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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Gramática e Interpretação de Texto da Língua Portuguesa 

 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às ques-

tões de números 1 a 6. 
 

Conselhos ao candidato 
 

Certa vez um enamorado da Academia, homem ilustre e 

aliás perfeitamente digno de pertencer a ela, escreveu-me son-

dando-me sobre as suas possibilidades como candidato. Não 

pude deixar de sentir o bem conhecido calefrio aquerôntico, por-

que então éramos quarenta na Casa de Machado de Assis e 

falar de candidatura aos acadêmicos sem que haja vaga é um 

pouco desejar secretamente a morte de um deles. O consultado 

poderá dizer consigo que “praga de urubu não mata cavalo”. 

Mas, que diabo, sempre impressiona. Não impressionou ao con-

de Afonso Celso, de quem contam que respondeu assim a um 

sujeito que lhe foi pedir o voto para uma futura vaga: 

− Não posso empenhar a minha palavra. Primeiro porque 

o voto é secreto; segundo porque não há vaga; terceiro porque 

a futura vaga pode ser a minha, o que me poria na posição de 

não poder cumprir com a minha palavra, coisa a que jamais 

faltei em minha vida. 

Se eu tivesse alguma autoridade para dar conselhos ao 

meu eminente patrício, dir-lhe-ia que o primeiro dever de um 

candidato é não temer a derrota, não encará-la como uma 

capitis diminutio, não enfezar com ela. Porque muitos dos que 

se sentam hoje nas poltronas azuis do Trianon, lá entraram a 

duras penas, depois de uma ou duas derrotas. Afinal a entrada 

para a Academia depende muito da oportunidade e de uma 

coisa bastante indefinível que se chama “ambiente”. Fulano?  

Não tem ambiente. [...] 

Sempre ponderei aos medrosos ou despeitados da 

derrota que é preciso considerar a Academia com certo senso 

de humour. Não tomá-la como o mais alto sodalício intelectual 

do país. Sobretudo nunca se servir da palavra “sodalício”, a que 

muitos acadêmicos são alérgicos. Em mim, por exemplo, provo-

ca sempre urticária.  

No mais, é desconfiar sempre dos acadêmicos que pro-

metem: “Dou-lhe o meu voto e posso arranjar-lhe mais um”. 

Nenhum acadêmico tem força para arranjar o voto de um cole-

ga. Mas vou parar, que não pretendi nesta crônica escrever um 

manual do perfeito candidato.  
(BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1993, vol. único, p. 683-684)  

*aquerôntico = relativo ou pertencente a Aqueronte, um dos rios 
do Inferno, atravessado pelos mortos na embarcação conduzida 
pelo barqueiro Caronte.  

*capitis diminutio: expressão latina de caráter jurídico empregada 
para designar a diminuição de capacidade legal. 

 
1. No desenvolvimento do texto, o autor deixa transparecer  

(A) incentivo a quem lhe escreve, de consultar outros 
acadêmicos, dado que se trata de candidato merece-
dor de pertencer ao grupo.   

(B) extrema seriedade ao tentar instruir um candidato, 
com o objetivo de garantir-lhe sucesso na eleição, 
ainda que não haja vaga para essa pretensão.  

(C) indecisão sobre se haverá meios eficazes para 
orientar um candidato, já que o próprio autor é um dos 
escritores que fazem parte do quadro da Academia.   

(D) aconselhamento ao candidato que desista de seu in-
tento, com a certeza de que será um perdedor, visto 
que muitos outros já não conseguiram ser eleitos.  

(E) tratamento irônico a respeito das pretensões de um 
candidato a vaga na Academia, pretensão ex-
temporânea, pois o quadro está completo. 

2. A resposta dada pelo conde Afonso Celso, transcrita no 
2

o
 parágrafo, é exemplo de 

 
(A) uma resposta evasiva, em razão da intempestiva 

consulta feita pelo candidato. 
 

(B) certa incoerência voluntária na sequência de dados 
oferecidos pelo acadêmico citado. 

 

(C) um capcioso jogo de palavras cujo sentido, no en-
tanto, não permite conclusão alguma. 

 

(D) um raciocínio completo, com as razões que justifi-
cam o posicionamento de quem fala.   

 

(E) argumentos que se sucedem, aparentemente, de 
modo lógico, porém sem resultado objetivo.   

_________________________________________________________ 
 

3. O consultado poderá dizer consigo que “praga de urubu 
não mata cavalo”. 
 

 Infere-se, a partir da referência ao dito popular, que o autor 
 

(A) se considera inteiramente livre de quaisquer compro-
missos relativos à consulta que lhe foi enviada, es-
quivando-se, também, de tentar conseguir votos para 
o suposto candidato. 

 

(B) deseja, secretamente e de antemão, que o candida-
to não consiga comprovar que tem o mérito ne-
cessário para justificar sua pretensão de fazer parte 
da Academia. 

 

(C) procura justificar sua isenção quanto ao questiona-
mento do candidato, mesmo pondo de lado o fato de 
perceber certo mau agouro embutido na consulta 
que lhe foi enviada.  

 

(D) busca questionar o mal-estar que sentiu ao receber 
a consulta do provável candidato, apoiando-se na 
sabedoria popular, fato que contraria sua formação 
erudita de acadêmico. 

 

(E) se vale da sabedoria popular para considerar-se 
imune a um eventual desejo secreto do candidato de 
que surja a vaga com a morte de um dos aca-
dêmicos, até mesmo a dele. 

