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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa 
 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões 
de números 1 a 7. 

 
 

Numa definição solta, a floresta tropical é um tapete 

multicolorido, estruturado e vivo, extremamente rico. Uma colô-

nia extravagante de organismos que saíram do oceano há 

400 milhões de anos e vieram para a terra. Dentro das folhas 

ainda existem condições semelhantes às da primordial vida ma-

rinha. Funciona assim como um mar suspenso, que contém 

uma miríade de células vivas, muito elaborado e adaptado. Em 

temperatura ambiente, usando mecanismos bioquímicos de 

complexidade quase inacessível, processam-se átomos e mo-

léculas, determinando e regulando fluxos de substâncias e ener-

gias. 

A mítica floresta amazônica vai muito além de um museu 

geográfico de espécies ameaçadas e representa muito mais do 

que um simples depósito de carbono. Evoluída nos últimos 

50 milhões de anos, a floresta amazônica é o maior parque 

tecnológico que a Terra já conheceu, porque cada organismo 

seu, entre trilhões, é uma maravilha de miniaturização e auto-

mação. Qualquer apelo que se faça pela valorização da floresta 

precisa recuperar esse valor intrínseco.  

Cada nova iniciativa em defesa da floresta tem trilhado 

os mesmos caminhos e pressionado as mesmas teclas. Neste 

comportamento, identificamos o que Einstein definiu como a 

própria insanidade: “fazer a mesma coisa, de novo, esperando 

resultados diferentes”.  

Análises abrangentes mostram numerosas oportunida-

des para a harmonização dos interesses da sociedade contem-

porânea com uma Amazônia viva e vigorosa. Para chegarmos 

lá, é preciso compenetração, modéstia, dedicação e compro-

misso com a vida. Com os recursos tecnológicos disponíveis, 

podemos agregar inteligência à ocupação, otimizando um novo 

uso do solo, que abra espaço para a reconstrução ecológica da 

floresta. Podemos também revelar muitos outros segredos 

ainda bem guardados da resiliente biologia tropical e, com isso, 

ir muito além de compreender seus mecanismos. 

A maioria dos problemas atuais podem se resolver por 

meio dos diversos princípios que guiam o funcionamento da 

natureza. Uma lista curta desses princípios, arrolados pela es-

critora Janine Benyus, constata que a natureza é propelida pela 

luz solar; utiliza somente a energia de que necessita; recicla 

todas as coisas; aposta na diversidade; demanda conhecimento 

local; limita os excessos internamente; e aproveita o poder dos 

limites. 

(Adaptado de: NOBRE, Antônio Donato. O Futuro Climático da 
Amazônia. Disponível em: www.ccst.inpe.br) 

1. No contexto, o segmento que restringe o sentido do termo 
imediatamente anterior encontra-se em: 
 
(A) ... que saíram do oceano há 400 milhões de anos...  

(1
o
 parágrafo) 

 
(B) ... que a natureza é propelida pela luz solar... (últi-

mo parágrafo) 
 
(C) ... que um simples depósito de carbono... (2

o
 pa-

rágrafo) 
 
(D) ... que contém uma miríade de células vivas... (1

o
 pa-

rágrafo) 
 
(E) ... que abra espaço para a reconstrução ecológica 

da floresta... (4
o
 parágrafo) 

_________________________________________________________ 
 

2. Traduz-se corretamente um segmento do texto em: 
 
(A) colônia extravagante de organismos = linhagem 

errante de seres vivos 
 
(B) resiliente biologia tropical = perseverante bioma dos 

trópicos 
 
(C) primordial vida marinha = preponderante nascente 

marítima 
 
(D) propelida pela luz solar = arrefecida pela energia do 

sol 
 
(E) recuperar esse valor intrínseco = reaver essa impor-

tância inerente 
_________________________________________________________ 
 

3. Depreende-se do texto que 
 
(A) a floresta amazônica é conhecida como um grande 

“parque tecnológico” devido ao alto número de em-
presas de desenvolvimento que buscam extrair ma-
téria-prima do local.  

 
(B) os princípios listados por Janine Benyus oferecem 

novas pistas sobre os mecanismos da natureza, mas 
são ineficazes quando se trata de resolver os proble-
mas causados a ela pelo homem. 

 
(C) os organismos que habitam a floresta tropical origi-

naram-se do oceano, sendo que suas folhas guar-
dam até hoje dentro de si semelhanças com as con-
dições da antiga vida marinha. 

 
(D) o desmatamento descontrolado na área da floresta 

amazônica já a transformou em um verdadeiro mu-
seu geográfico de espécies ameaçadas, muitas das 
quais serão brevemente extintas. 

 
(E) a definição de Einstein do que seja a “insanidade” 

contribuiu para forjar novas iniciativas em defesa da 
floresta, que, entretanto, vão de encontro aos inte-
resses da sociedade atual. 

_________________________________________________________ 
 

4. Mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado 
em uma forma do singular, sem que nenhuma outra 
alteração seja feita na frase, encontra-se sublinhado em: 
 
(A) Análises abrangentes mostram numerosas oportuni-

dades... (4
o
 parágrafo) 

 
(B) A maioria dos problemas atuais podem se resolver por 

meio dos diversos princípios... (último parágrafo). 
 
(C) ... por meio dos diversos princípios que guiam o fun-

cionamento da natureza. (último parágrafo) 
 
(D) ... processam-se átomos e moléculas... (1

o
 parágrafo) 

 
(E) Dentro das folhas ainda existem condições seme-

lhantes... (1
o
 parágrafo)  
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5. Considere: 
 
 recuperar esse valor intrínseco 
 
 mostram numerosas oportunidades 
 
 compreender seus mecanismos 
 
 Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos 

sublinhados acima foram corretamente substituídos por 
um pronome, na ordem dada, em: 
 

(A) o recuperar − mostram-lhes − os compreender 
 

(B) lhe recuperar − as mostram − compreendê-los 
 

(C) recuperar-lhe − mostram-nas − compreender-lhes 
 

(D) recuperá-lo − mostram-nas − compreendê-los 
 

(E) recuperá-lo − lhes mostram − lhes compreender 
_________________________________________________________ 
 

6. Considere: 
 
 Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades 

para a harmonização... (4
o
 parágrafo) 

 
 O segmento sublinhado que exerce, no contexto, a mes-

ma função sintática que a do sublinhado acima está em: 
 

(A) Dentro das folhas ainda existem condições seme-

lhantes 

 

(B) ... determinando e regulando fluxos de substâncias e 

energias. 

 

(C) Podemos também revelar muitos outros segredos 

ainda bem guardados... 

 

(D) ... porque cada organismo seu, entre trilhões, é uma 

maravilha de miniaturização e automação. 

 

(E) ... podemos agregar inteligência à ocupação... 
_________________________________________________________ 
 

7. Considerando o contexto, afirma-se corretamente: 
 

(A) O elemento sublinhado em Para chegarmos lá, é 
preciso compenetração, modéstia, dedicação e com-
promisso com a vida (4

o
 parágrafo), no contexto, 

pode ser substituído por "A fim de que". 
 

