gestão, em prol da coletividade.”

INDEFERIDO D A E B

47 E D B C competência / motivo.

É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – pp. 
259 e 262: 
“Entende-se por competência poder atribuído, por lei, ao agente da administração para o desempenho 
específico de suas atribuições.”
“O motivo (…) é a situação de direito ou de fato que serve de fundamento para a prática do ato 
administrativo.”

INDEFERIDO E D B C
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48 A C D E mérito administrativo.

É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – p 
268: 
“O mérito administrativo consiste no poder conferido pela lei ao administrador para que ele, nos atos 
discricionários, decida sobre a oportunidade e conveniência de sua prática”

INDEFERIDO A C D E

49 B E C A centralização administrativa.
É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – p 19: 
“Ocorre a chamada centralização administrativa Quando o Estado executa suas tarefas diretamente, por 
meio de seus próprios órgãos e agentes”

INDEFERIDO B E C A

50 C B A D
descentralização por meio de 
outorga.

É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – p 
19.:
“A descentralização será efetuada por meio de outorga quando o Estado cria uma entidade e a ela 
transfere, por lei, determinado serviço público.”

INDEFERIDO C B A D

51 D A E B vinculado / hierárquico.

É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – p 
123 e 126: 
“O denominado poder vinculado é aquele de que dispõe a Administração para a prática de atos 
administrativos, em que é mínima, ou inexistente, a sua liberdade de atuação. “
“É o poder hierárquico que permite à Administração estabelecer tais relações, distribuindo as funções de 
seus órgãos e agentes” 

INDEFERIDO D A E B

52 E D B C razoabilidade. Questão sem Recurso  - - E D B C

53 A C D E apenas II e III são verdadeiras.

Verificando as assertivas e Conforme  o Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 1994, Regras 
Deontológicas.
:
I – A função pública deve ser tida no âmbito do exercício profissional e, portanto, não se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assertiva falsa
A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de 
cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
II – A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 
acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, 
na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
Assertiva verdadeira
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 
acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, 
na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
III – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores 
que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá 
o exercício da vocação do próprio poder estatal.
Assertiva verdadeira
 I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores 
que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá 
o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

INDEFERIDO A C D E
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54 B E C A autuação / apensação. Questão sem Recurso  - - B E C A

55 C B A D apenas I e II são verdadeiras.

Verificando as assertivas e conforme  o Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009. Artigos 2º , 3º e 10. 
I – Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios 
de regularidade de situação do cidadão, atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios que 
constem em base de dados oficial da administração pública federal deverão obtê-los diretamente do 
respectivo órgão ou entidade. 
Assertiva verdadeira
Art. 2o  Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos 
comprobatórios de regularidade de situação do cidadão, atestados, certidões ou outros documentos 
comprobatórios que constem em base de dados oficial da administração pública federal deverão obtê-
los diretamente do respectivo órgão ou entidade. 
II – Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal poderão exigir do cidadão a apresentação de 
certidões ou outros documentos expedidos por outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, no 
caso de comprovação de antecedentes criminais.
Assertiva verdadeira
Art. 3o  Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal não poderão exigir do cidadão a 
apresentação de certidões ou outros documentos expedidos por outro órgão ou entidade do Poder 
Executivo Federal, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 2o.  
Parágrafo único.  Exclui-se da aplicação do disposto no caput:
I - comprovação de antecedentes criminais;
III – A juntada de documento, quando decorrente de disposição legal, poderá ser feita por cópia 
autenticada, mediante conferência com o documento original. 
Assertiva falsa Art. 10.  A juntada de documento, quando decorrente de disposição legal, poderá ser 
feita por cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original.

INDEFERIDO C B A D

56 D A E B apenas I e III são verdadeiras.

Verificando as assertivas e conforme o manualsiafi: Com relação aos objetivos do SIAFI, analise as 
assertivas abaixo e responda em seguida quais delas são verdadeiras:
I – Permitir que a Contabilidade Aplicada à Administração Pública seja fonte segura e tempestiva de 
informações gerenciais para todos os níveis da Administração Pública.
Assertiva verdadeira
3 - Permitir que a Contabilidade Aplicada à Administração Pública seja fonte
segura e tempestiva de informações gerenciais para todos os níveis da
Administração Pública;
II – Integrar e comparar as informações no âmbito dos Tribunais de Contas.
Asssertiva falsa
4 - Integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo Federal;
III – Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do 
Tesouro Nacional, através da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal. Assertiva 
verdadeira 
2 - Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a
utilização dos recursos do Tesouro Nacional, através da unificação dos
recursos de caixa do Governo Federal;

INDEFERIDO D A E B
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57 E D B C carga patrimonial.

Conforme o Manual de Administração Patrimonial de Bens Móveis do Ativo Permanente, p.8:
“Carga patrimonial -é o rol de bens patrimoniais confiados pelo Dirigente máximo da unidade gestora a 
um servidor, aqui denominado de Responsável, para a execução das atividades de sua Unidade ou 
subunidade. “

INDEFERIDO E D B C

58 A C D E
eles apenas podem ser custeados 
por impostos.

É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – p 
397: “ao passo que os serviços uti universi não podem ser custeados por taxas nem por tarifas, devendo 
ser custeados pelos impostos“

INDEFERIDO A C D E

59 B E C A caducidade.
É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – p 
408: “Extingue-se a concessão por caducidade sempre que houver inadimplemento ou adimplemento 
defeituoso por parte da concessionária”

INDEFERIDO B E C A

60 C B A D delegados.
É a única alternativa possível , conforme a boa doutrina, vide Direito Administrativo – Alexandrino – p 77:
“Os agentes delegados são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada 
atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco”

INDEFERIDO C B A D
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