_________________________________________________________ 
 

4. No Dicionário Houaiss encontra-se que sodalício é pala-
vra que designa grupo ou sociedade de pessoas que vi-
vem juntas ou convivem em uma agremiação; confraria. 
 

 Deduz-se corretamente que, segundo o autor, o emprego 
da palavra reflete 
 

(A) conhecimento aprofundado, pois se trata de um gru-
po formado por escritores eruditos.   

 

(B) pedantismo, tendo em vista tratar-se de termo prati-
camente desconhecido no uso diário da língua. 

 

(C) ignorância que, já de início, se torna obstáculo in-
transponível para a eleição pretendida. 

 

(D) prepotência, como demonstração de conhecimentos 
que ultrapassam o dos demais acadêmicos. 

 

(E) insistência, na tentativa de angariar adeptos para o 
ingresso no grupo de escritores.  
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5. Mas vou parar, que não pretendi nesta crônica escrever 
um manual do perfeito candidato. 
 

 Identifica-se, no segmento sublinhado acima, 
 
(A) noção de causa, que justifica a decisão tomada pelo 

autor. 
 
(B) a consequência de uma ação deliberada anteriormente.  
 
(C) ressalva que restringe o sentido da afirmativa anterior. 
 
(D) uma finalidade, que reafirma as intenções do autor, 

expostas no texto. 
 
(E) condição, pois o autor conclui não ter conseguido 

aconselhar o candidato. 
_________________________________________________________ 
 

6. Não impressionou ao conde Afonso Celso, de quem con-
tam que respondeu assim a um sujeito ... 
 

 A expressão sublinhada acima preenche corretamente a 
lacuna existente em: 
 
(A) Aqueles ...... caberia manifestar apoio aos defenso-

res da causa em discussão ainda não haviam 
conseguido chegar à tribuna. 

 
(B) O acadêmico, ...... todos esperavam um vigoroso 

aparte contrário ao pleito, permaneceu em silêncio 
na tumultuada sessão. 

 
(C) Em decisão unânime, os acadêmicos ofereceram 

dados da agremiação ...... desejasse participar da 
discussão daquele dia. 

 
(D) O novo acadêmico demonstrou grande afeição ...... 

compartilha das mesmas ideias literárias e aborda 
os mesmos temas.  

 
(E) O discurso de recepção do novo integrante do grupo 

deveria ser pronunciado ...... apresentasse maior 
afinidade entre ambos. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às ques-
tões de números 7 a 9. 

 
[...] ser independente significa bem mais do que ser livre 

para viver como se quer: significa, basicamente, viver com 

valores que façam a vida ser digna de ser vivida. Não basta um 

estado de espírito. Não basta, como diz o samba, “vestir a 

camisa amarela e sair por aí”. Tampouco basta sentir-se 

autônomo, fazendo parte do bando. É preciso algo mais. Ora, 

um dos valores que vêm sendo retomados pelos filósofos e que 

cabem como uma luva nessa questão é o da resistência. Na 

raiz da palavra resistere se encontra um sentido: “ficar de pé”. E 

ficar de pé implica manter vivas, intactas dentro de si, as forças 

da lucidez. Essa é uma exigência que se impõe tanto em 

tempos de guerra quanto em tempos de paz. Sobretudo nesses 

últimos, quando costumamos achar que está tudo bem, que 

está tudo “numa boa”; quando recebemos informações de todos 

os lados, sem tentar, nem ao menos, analisá-las, e terminamos 

por engolir qualquer coisa.  

Resistir como forma de ser independente é, talvez, uma 

maneira de encontrar um significado no mundo. Daí que, para 

celebrar a independência, vale mesmo é desconstruir o mundo, 

desnudar suas estruturas, investigar a informação. Fazer isso 

sem cansaço para depois termos vontade de, novamente, 

desejá-lo, inventá-lo e construí-lo; de reencontrar o caminho da 

sensibilidade diante de uma paisagem, ao abrir um livro ou a 

porta de um museu. Independência, sim, para defendermos a 

vida, para defendermos valores para ela, para que ela tenha um 

sentido. Independência de pé, com lucidez e prioridades. 

Clareza, sim, para não continuarmos a assistir, impotentes, ao 

espetáculo da própria impotência. 

(PRIORE, Mary Del. Histórias e conversas de mulher. São 
Paulo: Planeta, 2013, p. 281) 

7. De acordo com o texto, a afirmativa correta é: 
 

(A) O excesso de informações hoje à nossa disposição, 
em bons ou em maus momentos, nos propicia ele-
mentos para uma vida de liberdade, baseada na in-
dependência e na escolha de novos valores e de 
novos paradigmas que possam resistir às inúmeras 
mudanças que ocorrem habitualmente. 

 
(B) Uma independência de atitudes e de valores perante 

a vida baseia-se, especialmente, no grau de liberda-
de de escolha que cabe a cada um, de modo a ga-
rantir que as informações recebidas se transformem 
nos fundamentos de uma vida livre e bem vivida. 

 
(C) A resistência ao acúmulo de informações recebidas 

aleatoriamente direciona as escolhas feitas durante 
a vida, pois nem sempre a liberdade se mostra como 
o caminho mais favorável a ser percorrido, principal-
mente se forem deixados de lado os valores básicos 
da existência humana.    

 
(D) A liberdade de escolha que poderá tornar-nos seres 

independentes exige lucidez diante da enxurrada de 
informações que recebemos atualmente, e resistên-
cia em prol de valores fundamentais que atribuam 
significado à existência. 