(B) Considerando-se o contexto, o segmento o que 
Einstein definiu como a própria insanidade, (3

o
 pará-

grafo) não admite transposição para a voz passiva.  
 

(C) Identifica-se relação de concessão entre as orações 
Evoluída nos últimos 50 milhões de anos, a floresta 
amazônica é o maior parque tecnológico que a Terra 
já conheceu (2

o
 parágrafo). 

 

(D) O elemento sublinhado no segmento condições 
semelhantes às da primordial vida marinha (1

o
  pará-

grafo) pode ser substituído por "à", sem prejuízo da 
correção. 

 

(E) Substituindo-se o elemento sublinhado em Cada 
nova iniciativa em defesa da floresta tem trilhado os 
mesmos caminhos (3

o
 parágrafo) por “Cada uma das 

novas iniciativas”, o verbo “ter” deverá ser flexionado 
no plural. 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às ques-
tões de números 8 a 12. 

 
 

Outro dia, numa mesa de bar, hesitante e assustado, me 

dei conta de que eu não sabia a minha idade. Como pode, a 

esta altura do campeonato − qual altura exatamente? − a pes-

soa ignorar quantos anos tem? 

Quando você é criança, a idade é um negócio funda-

mental. É o dado mais importante depois do seu nome. Lembro 

que, na época, eu achava de uma obviedade tacanha esse “vou 

fazer”, mas hoje entendo: o desejo de crescer é parte funda-

mental do software com que viemos ao mundo. Seis, vou fazer 

sete, é menos uma constatação óbvia do que uma saudável 

aspiração. 

Dos 20 aos 30 anos, avança-se lentamente, com senti-

mentos contraditórios. A escola foi há séculos, mas ser adulto 

ainda é estranho. A resposta sincera a quantos anos você tem, 

nessa fase, seria: “26, queria fazer 25”, “25, queria fazer 24”, até 

chegar a 20 − acho que ninguém, a não ser dopado por doses 

cavalares de nostalgia e amnésia, gostaria de ir além, ou 

melhor, aquém, e voltar à adolescência. 

Trinta anos é uma idade marcante. Agora é inegável que 

você ficou adulto. Mas aí você faz 35 e entra numa zona cin-

zenta (ou grisalha?) em que idade não significa mais muita 

coisa. A impressão que eu tenho, a esta altura do campeonato − 

qual altura, exatamente? −  é que todo mundo tem a minha ida-

de. Não sendo púbere nem gagá, estão todos no mesmo barco, 

uns com mais dor nas costas, mas no mesmo barco, tra-

balhando, casando, separando e resmungando nas redes so-

ciais. Deve ser por isso que, sem perceber, parei de contar. 

(Adaptado de: PRATA, Antonio. Folha de S. Paulo, 01/02/2015) 

 
 
8. A “saudável aspiração” apontada pelo autor refere-se 
 

(A) à pretensão nostálgica do adulto recém-formado de 
retornar à adolescência e, assim, escapar das res-
ponsabilidades adquiridas. 

 
(B) ao esquecimento voluntário da própria idade, estra-

tégia que, segundo o autor, proporciona a oportuni-
dade de enxergar as pessoas como se não houves-
se diferença etária entre elas. 

 
(C) ao desejo de crescer que se manifesta nas crianças, 

que, desse modo, acabam se referindo a uma idade 
futura ao dizerem quantos anos têm. 

 
(D) ao sonho de perpetuar indefinidamente a infância, 

período do desenvolvimento humano marcado pela 
fantasia, explorada em contos infantis, de nunca 
crescer. 

 
(E) ao desejo de parar de envelhecer quando se tem 

mais 30 anos e se percebe a inexorabilidade do pas-
sar do tempo. 

_________________________________________________________ 
 

9. A repetição, na crônica, da pergunta qual altura, exata-
mente? reitera a ideia do autor de que, a partir de dado 
momento, 
 
(A) ser adulto ainda é estranho. 
(B) avança-se lentamente, com sentimentos contraditórios. 
(C) é inegável que você ficou adulto. 
(D) idade não significa mais muita coisa. 
(E) idade é um negócio fundamental. 
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10. O segmento em que se encontra sublinhado um pronome 
está em:  

 
(A) Agora é inegável que você ficou adulto. 
 

(B) me dei conta de que eu não sabia a minha idade. 

 

(C) é que todo mundo tem a minha idade. 

 

(D) deve ser por isso que, sem perceber... 

 

(E) é parte fundamental do software com que viemos ao 
mundo. 

_________________________________________________________ 
 

11. O comentário escrito com correção gramatical e lógica 
encontra-se em: 

 
(A) O fato de ser publicada no jornal, via de regra, deter-

mina a vida curta da crônica, pois à de hoje seguem-
se muitas outras nas próximas edições; entretanto, 
certas crônicas chegam até mesmo a definir um 
novo modo de encarar uma determinada questão. 

 

(B) As crônicas, geralmente, apresentam linguagem 
simples, espontânea, que se situa entre a oral e a li-
terária, o que contribui para que os leitores se identi-
fiquem com o cronista, embora possa não concordar 
com suas ideias. 

 

(C) Existem elementos que distingue a crônica de um 
texto exclusivamente informativo, visto que, ao tratar 
dos acontecimentos diários, o cronista pode lhe dar 
um estilo próprio, incluindo elementos como ficção e 
fantasia. 

 

(D) Ao desenvolver seu estilo e selecionar as palavras 
que utiliza em seu texto, o cronista transmite ao lei-
tor a sua visão de mundo e expõe a sua forma 
pessoal de compreender os acontecimentos que o 
cerca. 

 

(E) Pode-se dizer que o estilo do cronista faz com que 
se situe entre duas áreas do conhecimento, qual 
seja, o jornalismo e a literatura, dado que muitos o 
classifica como o verdadeiro poeta dos acontecimen-
tos do cotidiano. 

_________________________________________________________ 
 

12. Mantendo-se a correção e o sentido, sem que nenhuma 
outra modificação seja feita na frase, substitui-se correta-
mente 

 
(A) mas hoje entendo por “apesar de hoje entendo” 

(2
o
 parágrafo) 

 

(B) a não ser por “salvo” (3
o
 parágrafo)  

 

(C) mas ser adulto por “porquanto ser adulto” (3
o
 pará-

grafo) 

 

(D) me dei conta por “percebi” (1
o
 parágrafo) 

 

(E) por isso que por “esse o motivo porque” (último pa-

rágrafo) 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às 
questões de números 13 a 15. 

 
 

Em 1936, Tomie Ohtake desembarcou no Brasil, vinda 

de Kyoto, no Japão. E quase 20 anos depois começou a pintar. 