 
(E) Uma vida realmente digna de ser vivida deve ter 

como fundamentos essenciais a ampla liberdade de 
escolha de valores que se coadunam com as trans-
formações atuais e a independência para afastar 
obstáculos que possam impedir a realização total de 
nossos objetivos. 

_________________________________________________________ 
 

8. Não basta um estado de espírito. Não basta, como diz o 
samba, “vestir a camisa amarela e sair por aí”. Tampouco 
basta sentir-se autônomo, fazendo parte do bando. (1

o
 pa-

rágrafo) 
 

 O sentido do segmento transcrito acima está exposto, de 
maneira diversa, porém com correção, clareza e fidelida-
de, em: 
 

 Para ser independente, ...  
 
(A) é preciso ter vontade própria, tomar decisões, como 

diz a letra da música, ou nem mesmo buscar nas 
ideias dos outros o mesmo estado de espírito, par-
ticipando, portanto, do grupo em que se identifica 
essa sua maneira de ser.  

 
(B) deve haver correspondência entre a própria maneira 

de viver, com atitudes baseadas em escolhas mar-
cadamente pessoais, e a experiência de todo o con-
junto, ainda que possa considerar-se único, sem im-
posição de ideias alheias. 

 
(C) não é suficiente tomar decisões sem a devida deli-

beração, nem considerar-se capaz de determinar as 
próprias normas de conduta, sem imposição alheia, 
se estiver vivendo de acordo com o ideário da maio-
ria. 

 
(D) não é necessário viver sem rumo, a esmo, como um 

estado de espírito, se o fato de sentir-se livre de im-
posições da maioria pudesse mantê-lo inserido no 
convívio social, apesar de defender as próprias 
ideias. 

 
(E) seria importante manter-se segundo as normas de 

conduta estabelecidas por si mesmo, deliberadas com 

determinação, compartilhando, porém, das mesmas 
ideias do grupo em que se encontra inserido. 
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9. Considere as alterações propostas nas alternativas abaixo 
para alguns segmentos do texto. Mantém-se a correção 
gramatical no que consta em:  
(A) Na raiz da palavra resistere se encontra um sentido ... 
 
 Na raiz da palavra resistere se encontra algumas in-

dicações de seu significado ... 
 
(B) Não basta um estado de espírito.   
 Não basta algumas decisões tomadas nesse sen-

tido. 
 
(C) Essa é uma exigência que se impõe tanto em tem-

pos de guerra quanto em tempos de paz.  
 Essa é uma das exigências que se impõem tanto em 

tempos de guerra quanto em tempos de paz. 
 
(D) É preciso algo mais.   
 Faz-se necessário as mudanças de visão e de atitu-

des. 
 
(E) ... para que ela tenha um sentido.   
 ... para que as metas estabelecidas a cada um tenha 

um sentido. 
_________________________________________________________ 
 

10. O crescimento da vida urbana aumentou a visibilidade das 
mulheres. 
Hoje elas estão menos obrigadas a se consagrar exclusi-
vamente à vida doméstica.  
Hoje as mulheres podem investir numa carreira. 
A revolução das comunicações começou com o telefone e 
prossegue no Facebook. 
O Facebook contribuiu para diluir as fronteiras entre o 
isolamento e a vida social.  

 As frases isoladas acima compõem um único parágrafo, 
devidamente pontuado, com clareza e lógica, em:  
(A) A revolução das comunicações começou com o tele-

fone e prossegue no Facebook. Que contribuiu para 
diluir as fronteiras entre o isolamento e a vida social. 
E ainda, com o crescimento da vida urbana aumen-
tou a visibilidade das mulheres. Hoje elas estão me-
nos obrigadas a se consagrar exclusivamente à vida 
doméstica; que podem investir numa carreira. 

 
(B) Com o crescimento da vida urbana, aumentou-se a 

visibilidade das mulheres, às quais estão hoje me-
nos obrigadas a se consagrar exclusivamente a vida 
doméstica, assim como podem investir numa carrei-
ra. Para diluir as fronteiras entre o isolamento e a vi-
da social, veio a revolução das comunicações, tendo 
começado com o telefone e prossegue no Facebook, 
que contribuiu para esse fato. 

 
(C) A visibilidade das mulheres, depois do crescimento 

da vida urbana, hoje estão menos obrigadas a se 
consagrar exclusivamente à vida doméstica e poder 
investir numa carreira. Em razão da revolução das 
comunicações, que começou com o telefone e pros-
segue no Facebook, o qual contribuiu para diluir as 
fronteiras entre o isolamento e a vida social. 

 
(D) Hoje as mulheres estão menos obrigadas a se con-

sagrar exclusivamente à vida doméstica, com o cres-
cimento da vida urbana, que aumentou sua visibili-
dade, podendo investir numa carreira. E ainda a 
diluição das fronteiras entre o isolamento e a vida 
social com a revolução das comunicações que, 
tendo começado com o telefone, prossegue no 
Facebook, contribuiu para isso. 

 
(E) O crescimento da vida urbana aumentou a visibilida-

de das mulheres, que hoje estão menos obrigadas a 
se consagrar exclusivamente à vida doméstica, além 
de poderem investir numa carreira. A revolução das 
comunicações, que começou com o telefone e 
prossegue no Facebook, contribuiu para diluir as 
fronteiras entre o isolamento e a vida social. 

 

Noções de Informática 
 

11. Considere as informações a seguir: 
 

− Requisitos mínimos de sistema I: 
Processador de 300MHz; 128MB de RAM; HD com 
pelo menos 1,5GB disponível; Adaptador de vídeo e 
monitor super VGA (800 x 600) ou superior. 