Nos anos 70, teve um dos momentos mais prestigiosos de sua 

carreira, quando expôs suas gravuras na Bienal de Veneza de 

1972, dividindo as paredes com artistas de renome. Segundo a 

análise de Miguel Chaia, “usufruir uma obra de Tomie Ohtake 

propicia uma dupla experiência – incita a reflexão, num mo-

vimento primordial de subjetivação, e estimula os sentidos, em 

direção às coisas externas do universo. Mais interessante ainda 

é que as obras desta artista antecipam, pela intuição artística, 

imagens do espaço cósmico obtidas por instrumentos de obser-

vação de alta tecnologia, como, por exemplo, o telescópio 

Hubble. A poética de recriação do cosmo pela artista, que para 

a sua elaboração prescinde da intencionalidade, e a crescente 

utilização de recursos tecnológicos para fotografar ou ilustrar 

pontos do universo formam um instigante material para apro-

fundar questões referentes à sincronicidade entre arte e ciên-

cia”.  

(Adaptado de: MESTIERI, Gabriel. Disponível em: entretenimen-
to.uol.com.br e CHAIA, Miguel. Disponível em: institutotomieohta-
ke.org.br)  

 
13. Atente para as afirmativas abaixo. 
 
 I. No segmento para aprofundar questões referentes 

à sincronicidade entre arte e ciência, o sinal indi-
cativo de crase deverá ser suprimido caso se subs-
titua o elemento sublinhado por “sincronização”. 

 
 II. Sem prejuízo para a correção e o sentido, o sinal de 

travessão pode ser substituído por dois-pontos no 
segmento “usufruir uma obra de Tomie Ohtake 
propicia uma dupla experiência – incita a reflexão... 

 
 III.  O segmento sublinhado em que para a sua elabora-

ção prescinde da intencionalidade pode ser isolado 
por vírgulas, sem prejuízo da correção. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I e III. 

(B) II e III. 

(C) III. 

(D) I. 

(E) I e II. 
_________________________________________________________ 
 

14. A poética de recriação do cosmo pela artista, que para a 
sua elaboração prescinde da intencionalidade... 

 
 O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de com-

plemento que o sublinhado acima está empregado em: 
 
(A) ... quando expôs suas gravuras na Bienal de Veneza 

de 1972... 
 
(B) ... incita a reflexão, num movimento primordial de 

subjetivação... 
 
(C) ... as obras desta artista antecipam, pela intuição 

artística, imagens do espaço cósmico... 
 
(D) ... propicia uma dupla experiência... 
 
(E) ... Tomie Ohtake desembarcou no Brasil... 
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15. Está correta a redação do comentário que se encontra em: 
 

(A) Em São Paulo, destaca-se obras como os grandes painéis que Tomie Ohtake fez para a Estação Consolação do Metrô, 
assim como a pintura em parede, na Ladeira da Memória. 

 
(B) Tomie Ohtake afirmou-se como artista devido aos estudos das relações entre forma e cor que marcaria toda a sua carreira, 

passando por formas ovais, quadradas, retangulares, entre outras. 
 
(C) Localizado no Memorial da América Latina, um painel em tapeçaria de aproximadamente 800 metros quadrados, foi 

desenhada por Tomie Ohtake em 1989 sob encomenda de Niemeyer para a inauguração do conjunto. 
 
(D) As quatro grandes lâminas de concreto em forma de onda na avenida 23 de Maio, em São Paulo, simboliza quatro 

gerações de japoneses que vivem no Brasil, formando uma colônia de mais de 1,5 milhões de pessoas. 
 
(E) Do extenso currículo de Tomie Ohtake constam mais de quinze participações em bienais por todo o mundo, além de 

26 prêmios e 31 esculturas localizadas em diversos espaços públicos no Brasil.  
 

 
Atenção:  Considere a entrevista abaixo para responder às questões de números 16 a 20. 
 
 
Como a temática amazônica se impõe na sua escrita? 
 
Milton Hatoum. A temática amazônica se impõe, porque, por acaso, eu nasci em Manaus. Se tivesse nascido em Paraty ou Pequim, 

escreveria sobre Paraty ou Pequim, certamente. Ou sobre São Paulo, se eu tivesse passado a infância lá. Agora, lembro do Kafka que 

escreveu A muralha da China e acho que nesse momento ele foi chinês. O mais comum é que você escreva sobre o lugar onde 

nasceu. Eu tenho um vínculo forte com Manaus, sou um amazonense urbano, não conheço profundamente a floresta, mas conheço 

um pouco o interior da Amazônia. Mas, geralmente, nos meus livros, o cenário, o lugar simbólico, é Manaus. 
 
 
E é uma Manaus que foge um pouco daquele estereótipo, para quem não é de lá. 
 
Milton Hatoum. Se você imaginar a surpresa das pessoas que chegam a Manaus... O Glauber Rocha, na primeira vez em que foi a 

Manaus, pensou que fosse encontrar uma cidade barroca, aí ele encontrou uma cidade europeia, com aquela ópera, aquele teatro 

maravilhoso, aquela praça italiana, aquele desenho em ondas em preto-e-branco da Praça São Sebastião que inspirou o calçadão do 

Rio de Janeiro, em Copacabana, feito pelo Burle Marx. Aquilo foi inspirado nessa praça em Manaus, poucas pessoas sabem. 
 
Manaus é uma cidade como as outras, só que ela tem, como as outras cidades, algumas particularidades, fortes particularidades. 

Uma delas é o fato de estar no coração da floresta. É uma cidade que tem características interessantes, porque tem ali uma tradição 

indígena muito forte − o nome da cidade é o de uma tribo indígena que foi dizimada, desapareceu, os Manaús −, tem uma tradição 

também europeia, de presença portuguesa, desde o século XVII, quando já era uma fortaleza avançada dos portugueses, que 

queriam defender e ocupar a Amazônia, em disputa com os espanhóis. E teve uma importância econômica fundamental durante 

40 anos, com o grande ciclo da borracha; na época, o látex representava 50% da exportação do Brasil – o resto era café. Então a 

cidade sempre foi cosmopolita, com a presença de muitos estrangeiros. Tive professores estrangeiros na minha juventude em Manaus 

e convivi com muitos estrangeiros, acho que eles estão presentes no meu trabalho. 
 

(Entrevista concedida por HATOUM, Milton. Disponível em: www.saraivaconteudo.com.br, com adaptações) 
 
 
16. Depreende-se do relato de Hatoum que 
 

(A) Manaus atrai muitos turistas por ser uma cidade exótica no coração da floresta Amazônica, embora já tenha perdido suas 
características indígenas e seja bastante cosmopolita.  

 
(B) o cenário do escritor amazonense sofreu forte influência de sua cidade de origem e do exotismo da floresta amazônica, 

diferentemente de Kafka, que se afastou de seu país de origem em suas criações literárias. 
 
(C) a cidade de Manaus abriga muitos imigrantes, atraídos, inicialmente, pela exploração da borracha, embora tenha também 

um forte traço provinciano, mantido até os dias de hoje. 
 
(D) as pessoas que chegam a Manaus pela primeira vez surpreendem-se com o caráter barroco da arquitetura da cidade, 

percebido nos seus teatros e praças. 
 
(E) o escritor costuma identificar-se com seu lugar de origem, que, na maioria das vezes, influencia a representação do 

cenário presente na obra literária. 
 
 
17. Mantém-se a correção gramatical substituindo-se 

 
(A) na época por "aquela altura", no segmento na época, o látex representava 50% da exportação... 

(B) durante por "à longo de", no segmento teve uma importância fundamental durante 40 anos... 

(C) onde por "em que", no segmento O mais comum é que você escreva sobre o lugar onde nasceu. 

(D) Tive por "Houveram", no segmento Tive professores estrangeiros na minha juventude... 

(E) que por "às quais", no segmento a surpresa das pessoas que chegam a Manaus... 
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18. na época, o látex representava 50% da exportação do Brasil 
 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima encontra-se em: 
 

(A) ... mas conheço um pouco o interior da Amazônia. 
 
(B) ... quando já era uma fortaleza avançada dos portugueses... 
 
(C) A temática amazônica se impõe... 
 
(D) ... escreveria sobre Paraty ou Pequim, certamente. 
 
(E) E teve uma importância econômica fundamental durante 40 anos... 

 

 
19. Uma redação alternativa, baseada em um segmento do texto, escrita com correção gramatical e lógica, encontra-se em:  
 

(A) Poucas pessoas sabem que o calçadão do Rio de Janeiro, em Copacabana, feito por Burle Marx, foi inspirado pelo 
desenho em ondas em preto-e-branco da Praça São Sebastião. 

 
(B) Por Manaus ser uma cidade cosmopolita, com a presença de muitos estrangeiros, Hatoum teve professores estrangeiros 

na juventude com o qual conviveu e, assim, acredita que estejam presentes no seu trabalho. 
 
(C) O motivo no qual a temática amazônica se impõe, é o fato de, fortuitamente, eu ter nascido em Manaus; acaso nascera em 

Paraty ou Pequim, teria escrito sobre Paraty ou Pequim, certamente. 
 
(D) Manaus é uma cidade em que se tem características interessantes, considerando que há ali uma tradição indígena muito 

forte, visto no próprio nome da cidade, proveniente da tribo indígena dos Manaús que foram dizimados e desapareceram. 
 
(E) Durante os 40 anos que duraram o grande ciclo da borracha, Manaus teve uma importância econômica fundamental, pois, 

na época, 50% da exportação do Brasil era representado pelo látex − o resto era café. 
 

 
20. Manaus é uma cidade como as outras, só que ela tem, como as outras cidades, algumas particularidades... 

 
 Mantêm-se as relações de sentido do texto substituindo-se o segmento sublinhado por: 

 
(A) conquanto 

(B) embora 

(C) uma vez que 

(D) no entanto 

(E) se acaso 

 

 
Raciocínio Lógico − Matemático 

 
21. Em um grupo de 32 homens, 18 são altos, 22 são barbados e 16 são carecas. Homens altos e barbados que não são carecas 

são seis. Todos homens altos que são carecas, são também barbados. Sabe-se que existem 5 homens que são altos e não são 
barbados nem carecas. Sabe-se que existem 5 homens que são barbados e não são altos nem carecas. Sabe-se que existem  
5 homens que são carecas e não são altos e nem barbados. Dentre todos esses homens, o número de barbados que não são 
altos, mas são carecas é igual a 
 
(A) 4. 
 
(B) 7. 
 
(C) 13. 
 
(D) 5. 
 
(E) 8. 

 

 
22. Na sequência 11; 13; 16; 26; 28; 31; 41; 43; 46; 56; 58; 61; 71; . . . a diferença entre o 35

o
 termo e o 28

o
 termo é igual a 

 
(A) 37. 
 
(B) 32. 
 
(C) 29. 
 
(D) 21. 
 
(E) 42. 
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23. Um preço cai 20%. Esse preço novo sofre um aumento de 40% e assim ele torna-se, em relação ao preço inicial antes da 
queda, 

 
(A) 10% a menos. 
 

(B) 8% a mais. 
 

(C) 20% a mais. 
 

(D) 12% a mais. 
 

(E) igual. 
 
 
24. Uma  empresa  precisa  encher  de água 14 tanques de igual volume. A empresa executará esse trabalho em duas ocasiões. Na  
 
 primeira  ocasião  7 torneiras,  com  a  mesma  vazão de água, enchem 8 desses tanques em 4 horas e 30 minutos. Na segunda  

 ocasião,  6 dessas  7 torneiras apresentam vazão 
3

1
 a menos do que na primeira ocasião e uma delas a mesma vazão anterior.  

 
 O tempo gasto para que essas 7 torneiras encham os últimos 6 tanques é igual a 
 

(A) 4 horas, 15 minutos e 18 segundos. 
 

(B) 4 horas e 12 minutos.  
 

(C) 3 horas e 50 minutos. 
 

(D) 4 horas, 43 minutos e 30 segundos. 
 

(E) 5 horas, 3 minutos e 20 segundos. 
 
 
25. Excetuando-se o 1, sabe-se que o menor divisor positivo de cada um de três números naturais diferentes são, respectivamente, 

7; 3 e 11. Excetuando-se o próprio número, sabe-se que o maior divisor de cada um dos três números naturais já citados são, 
respectivamente, 11; 17 e 13. A soma desses três números naturais é igual a 
 
(A) 303. 
 

(B) 417. 
 

(C) 271. 
 

(D) 159. 
 

(E) 62. 
 
 
26. Um atleta sobe uma rampa sempre em exatos 3 minutos e 28 segundos. Esse atleta desce essa rampa sempre em exatos 

2 minutos e 43 segundos. Em um dia, esse atleta subiu a rampa 5 vezes e a desceu 4 vezes. A diferença entre o tempo total 
gasto com as 5 subidas e o tempo total gasto com as 4 descidas é de  

 
(A) 6 minutos e 28 segundos. 
 

(B) 6 minutos e 52 segundos. 
 

(C) 5 minutos e 58 segundos. 
 

(D) 7 minutos e 32 segundos. 
 

(E) 7 minutos e 18 segundos. 
 
 
27. Considere a afirmação: Se os impostos sobem, então o consumo cai e a inadimplência aumenta. Uma afirmação que 

corresponde à negação lógica dessa afirmação é 
 
(A) Se o consumo não cai ou a inadimplência não aumenta, então os impostos não sobem. 
 
(B) Os impostos sobem e o consumo não cai ou a inadimplência não aumenta. 
 
(C) Se os impostos não sobem, então o consumo aumenta e a inadimplência cai. 
 
(D) Os impostos não sobem e o consumo não cai e a inadimplência não aumenta. 
 