 

− Requisitos mínimos de sistema II: 
Processador 32 bits (x86) de 1GHz ou 64 bits (x64) de 
1 GHz; 1GB para memória do sistema; HD como pelo 
menos 15GB disponível; Placa gráfica compatível com 
Windows Aero. 

 

− Requisitos mínimos de sistema III: 
Processador 32 bits (x86) de 1GHz ou 64 bits (x64) de 
1 GHz; 1 GB de RAM (32 bits) ou 2GB de RAM (64 
bits); HD com pelo menos 16GB disponível (32 bits) ou 
20 GB (64 bits); Dispositivo gráfico DirectX 9 com 
driver WDDM 1.0 ou superior. 

 

 Os sistemas I, II e III possuem, correta e respectiva-
mente, os requisitos mínimos para os sistemas operacio-
nais Windows 
 

(A) XP Professional  −  Vista Home Basic  −  Vista  
Home Premium. 

 

(B) Vista Home Basic  −  XP Home Edition  −  7. 
 

(C) 7  −  XP Home Edition  −  Vista Home Premium. 
 

(D) XP Professional  −  Vista Home Premium  −  7. 
 

(E) 7 Home Premium  −  XP Professional  −  Vista  
Home Basic. 

_________________________________________________________ 
 

12. Um Analista Judiciário está usando uma ferramenta do pa-
cote Microsoft Office 2010 e precisa salvar seu documento 
em um arquivo em formato PDF. O Analista deve 

 
(A) buscar na Internet e instalar um aplicativo especial 

que permite salvar um arquivo do Word 2010 no for-
mato PDF, pois o mesmo não possui este recurso.  

 

(B) usar ou o OneNote ou o Word, que são as únicas 
ferramentas do Office 2010 que permitem que docu-
mentos possam ser salvos em arquivos em formato 
PDF. 

 

(C) clicar na guia “Página Inicial” e em “Salvar como”. Ao 
surgir a caixa de diálogo “Salvar como”, ele deve cli-
car no ícone “PDF” e clicar em “OK”. Este procedi-
mento é válido para o Excel 2010 e o OneNote 2010. 

 

(D) clicar na guia “Página Inicial” e em “Salvar como”. Ao 

surgir a caixa de diálogo “Salvar como”, ele deve cli-
car no ícone “PDF” e clicar em “OK”. Este procedi-
mento é válido para o Word 2010 e o PowerPoint 2010. 

 

(E) clicar na guia “Arquivo” e em “Salvar como”. Escolher 
o formato PDF no campo “Tipo” da caixa de diálogo 
“Salvar como” e clicar em “Salvar”. Este pro-
cedimento é válido para o Word 2010 e o Excel 2010. 
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13. Considerando o navegador Internet Explorer e a utilização 
do correio eletrônico, é INCORRETO afirmar:  
(A) No Internet Explorer 9, ao se digitar apenas um pon-

to de interrogação na barra para digitar endereços, o 
histórico é exibido. Para saber qual é a versão do 
Internet Explorer, basta clicar no botão “Ferramen-
tas” (cujo ícone é uma roda dentada) e clicar em 
“Sobre o Internet Explorer”.  

(B) O Internet Explorer 10 não é compatível com o sis-
tema operacional Windows 7. Esta versão do nave-
gador funciona apenas com o Windows 8 e versões 
superiores.   

(C) Um e-mail é enviado ao servidor de correio eletrô-
nico encarregado do transporte, denominado MTA 
(Mail Transport Agent), até o MTA do destinatário. 
Na Internet, os MTAs comunicam entre si usando o 
protocolo SMTP.   

(D) Para receber e-mails não é necessário estar co-
nectado à Internet, pois o e-mail funciona com 
provedores. Mesmo com o computador desligado, os 
e-mails são recebidos e armazenados na caixa 
postal do usuário, localizada no seu provedor.   

(E) Quando um usuário acessa sua caixa postal, pode 
ler seus e-mails online pelo Webmail ou fazer o 
download de todas as mensagens para seu compu-
tador através de programas de correio eletrônico. 

_________________________________________________________ 
 

14. O processo de proteção da informação das ameaças ca-
racteriza-se como Segurança da Informação. O resultado 
de uma gestão de segurança da informação adequada de-
ve oferecer suporte a cinco aspectos principais:  

 I. Somente as pessoas autorizadas terão acesso às 

informações.  
 II. As informações serão confiáveis e exatas. Pessoas 

não autorizadas não podem alterar os dados.  
 III. Garante o acesso às informações, sempre que for 

necessário, por pessoas autorizadas.  
 IV. Garante que em um processo de comunicação os 

remetentes não se passem por terceiros e nem que 
a mensagem sofra alterações durante o envio.  

 V. Garante que as informações foram produzidas res-

peitando a legislação vigente.  
 Os aspectos elencados de I a V correspondem, correta e 

respectivamente, a:  
(A) integridade  −  disponibilidade  −  confidencialidade − 

autenticidade  −  legalidade.  
(B) disponibilidade  −  confidencialidade  −  integridade − 

legalidade  −  autenticidade.  
(C) confidencialidade  −  integridade  −  disponibilidade − 

autenticidade  −  legalidade.  
(D) autenticidade  −  integridade  −  disponibilidade  −  le- 

galidade  −  confidencialidade.  
(E) autenticidade  −  confidencialidade  −  integridade  − 

disponibilidade  −  legalidade. 
_________________________________________________________ 
 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 
 

15. Dentre os direitos previstos no Regime Jurídico dos Ser-
vidores Públicos Civis da União, Autarquias e das Fun-
dações Públicas Federais está o gozo de licenças. É ve-
dado o exercício de atividade remunerada durante o perío-
do de licença  
(A) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 
(B) por motivo de doença em pessoa da família. 
(C) para atividade política. 
(D) para tratar de interesses particulares. 
(E) para capacitação. 