(E) Se os impostos não sobem, então o consumo não cai e a inadimplência não aumenta.   
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28. O número de analistas de uma empresa está para o número total de funcionários dessa mesma empresa assim como 5 está 
para 14. O número de técnicos dessa empresa está para o número de analistas assim como 9 está para 7. O número de 
analistas com mais de 30 anos está para o total de analistas assim como 4 está para 5. Ao todo, nessa empresa, trabalham  
45 técnicos. A porcentagem, em relação ao total dos funcionários da empresa, dos analistas com 30 anos ou menos é, 
aproximadamente, 

 
 
(A) 11%. 
 
 
(B) 9%. 
 
 
(C) 7%. 
 
 
(D) 3%. 
 
 
(E) 13%. 

 

 
29. Considere as expressões numéricas, abaixo. 
 
 

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
A ++++=        e       

243

1

81

1

27

1

9

1

3

1
B ++++=  

 
 
 O valor, aproximado, da soma entre A e B é 
 
 

(A) 2. 
 
 
(B) 3. 
 
 
(C) 1. 
 
 
(D) 2,5. 
 
 
(E) 1,5. 

 

 
30. Considere as afirmações sobre Alberto, Bruno, César e Dario sendo que cada um toca apenas um instrumento. 
 
 I. Alberto é pianista ou Bruno é saxofonista. 
 

 II. Bruno é saxofonista ou César é violinista. 
 

 III. Se César é violinista, então Dario é clarinetista. 
 

 Dentre essas afirmações, sabe-se que são verdadeiras I e III e que a II é falsa. 

 

 Deste modo,  
 

(A) Bruno não é saxofonista e Dario não é clarinetista. 
 
 
(B) Se César não é violinista, então Bruno é saxofonista.  
 
 
(C) Dario é clarinetista e Bruno é saxofonista. 
 
 
(D) Se Dario é clarinetista, então Alberto não é pianista. 
 
 
(E) César é violinista ou Alberto é pianista. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
31. Sobre a liberdade de associação profissional ou sindical, 

previstas constitucionalmente, é correto afirmar: 
 

(A) A contribuição confederativa é encargo de caráter 
tributário, compulsório, que sujeita, além dos filiados, 
todos os profissionais da categoria. 

 
(B) A garantia constitucional assegurada ao emprega- 

do enquanto no cumprimento de mandato sindical 
se destina à pessoa do empregado e tem intuitu 
personae. 

 
(C) A fundação de sindicato depende de autorização es-

tatal, cabendo ao Poder Público definir a abran-
gência territorial de determinada organização sin-
dical. 

 
(D) O princípio da unicidade sindical garante a exis-

tência de uma única organização sindical repre-
sentativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou 
de empresários numa mesma base territorial. 

 
(E) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos da categoria, podendo atuar administrativa-
mente, sendo-lhe contudo vedada a atuação judicial, 
para o que os trabalhadores deverão recorrer ao 
Ministério Público do Trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

32. Nas suas relações internacionais, conforme dispõe a 
Constituição Federal, a República Federativa do Brasil 
rege-se, dentre outros, pelos princípios da 
 
(A) concessão de asilo político, não intervenção e plu-

ralismo político. 
 
(B) garantia do desenvolvimento nacional, autodetermi-

nação dos povos e igualdade entre os gêneros. 
 
(C) defesa da paz, prevalência dos direitos humanos e 

pluralismo político. 
 
(D) solução pacífica dos conflitos, igualdade entre os  

gêneros e erradicação da pobreza. 
 
(E) autodeterminação dos povos, defesa da paz e não 

intervenção. 
_________________________________________________________ 
 

33. Ao disciplinar as ações na área da assistência social, a 
Constituição Federal estabelece que 

 
(A) é estabelecida a descentralização político adminis-

trativa, cabendo a coordenação e as normas gerais 
aos Estados e a execução dos respectivos pro-
gramas aos Municípios e às entidades beneficentes 
e de assistência social. 

 
(B) é facultado aos Estados e Distrito Federal vincular a 

programa de apoio à inclusão e promoção social até 
cinco décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, sendo permitida a aplicação desses recursos 
para pagamento de despesa com pessoal e encar-
gos sociais. 

 
(C) possuem como característica a solidariedade finan-

ceira, sendo realizadas com financiamento de  recur-
sos do orçamento geral da seguridade social, além 
de outras fontes. 

 
(D) devem ser prestadas a quem dela necessitar, me-

diante contribuição, exceto quando se tratar de be-
nefícios aos idosos, crianças e adolescentes, com-
provadamente carentes. 

 
(E) é garantido o pagamento de benefício mensal de um 

salário mínimo, a quem dele necessitar, indepen-
dentemente de contribuição, mediante comprovação 
de pobreza, através do recebimento do auxílio bolsa 
família. 

34. Após denúncia de que determinada professora da rede 
municipal havia oferecido prêmio em dinheiro aos alunos 
que tirassem nota 10 nas provas, o Prefeito determinou a 
abertura de processo administrativo disciplinar para apu-
ração de eventual ilícito e aplicação da sanção disciplinar 
cabível. A professora foi chamada a dar sua versão sobre 
os fatos, mas lhe foi negado acesso e cópia dos autos do 
procedimento administrativo. Sobre a situação hipotética 
acima descrita, 
 
(A) é reconhecido à professora interessada o direito à 

ampla defesa e ao contraditório no processo 
administrativo disciplinar, que deverá ser garantido 
pela autoridade administrativa municipal, sob pena 
de responsabilidade. 

 
 
(B) é garantido à professora interessada, pela Cons-

tituição Federal, o direito à defesa de seus inte-
resses na esfera administrativa, inclusive com obten-
ção de cópia do processo administrativo disciplinar, 
independentemente do pagamento das respectivas 
custas de extração de cópias. 

 
 
(C) é direito líquido e certo de qualquer indivíduo obter 

informações da Administração pública municipal 
acerca do referido procedimento administrativo, me-
diante pedido de certidão, independente de demons-
tração de seu legítimo interesse. 

 
 
(D) a Administração pública estará obrigada a facultar o 

acesso da professora denunciada aos autos do 
processo administrativo apenas mediante ordem 
judicial, uma vez que os processos administrativos 
disciplinares são sigilosos. 

 
 
(E) a professora poderá ingressar com habeas corpus, 

perante o Poder Judiciário, para obter acesso aos 
autos do processo administrativo disciplinar, vez que 
lhe está sendo negado direito líquido e certo. 

_________________________________________________________ 
 

35. Acerca das disposições gerais constitucionais da Adminis-
tração pública é correto afirmar que 
 
(A) o servidor público da Administração direta, autárqui-

ca e fundacional, quando investido no mandato de 
Prefeito, será afastado do cargo ou função e não po-
derá optar pela sua remuneração. 

 
 
(B) os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e ressarcimen-
to ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 
sem prejuízo da ação penal cabível. 

 
 
(C) os concursos públicos terão prazo de validade de 

3 anos, improrrogável, durante o qual o candidato 
aprovado naquele concurso será convocado com 
prioridade sobre novos concursados. 