16. Nos termos previstos na Lei n
o
 9.784/99, que regula o pro-

cesso administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, é regra atinente à delegação que  
(A) a edição de atos de caráter normativo pode ser 

objeto de delegação.  
(B) o ato de delegação é irrevogável.  
(C) o ato de delegação e o de sua revogação devem ser 

publicados em meio oficial.  
(D) as decisões tomadas por delegação considerar-se-

ão adotadas tanto pelo delegado como por aquele 
que delegou.  

(E) é incabível no ato de delegação ressalvas de exer-
cício da atividade delegada. 

_________________________________________________________ 
 

17. Nos termos da Lei n
o
 8.429/92, é ato de agente público 

que caracteriza ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da Administração pública:  
(A) realizar operação financeira sem a observância das 

normas legais.  
(B) permitir que terceiros enriqueçam ilicitamente.  
(C) ordenar a realização de despesas não autorizadas 

em lei.  
(D) frustrar a licitude de concurso público.  
(E) conceder benefício  administrativo sem a observân-

cia das formalidades legais. 
_________________________________________________________ 
 

Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 
 

18. As competências originais e privativas para atuação estão 
estabelecidas no Regimento Interno do TRE/RR. Compete 
originalmente ao Tribunal  
(A) processar e julgar as ações de impugnação de man-

dato eletivo estadual.  
(B) fixar o dia e a hora das sessões ordinárias. 
 
(C) cumprir decisões do Tribunal Superior Eleitoral. 
 
(D) aprovar as juntas eleitorais. 
 
(E) elaborar o regimento. 

_________________________________________________________ 
 

19. Segundo o Regimento Interno do TRE/RR, ocorrerá a pre-
venção exclusivamente se  
(A) reconhecida de ofício, arguida pela parte ou pelo 

Ministério Público. 
 
(B) reconhecida de ofício ou arguida pela parte. 
 
(C) reconhecida de ofício. 
 
(D) arguida pela parte. 
 
(E) arguida pela parte ou pelo Ministério Público. 

_________________________________________________________ 
 

20. Para uma determinada sessão de julgamentos foram pau-
tados processos da seguinte natureza: habeas corpus; 
mandados de segurança; recursos administrativos; recur-
sos eleitorais; ações penais. Nos termos do Regimento In-
terno do TRE/RR, os julgamentos desses feitos devem 
obedecer à seguinte ordem: 
 
(A) habeas corpus, mandados de segurança, ações 

penais, recursos eleitorais e recursos administra-
tivos. 

 
(B) habeas corpus, mandados de segurança, recursos 

eleitorais, ações penais e recursos administrativos. 
 
(C) mandados de segurança, habeas corpus, ações pe-

nais, recursos administrativos e recursos eleitorais. 
 
(D) mandados de segurança, habeas corpus, recursos 

eleitorais, ações penais e recursos administrativos. 
 
(E) habeas corpus, mandados de segurança, ações 

penais, recursos administrativos e recursos eleitorais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Noções de Direito Constitucional 
 

21. Quanto ao direito social à educação, nos termos da Cons-
tituição Federal é INCORRETO afirmar que 

 
(A) a implantação de programas de transporte, alimenta-

ção e assistência à saúde é obrigatória para que o 
Poder Público cumpra seu dever de assegurar o 
acesso e a permanência de crianças no ensino bá-
sico. 

 

(B) o Estado tem o dever de ofertar o ensino infantil, 
caso o Município não apresente condições de aten-
der integralmente à demanda. 

 

(C) à União compete investir anualmente ao menos 18% 
e aos Estados e Municípios ao menos 25% de suas 
receitas decorrentes de impostos na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino. 

 

(D) os Municípios somente podem atuar na oferta do 
ensino infantil e fundamental, sendo-lhe vedada, a 
atuação no ensino médio, a cargo do Estado. 

 

(E) a educação básica, dos quatro aos dezessete anos, 
é obrigatória para o Poder Público e para os pais; 
entre os zero e três anos de idade, é obrigatória para 
o Poder Público, porém não para os pais, que po-
dem optar por não matricularem seus filhos em uni-
dade educacional. 

_________________________________________________________ 
 

22. Considere as afirmativas abaixo. 
 

 I. O Presidente da República será julgado pelo Supre-

mo Tribunal Federal, quanto aos crimes comuns, e 
pelo Congresso Nacional, quanto aos crimes de 
responsabilidade. 

 

 II. A acusação por crime comum atribuído ao Presi-

dente da República deve ser admitida por dois-
terços dos integrantes da Câmara dos Deputados. 

 

 III. Admitida a acusação feita ao Presidente da Repú-

blica por crime de responsabilidade pela Câmara 
dos Deputados, o Chefe do Executivo ficará auto-
maticamente suspenso do exercício de suas fun-
ções. 

 

 IV. O Presidente da República somente poderá ser 
preso pela prática de crime comum após a senten-
ça condenatória. 

 

 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 
 

(B) I e III. 

 

(C) II e III. 
 

(D) II e IV. 

 

(E) II, III e IV. 

23. Considere as afirmativas abaixo. 
 

 I. Os Deputados Federais são eleitos de acordo com 

o sistema denominado proporcional; os Senadores, 
pelo sistema majoritário. 

 
 II. A sanção do Presidente da República é necessária 

para a eficácia do Projeto de Lei que delibera acer-
ca de tratados, acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

 
 III. Cabe ao Senado Federal aprovar, dentre outras, as 

indicações dos Presidentes do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal feitas pelo Presidente da 
República. 

 
 IV. As Emendas Constitucionais independem de san-

ção pelo Chefe do Executivo. 
 

 Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I e II. 
 
(B) I e IV. 
 
(C) I, II e IV. 
 
(D) I, III e IV. 
 
(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

24. São consideradas garantias fundamentais, dentre outras, 
 
(A) os direitos à igualdade, à fraternidade e a dignidade 

da pessoa humana. 
 
(B) a vedação da pena de morte, o direito de petição e à 

liberdade. 
 
(C) os direitos à vida, à saúde e à segurança. 
 
(D) a inafastabilidade da jurisdição, o devido processo 

legal e o mandado de segurança. 
 
(E) a ação popular, o direito à crítica e a vedação de 

retrocesso. 
_________________________________________________________ 
 

25. O Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Constituição 
da República, será composto por Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, Juízes de Direito, Juiz do Tribunal 
Regional Federal e Advogados. 
 

 A escolha de tais integrantes compete ao 
 
(A) Tribunal Superior Eleitoral, com posterior nomeação 

pelo Presidente da República. 
 
(B) Tribunal de Justiça do Estado, quanto aos Desem-

bargadores e Juízes de Direito, e ao Tribunal Regio-
nal Federal, quanto a seu Juiz, independentemente 
de aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral ou 
pelo Presidente da República. 

 
(C) Presidente da República, quanto aos Advogados, 

após a elaboração de lista sêxtupla pelo Tribunal 
Regional Federal. 

 
(D) Tribunal de Justiça do Estado, quanto aos Desem-

bargadores e Juízes de Direito, sujeitando-se tais 
escolhas à aprovação do Presidente da República. 

 
(E) Conselho Nacional de Justiça, quanto aos Magis-

trados, e ao Presidente da República, quanto aos 
Advogados. 
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26. A Constituição Federal NÃO admite a perda ou suspensão 
dos Direitos Políticos no caso de 

 

(A) cancelamento de naturalização por sentença transi-
tada em julgado. 

 
 

(B) incapacidade civil absoluta. 
 
 

(C) militares da ativa e da reserva. 
 
 

(D) recusa de votar e de cumprir prestação alternativa, 
por motivo de convicção religiosa, àquele obrigado a 
tanto. 

 
 

(E) condenação criminal transitada em julgado que este-
ja produzindo seus efeitos. 

_________________________________________________________ 
 

Administração Pública 
 

27. As sociedades modernas são constituídas de organiza-
ções, que podem ser formais ou não. Quanto às organi-
zações formais modernas ou burocracias, para distingui-las 
das organizações ou grupos informais, elas apresentam 
como características principais,  

 

(A) formalização das comunicações, impessoalidade 
nos relacionamentos e profissionalismo como critério 
de contratação e de promoção. 

 
 

(B) estrutura organizacional formada por níveis hierár-
quicos rígidos, regras implícitas e individualismo. 

 
 

(C) divisão de trabalho coordenada para reunir, unificar 
e harmonizar as atividades da organização, previs-
tas nos fluxogramas. 

 
 

(D) departamentalização por função, que define as res-
ponsabilidades dos servidores individualmente e 
como integrantes de um grupo. 

 
 

(E) são coercitivas, utilitárias e normatizadas. 
_________________________________________________________ 
 

28. Como componente do processo organizacional da Admi-
nistração pública, a avaliação é um importante instrumen-
to, pois seu resultado permite aprimorar o desempenho in-
dividual e organizacional. Considerando os momentos e 
os objetivos de uma política, a avaliação 

 

(A) ex ante é realizada durante a execução para monito-
ramento de sua efetividade. 

 
 

(B) de processo é realizada antes do início da execução, 
para verificar a sua eficiência. 

 
 

(C) ex post é realizada após a execução para propor 
ações que aprimorem a sua eficiência. 

 
 

(D) de resultado é realizada durante a execução para 
propor ações que melhorem a sua eficiência e 
eficácia. 

 
 

(E) de impacto é realizada durante ou após a execução, 
para verificar se os objetivos foram atingidos e quais 
são os seus resultados e efetividade. 

29. As organizações de hoje operam em um ambiente cada 
vez mais dinâmico, exigindo que elas se adaptem cons-
tantemente a novas situações. Por isso, a redução dos ní-
veis de burocratização é importante para que a organiza-
ção consiga promover mudanças e melhorias nos proces-
sos de trabalho. Uma das ferramentas utilizadas para aná-
lise e melhoria de processos é o ciclo PDCA, cujo objeti-
vo é 
 
(A) organizar a análise e a solução de problemas, faci-

litando a implantação de uma filosofia de aperfei-
çoamento contínuo dos processos da organização. 

 

(B) permitir o surgimento de uma nova divisão estrutural 
e funcional na execução dos processos. 

 

(C) agilizar a implementação de medidas para tornar a 
Administração pública mais transparente, participati-
va e proativa. 

 

(D) permitir a adoção, pela Administração pública, de 
grandes, rápidas e radicais mudanças nos pro-
cessos. 

 

(E) realizar uma análise de cenários futuros, mapeando 
as oportunidades e os riscos incorridos pela Admi-
nistração. 