 
 
(D) é vedado ao servidor público militar o direito à livre 

associação sindical, cabendo o controle da obser-
vância dos direitos trabalhistas ao Ministério Público 
do Trabalho. 

 
 
(E) o servidor público da Administração direta, autár-

quica e fundacional, quando no exercício de man-
dato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 
ficará afastado de seu cargo ou função. 
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Noções de Direito Administrativo 
 

36. Uma determinada empresa estatal deliberou pela aliena-
ção de um imóvel que demonstrou ser inservível para os 
fins estatutários e que possuía relevante liquidez no mer-
cado. O Secretário da Pasta, à qual estava vinculada 
administrativamente a empresa, discordou e determinou a 
reforma da decisão, entendendo ser inoportuno o momen-
to para adoção dessa política de desmobilização de 
ativos. A conduta do Secretário 

 

(A) não pode ser acatada, podendo ser considerada co-
mo sugestão à empresa estatal, na medida em que 
excede os limites do poder de tutela, visto que não 
houve nenhum desvirtuamento das finalidades esta-
tutárias daquela, que possui personalidade jurídica 
própria e capacidade de auto-administração.  

 

(B) somente seria válida se houvesse vício de ilegalida-
de no procedimento da empresa, posto que, nesse 
caso, o poder de tutela abrangeria a possibilidade de 
revogação ou anulação dos atos praticados pela 
empresa. 

 

(C) é legal e válida, na medida em que as empresas es-
tatais, na qualidade de integrantes da Administração 
indireta, submetem-se hierarquicamente à Adminis-
tração direta, representando, assim, expressão do 
poder de tutela. 

 

(D) não encontra amparo na organização administrativa, 
podendo ser convertido em recurso hierárquico para 
o Chefe do Executivo Estadual, este que pode 
promover o desfazimento do ato inconveniente e 
inoportuno para a gestão da empresa. 

 

(E) poderia ser substituída pelo desfazimento do ato que 
determinou a venda, tendo em vista que o controle 
finalístico permite a anulação do ato discricionário 
praticado, em face da ascendência hierárquica. 

_________________________________________________________ 
 

37. Quando se fala das características dos contratos admi-
nistrativos normalmente há alguma referência à mutabili-
dade da avença, o que consiste, dentre outras hipóteses,  

 

(A) na faculdade de o Poder Público impor alterações 
unilaterais quantitativas e qualitativas, independente-
mente do valor, desde que mantido o equilíbrio eco-
nômico-financeiro da avença e que haja previsão 
orçamentária para tanto. 

 

(B) na possibilidade de alteração do objeto, garantia e 
valor dos contratos administrativos, irrestritamente, 
desde que haja interesse público para tanto. 

 

(C) na possibilidade de, nos limites da lei, alteração uni-
lateral pelo Poder Público contratante, para adapta-
ção à superveniente necessidade de adequação ao 
interesse público, mantido o equilíbrio econômico-
financeiro. 

 

(D) em admitir alterações unilaterais pelas partes, de 
acordo com os fundamentos legais existentes e 
desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro 
da avença. 

 

(E) na possibilidade de aditamento para substituição da 
contratada diante de inadimplência contumaz por 
parte da vencedora da licitação. 

38. Determinado município iniciou programa de canalização 
de córregos, a fim de implementar parte do programa de 
governo pertinente a saneamento. Além do mau cheiro 
causado pelas obras, houve interrupção da avenida que 
margeava o córrego, impedindo acesso por alternados, 
mas sucessivos e extensos períodos. Determinado empre-
sário, inconformado com o tempo de duração das obras e 
diante da relevante queda de faturamento de sua empresa 
viu-se obrigado a reduzir seu quadro de funcionários, 
gerando insatisfação também para os demitidos. Em 
função desse cenário, ajuizou medida judicial para buscar 
ressarcimento do município. A medida 

 
(A) possuiria chance de êxito caso tivesse sido ajuizada 

em face da empreiteira responsável pela obra, tendo 
em vista que os danos foram causados pela mesma. 

 
(B) deve ser improcedente, posto que incide hipótese de 

excludente de responsabilidade, na medida em que 
se configura o exercício regular das competências 
do município, que somente responderia diante de 
comprovada culpa ou dolo. 

 
(C) pode ser procedente, comprovados os danos ex-

cepcionais e extraordinários impostos à empresa, 
ensejando a responsabilidade objetiva do município. 

 
(D) pode ser procedente se for comprovada culpa do 

município, tendo em vista que a causa de pedir re-
side em ato omissivo do ente público. 

 
(E) não possui chances de êxito, tendo em vista que 

inexistiu ilicitude na conduta do ente público, que es-
tava regular e licitamente implementando política 
pública de inegável interesse público. 

_________________________________________________________ 
 

39. De acordo com as lições trazidas por Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro: 

 
 “... a possibilidade que tem a Administração de, com os 

próprios meios, pôr em execução as suas decisões, sem 

precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário. 

 (...) 

 A decisão administrativa impõe-se ao particular ainda 

contra sua concordância; se este quiser se opor, terá que 

ir a juízo.” (Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 

25. ed., p. 126) 

 

 A descrição trazida pela autora é condizente com uma das 
formas de atuação da Administração pública, mais preci-
samente com 
 

(A) o poder de polícia em seu ciclo normativo originário, 
vedada a execução material direta pela Administra-
ção pública. 

 
(B) o poder de polícia, que permite que a Administração 

execute materialmente seus atos, quando dotados 
do atributo da autoexecutoriedade. 

 
(C) o poder de polícia em seu espectro preventivo, na 

medida em que compreende a edição de atos nor-
mativos infra legais. 

 
(D) a atuação de polícia em seu caráter discricionário, 

visto que permite a edição de atos normativos ori-
ginários, para imposição de limitação aos direitos e 
liberdades individuais dos administrados. 

 
(E) o atributo da exigibilidade, típico da atuação de po-

lícia vinculada, vedada a execução material direta 
por parte da Administração pública. 
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40. A Administração pública atua por meio da edição de atos 
administrativos, de diferentes espécies e conteúdos, que 
se relacionam. Essa relação é válida e condizente com o 
ordenamento jurídico, por exemplo, no caso  

 
(A) dos pareceres, que têm natureza vinculada e vei-

culam atos de polícia. 
 
(B) dos despachos, que veiculam decisões de natureza 

declaratório-vinculadas, tais como as autorizações e 
admissões. 

 
(C) dos decretos regulamentares, que veiculam atos de 

qualquer natureza, como licenças ou autorizações. 
 
(D) dos alvarás, que podem veicular atos de natureza 

vinculada, tais como as licenças. 
 
(E) das certidões, atos discricionários que veiculam de-

cisões e despachos. 
_________________________________________________________ 
 

41. Determinada empresa regularmente contratada para pro-
mover a limpeza de bueiros e bocas de lobo foi for-
malmente comunicada pela Administração pública contra-
tante que deveria suspender a execução dos trabalhos até 
o fim do exercício, por razões orçamentário-financeiras. 
Considerando que a suspensão foi comunicada no mês de 
março, a contratada 

 
(A) deve requerer o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato em razão da alteração do cronograma de 
execução. 