_________________________________________________________ 
 

30. A adoção dos princípios da gestão da qualidade total pela 
Administração pública pode ser considerada como um 
avanço na melhoria do relacionamento com a sociedade e 
da prestação de serviços aos usuários. Para as organiza-
ções públicas, uma das principais consequências da im-
plantação desse sistema é a 
 
(A) aceitação de que o setor público possui clientes, 

considerando-se nessa condição cada usuário es-
pecífico e direto de um determinado serviço. 

 

(B) adoção de parcerias público-privadas para a viabili-
zação da qualidade dos serviços públicos. 

 

(C) adoção de técnicas de downsizing e descentrali-
zação na prestação de serviços públicos. 

 

(D) adoção de técnicas estatísticas para inspecionar os 
serviços públicos prestados. 

 

(E) adoção de tecnologia da informação para redução 
de custos operacionais na execução dos serviços 
públicos. 

_________________________________________________________ 
 

31. Segundo a metodologia do Project Management Institute − 
PMI, o gerenciamento de projetos é realizado pela aplica-
ção e integração de 5 grupos de processos: iniciação, pla-
nejamento, execução, controle e encerramento. Conside-
rando esses processos, o grupo de 
 
(A) controle realizará a garantia da qualidade. 
 

(B) execução realizará o controle da qualidade. 
 

(C) planejamento elaborará o plano de gerenciamento 
do projeto. 

 

(D) iniciação definirá a Estrutura Analítica do Projeto − 
EAP. 

 

(E) encerramento realizará o controle integrado de alte-
rações. 
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32. As organizações estão, a cada dia, mais preocupadas 
com o processo de mudança na economia, uma realidade 
que gera riscos e oportunidades. Para enfrentar esse 
desafio, na preparação do planejamento estratégico, 
realiza-se uma análise integrada do ambiente interno e 
externo. Nesse processo, também chamado de analise 
SWOT, identificam-se as forças, as fraquezas, as opor-
tunidades e as ameaças. Considerando o relacionamento 
com o ambiente, 

 
(A) os pontos fortes são vantagens que o ambiente ex-

terno oferece e que a organização consegue contro-
lar. 

 

(B) as ameaças são dificuldades que o ambiente interno 
oferece, mas que a organização não consegue con-
trolar. 

 

(C) as oportunidades são vantagens que o ambiente ex-
terno oferece e que a organização pode aproveitar. 

 

(D) os pontos fracos são dificuldades que o ambiente 
externo oferece e que a organização não consegue 
controlar. 

 

(E) as oportunidades e ameaças são vantagens e difi-
culdades que permitem conhecer os riscos internos 
e externos e que a organização não consegue 
controlar. 

_________________________________________________________ 
 

33. Melhorar as práticas gerenciais é uma forma de aperfei-
çoar o desempenho na prestação de serviços públicos à 
sociedade. Nesse sentido, uma das medidas de excelên-
cia é a criação de valor público para os usuários. Ao prio-
rizar a busca pela excelência nos serviços públicos, as or-
ganizações públicas podem se utilizar  

 
(A) do fortalecimento da atuação dos órgãos institucio-

nais de controle. 
 

(B) da institucionalização de uma agência reguladora. 
 

(C) do estabelecimento de um marco regulatório. 
 

(D) da assinatura de um contrato de gestão. 
 

(E) do fortalecimento da atuação de órgãos internos de 
controle. 

_________________________________________________________ 
 

34. O movimento da Nova Gestão Pública − NGP sugere 
novos paradigmas gerenciais para a Administração públi-
ca, um dos quais é a gestão por resultados. É caracterís-
tica desse modelo: 

 
(A) descentralização, transferindo recursos e atribuições 

para os governos subnacionais. 
 

(B) desconcentração administrativa, pela delegação de 
competência aos administradores públicos, transfor-
mando-os em gerentes cada vez mais autônomos. 

 

(C) centralização das decisões, com confiança limitada e 
não desconfiança total no servidor. 

 

(D) desconcentração administrativa, com controle a 
posteriori, e não controle passo a passo, dos pro-
cessos administrativos. 

 

(E) passagem de uma gestão autocentrada para uma 
abordagem que se orienta pela identificação e aten-
dimento às necessidades e interesses dos cidadãos. 

 
Gestão de Pessoas nas Organizações 

 
35. As atividades de Gestão de Pessoas desempenham papel 

importante na sobrevivência e crescimento de qualquer 
organização. São objetivos exclusivos do órgão de RH: 

 
 I. Ajudar a manter políticas éticas e comportamento 

socialmente responsável. 
 
 II. Gerir a mudança de forma que propicie aceite mú-

tuo entre indivíduos, grupos, instituição e público.  
 
 III. Cumprir os aspectos legais, gerar satisfação dos 

empregados, diminuir absenteísmo e a rotatividade. 
 
 IV. Criar, atualizar e manter uma estrutura organizacio-

nal adequada aos objetivos empresariais e às suas 
relações com o ambiente. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e IV. 

(B) I e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) III e IV. 

(E) IV. 
_________________________________________________________ 
 

36. A cultura organizacional 
 

(A) traz informações de satisfação e insatisfação dos 
empregados como: comunicação, reconhecimento, 
entre outros. 

 
(B) é um aspecto secundário e temporário, que influen-

cia as organizações. 
 

(C) é importante para promover as mudanças necessá-
rias, a partir do entendimento das crenças e valores 
que são facilmente identificáveis. 

 
(D) não gera impacto no comportamento, na produtivi-

dade e nas expectativas dos empregados.  
 