 
(B) pode requerer o aditamento do contrato para forma-

lização da prorrogação contratual, com a conse-
quente adequação da remuneração que lhe é 
devida. 

 
(C) deve acatar os acréscimos e suspensões promovi-

dos pela contratante, limitada a suspensão de suas 
obrigações a 3 meses. 

 
(D) pode rescindir unilateralmente o contrato, tendo em 

vista que o prazo a que está obrigada a aceitar para 
fins de suspensão, é de 6 meses. 

 
(E) pode, não obstante acate a suspensão do contrato e 

do cumprimento de suas obrigações, pleitear judi-
cialmente a rescisão contratual.  

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Civil 
 

42. Considere que determinada pessoa pratique diversos atos 
de dilapidação de seu patrimônio, colocando em risco sua 
subsistência e de seus dependentes. De acordo com o 
Código Civil, referida pessoa  
 
(A) deverá ser mantida sob tutela, que recairá, prefe-

rencialmente, na pessoa do cônjuge. 
 
(B) será considerada incapaz de direitos e deveres na 

ordem civil,  sendo representado, em todos os atos, 
pelo curador nomeado pelo Ministério Público. 

 
(C) não será considerada incapaz, até a declaração de 

interdição, após o que deverá ser nomeado tutor 
para a prática de atos que impliquem disposição pa-
trimonial. 

 
(D) somente será interditada se constatada enfermidade 

ou deficiência mental que comprometa o necessário 
discernimento para os atos da vida civil. 

 
(E) está sujeita a curatela, decorrente de interdição que 

poderá ser promovida inclusive pelo cônjuge. 

43. Determinada pessoa solteira e sem filhos, com pais vivos, 
dispôs, mediante testamento, sobre os bens de sua futura 
herança. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, 
tal disposição 
 
(A) poderá ser efetuada, desde que resguardado, me-

diante legado, montante suficiente para  fazer frente 
à subsistência dos ascendentes. 

 
(B) somente será possível judicialmente, mediante pro-

cesso de destituição de pátrio poder.  
 
(C) encontra-se limitada à metade dos bens da herança, 

eis que a outra metade é alcançada pela legítima, 
cujo direito, no caso, é dos ascendentes. 

 
(D) não encontra qualquer limitação, eis que ausentes 

descendentes que são os herdeiros necessários em 
relação aos quais deve ser respeitada a legítima. 

 
(E) somente é possível mediante testamento público, 

observadas as formalidades legais aplicáveis. 
_________________________________________________________ 
 

44. Considere as seguintes afirmações, relativas a vedações, 
impedimentos e suspensões à capacidade para contrair 
casamento: 
 

 I. São impedidos de casar o adotante com quem foi 
cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do 
adotante. 

 
 II. O divorciado não poderá casar enquanto não hou-

ver sido homologada a partilha do casal, podendo 
essa condição suspensiva ter sua aplicação 
afastada pelo juiz, se comprovada a inexistência de 
prejuízo para o ex-conjuge. 

 
 III. Os impedimentos e causas suspensivas para cele-

bração de casamento podem ser arguidas por qual-
quer pessoa, independentemente da existência de 
vínculo com os nubentes. 

 
 De acordo com o Código Civil, está correto o que se 

afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 

 
(B) I e II.  
 
(C) III. 
 
(D) I. 

 
(E) II. 

_________________________________________________________ 
 

45. A respeito das relações de parentesco, na forma disci-
plinada pela legislação civil, 
 
(A) vínculo de afinidade aplica-se, apenas, à filiação por 

adoção. 
 
(B) reconhecimento de paternidade é irrevogável,  salvo 

quando feito em testamento. 
 
(C) filho maior pode ser reconhecido independentemen-

te de seu consentimento. 
 
(D) parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes 

e descendentes. 
 
(E) parentesco é natural ou civil,  sendo o primeiro 

resultante da consanguinidade. 
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46. A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando 
a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 
civil, cessando a incapacidade para os menores: 
 

 I. pelo casamento. 
 

 II. pelo exercício de emprego público efetivo. 
 

 III. pela colação de grau em curso de ensino médio. 

 

 De acordo com o ordenamento jurídico vigente, está 
correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II. 

 

(B) I. 

 

(C) I e II. 

 

(D) III. 

 

(E) I e III. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Administração Financeira e Orçamentária 
 

47. Após ser eleito, determinado governante autorizou a reali-
zação de despesa com investimento cuja execução será 
de vinte meses. Nestas condições, de acordo com a 
Constituição Federal, o investimento cuja execução ultra-
passe um exercício financeiro 
 
(A) não é exigida a inclusão na lei de diretrizes orça-

mentárias, se comprovada à necessidade de sua 
realização. 

 

(B) não poderá ser iniciado sem prévia inclusão no 
Anexo de Metas de Investimentos, ou sem lei que 
autorize a inclusão, sob pena de crime de impro-
bidade administrativa. 

 

(C) não poderá ser iniciado sem prévia inclusão no 
plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, 
sob pena de crime de responsabilidade. 

 

(D) só poderá ser iniciado com prévia autorização na lei 
de responsabilidade fiscal e comprovação da exis-
tência de recursos financeiros para arcar com os pa-
gamentos. 

 

(E) não poderá ser iniciado sem prévia inclusão na lei de 
diretrizes orçamentárias, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

_________________________________________________________ 
 

48. No Município de Cocal da Mata a despesa total de pessoal 
apurada em 31/12/2014 está abaixo do limite percentual 
exigido na Lei Complementar n

o
 101/2000. Assim no âmbi-

to dos Municípios, a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, NÃO poderá exceder os percentuais 
da receita corrente líquida em 

 
(A) 49%. 
 

(B) 64%. 
 

(C) 50%. 
 

(D) 60%. 
 

(E) 54%. 

49. A construtora de Praças e Calçadas da Amazônia S/A, 
assinou um contrato com determinada Prefeitura para 
construção de duas praças, no valor de R$ 320.000,00. 
Para garantia da execução contratual (caução), a 
construtora fez um depósito, em dinheiro, no valor de 
R$ 16.000,00 na conta corrente da Prefeitura. Assim, o 
valor recebido pela Prefeitura referente à caução, nos ter-
mos da Lei Federal n

o
 4.320/64, é classificado como 

 
(A) dívida fundada. 
 

(B) receita de capital. 
 

(C) dívida ativa. 
 

(D) receita orçamentária. 
 

(E) dívida flutuante. 
_________________________________________________________ 
 

50. Com relação à classificação da receita orçamentária, por 
categoria econômica, a venda de dois imóveis, por deter-
minado ente da federação, é uma receita 

 
(A) financeira. 
 

(B) capital. 
 

(C) corrente. 
 

(D) patrimonial. 
 

(E) imobiliária. 
_________________________________________________________ 
 

51. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Petecas adquiriu dois veículos novos, no 
valor total de R$ 95.000,00, para uso em serviços exter-
nos, pelos servidores do Instituto. Esta despesa é clas-
sificada na categoria econômica de 

 
(A) capital. 
 

(B) benefício a servidores. 
 

(C) custeio. 
 

(D) auxílio transporte. 
 

(E) patrimonial. 
_________________________________________________________ 
 

52. O saldo da dotação orçamentária, em 31 de março de 
2015, para aquisição de material de consumo, de determi-
nado ente da federação era de R$ 2.500,00. Pretende o 
governante fazer uma aquisição deste material, no valor 
de R$ 40.000,00. Para tanto deve abrir um crédito adicio-
nal classificado como 

 
(A) suprimento de recursos. 
 

(B) extraordinário.  
 

(C) suplementar. 
 

(D) extraorçamentário. 
 

(E) especial. 
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Noções de Direito Previdenciário e Legislação Municipal 

 
53. Considere: 

 

 I.  Existência de conta do fundo distinta da conta do 

Tesouro da unidade federativa. 
 

 II. Aplicação de recursos independentemente dos  
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. 

 

 III. Vedação à aplicação de recursos em títulos públi-
cos, com exceção de títulos do Governo Federal. 

 

 IV. Constituição e extinção do fundo mediante decreto 

específico. 
 

 De acordo com a Lei n
o
 9.717/1998, é facultada à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a cons-
tituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, 
com finalidade previdenciária, desde que observados os 
critérios de que trata o artigo 1

o
 da referida Lei, bem como, 

adicionalmente, dentre outros, os preceitos indicados 
APENAS em 
 

(A) I, II e III. 

 

(B) I e IV. 

 

(C) I e III. 

 

(D) I, III e IV. 
 

(E) II e IV. 
_________________________________________________________ 
 

54. Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servi-
dores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal, devem obedecer alguns critérios. Dentre estes 
critérios, está 
 
(A) a cobertura exclusiva a servidores públicos titulares 

de cargos efetivos e a militares, bem como a seus 
respectivos dependentes, de cada ente estatal, 
sendo possível o pagamento de benefícios, median-
te convênios ou consórcios entre Estados, entre Es-
tados e Municípios e entre Municípios. 

 
(B) o registro contábil genérico das contribuições de 

cada servidor e dos entes estatais, conforme diretri-
zes gerais, dispensando-se qualquer registro con-
tábil individualizado dessas contribuições. 

 
(C) o financiamento mediante recursos provenientes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios e das contribuições do pessoal civil e militar 
ativo para os seus respectivos regimes, vedada a 
contribuição dos inativos e dos pensionistas. 

 
(D) a sujeição às inspeções e auditorias de natureza 

atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimo-
nial dos órgãos de controle interno e externo. 

 
(E) a cobertura de um número máximo de segurados, de 

modo que os regimes possam garantir diretamente a 
totalidade dos riscos cobertos no plano de benefí-
cios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessi-
dade de resseguro, conforme parâmetros gerais. 

55. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Manaus, salvo exceções previstas em lei espe-
cial, nenhum funcionário municipal poderá prestar, sob 
qualquer fundamento, menos de  
 

(A) quarenta e cinco horas semanais e quatro horas 
diárias de trabalho. 

 
(B) trinta horas semanais e seis horas diárias de tra-

balho. 
 
(C) quinze horas semanais e oito horas diárias de tra-

balho. 
 
(D) vinte horas semanais e oito horas diárias de tra-

balho. 
 
(E) quarenta horas semanais e quatro horas diárias de 

trabalho. 
_________________________________________________________ 
 

56. Em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Manaus, o funcionário que, dentro de 
cinco anos contados da data da primeira condenação, for 
por três vezes condenado na pena de multa, ou duas 
vezes de suspensão por período que, somados, excedam 
de cento e vinte dias,  
 

(A) sofrerá a pena de demissão, mediante prévio pro-
cesso administrativo disciplinar. 

 
(B) não terá direito a promoção pelo período de dois anos.  
 
(C) ficará em disponibilidade não remunerada indepen-

dentemente de processo administrativo disciplinar. 
 
(D) será automaticamente exonerado. 
 
(E) passará a ocupar o último lugar na escala de antigui-

dade para efeito de promoção. 
_________________________________________________________ 
 

57. No tocante a promoção, considere: 
 

 I. As promoções serão realizadas de seis em seis 

meses, havendo vaga. 
 

 II. Para todos os efeitos, será considerado promovido 

o funcionário que vier a falecer sem que tenha sido 
decretada, no prazo legal, a promoção que lhe 
cabia por antiguidade. 

 

 III. O funcionário, promovido indevidamente, ficará, em 
qualquer hipótese, obrigado à restituição dos valo-
res recebidos. 

 

 IV. Só por antiguidade poderá ser promovido o fun-

cionário em exercício de mandato legislativo fede-
ral, estadual ou municipal, desde que renumerado 
este último. 

 

 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Manaus, está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e IV. 
 
(B) II e III. 
 
(C) I e IV. 
 
(D) I, II e III. 
 
(E) II, III e IV. 
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58. De acordo com a Lei Municipal n
o
 870/2005, compõe o 

Conselho Municipal de Previdência − CMP, dentre outros, 
 

(A) um representante do Poder Legislativo. 
 
 
(B) um representante do Poder Judiciário. 
 
 
(C) dois representantes dos inativos e pensionistas. 
 
 
(D) três representantes do Poder Executivo. 
 
 
(E) três representantes dos servidores ativos. 

_________________________________________________________ 
 

59. De acordo com o Decreto n
o
 2.714/2014, na estrutura or-

ganizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA são Órgãos Su-
periores Colegiados de Gestão Deliberativa: 

 
(A) Conselho Municipal de Previdência, Conselho Dire-

tor e o Conselho Fiscal. 
 
 
(B) Conselho Diretor, o Comitê de Investimentos e a Di-

retoria de Administração e Finanças. 
 
 
(C) Diretoria de Administração e Finanças, Procuradoria 

e o Conselho Fiscal. 
 
 
(D) Conselho Municipal de Previdência, Conselho Dire-

tor e o Comitê de Investimentos. 
 
 
(E) Comissão Permanente de Licitação, Conselho Dire-

tor e o Conselho Fiscal. 
_________________________________________________________ 
 

60. Considere: 
 

 I. as diárias para viagens. 
 
 

 II. a ajuda de custo em razão de mudança de sede. 

 
 

 III. o salário-família. 

 
 

 IV.  o auxílio-creche. 

 
 

 De acordo com a Lei Municipal n
o
 870/2005, NÃO incluem 

na remuneração para efeitos de contribuição previden-
ciária as vantagens indicadas em 
 
 
(A) III e IV, apenas. 

 
 
(B) I e II, apenas. 
 
 
(C) I, II, III e IV. 
 
 
(D) I, II e IV, apenas. 
 
 
(E) II, III e IV, apenas. 
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