(E) exige ajustes aos padrões existentes em um pro-
cesso de intervenção, evitando-se mudanças brus-
cas que possam gerar resistências.  

_________________________________________________________ 
 

37. Sobre as técnicas utilizadas nos processos de seleção de 
pessoas, considere: 

 
 I. A entrevista por competência é feita com o uso do 

Contexto-Ação-Resultados − CAR.  
 
 II. Os Testes de Aptidões buscam avaliar conhecimen-

tos teóricos dos candidatos. 
 
 III. Nos jogos e dinâmicas de grupo são aplicados 

testes para avaliar a rapidez e eficácia na tomada 
de decisão dos candidatos. 

 
 IV. A entrevista por competência deve ser feita com 

perguntas de múltipla escolha, de modo a ter objeti-
vidade nas respostas dos candidatos. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e IV. 

(B) I e III. 

(C) I, II e III. 

(D) III. 

(E) II, III e IV.  
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38. Sobre a Avaliação de Desempenho − AD é INCORRETO 
afirmar: 
 
(A) Um sistema formal de AD tem como um dos obje-

tivos validar ferramentas de seleção, por exemplo, 
um programa de testes. 

 

(B) O método Escala Gráfica é caracterizado pela com-
paração entre um e outro empregado ou entre o em-
pregado e o grupo em que ele atua. 

 

(C) Uma das desvantagens nos sistemas de avaliação 
de desempenho é a subjetividade aplicada pelos 
avaliadores, ocasionando erros no preenchimento 
das avaliações. 

 

(D) Um dos efeitos provocados nos modelos de AD é 
chamado de Tendência Central, caracterizado por um 
erro, ou vício, do avaliador em avaliar todos na média. 

 

(E) O método Escolha Forçada consiste em avaliar o de-
sempenho por meio de frases positivas ou negativas 
que descrevem os aspectos do comportamento do 
avaliado.  

_________________________________________________________ 
 

39. Os testes aplicados, antes e após a conclusão dos treina-
mentos, têm como objetivo medir 
 
(A) o desenvolvimento. 
 

(B) a reação. 
 

(C) o comportamento. 
 

(D) o resultado. 
 

(E) o aprendizado. 
_________________________________________________________ 
 

40. As organizações que possuem a Educação Corporativa 
apresentam características de: 
 

 I. Agir em consonância com uma cultura de aprendi-
zagem entre consumidores, fornecedores e outros 
grupos de interesse. 

 

 II.  Assumir que a aprendizagem organizacional implica 
na manutenção dos mapas cognitivos dos indivíduos. 

 

 III.  Defender a transformação e a mudança como pro-

cessos contínuos. 
 

 IV.  Admitir as cinco disciplinas básicas do aprendizado: 
domínio pessoal, visão compartilhada, modelos men-
tais, estrutura e pensamento sistêmico. 

 

 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e IV. 

 

(B) II e IV. 
 

(C) I e III. 

 

(D) III e IV. 
 

(E) II e III. 

41. Nonaka e Takeuchi (1995) afirmam que os conhecimentos 
nas organizações devem ser gerenciados de forma 
articulada e cíclica. Esse processo denomina-se 
 
(A) Curva de Aprendizagem. 

(B) Espiral do Conhecimento. 

(C) Processo Ensino-Aprendizagem. 

(D) Gestão do Conhecimento Tácito e Explícito. 

(E) Gestão do Conhecimento. 

_________________________________________________________ 
 

42. Em determinada instituição há 2 setores que, geralmente, 
encontram-se em conflito. No último conflito, eles conse-
guiram concluir com satisfação plena seus interesses. 
Essa situação caracteriza o estilo de administração de 
conflitos denominado 
 
(A) Acordo. 

(B) Colaboração. 

(C) Acomodação. 

(D) Competição. 

(E) Afastamento.  

_________________________________________________________ 
 

 

Administração Financeira e Orçamentária 
 

43. O processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual − 
LOA inicia-se com a formulação das propostas orçamentá-
rias, observados o Plano Plurianual − PPA e a Lei de Dire-
trizes Orçamentária − LDO. No âmbito da União, o projeto 
de lei orçamentária anual é enviado 

 
(A) pelo Presidente da República ao Congresso 

Nacional, até 31 de agosto de cada ano. 
 
(B) pelo Ministro do Planejamento Orçamento e Gestão 

ao Congresso Nacional, até 30 de setembro de cada 
ano. 

 
(C) pelo Poder Executivo ao Senado Federal, até 31 de 

agosto de cada ano. 
 
(D) pela Controladoria Geral da União ao Congresso 

Nacional, até 30 de setembro de cada ano. 
 
(E) pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, até 

31 de agosto de cada ano. 
_________________________________________________________ 
 

44. O projeto de Lei orçamentária de determinado ente públi-
co, para o exercício de 2015, estimou receitas no valor de 
R$ 36.550.000,00. O Poder Legislativo do ente público 
reestimou a receita para o valor de R$ 38.750.000,00. 
Neste caso, nos termos da Lei Complementar n

o
 101/2000 

a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só 
será admitida  

 
(A) para compensar aumento nas despesas de caráter 

continuado. 
 
(B) se comprovada a necessidade de abertura de crédi-

tos adicionais especiais. 
 
(C) para garantir pagamento de despesas de exercícios 

anteriores. 
 
(D) se comprovado erro ou omissão de ordem técnica 

ou legal. 
 
(E) para comportar o cumprimento das metas de resulta-

do primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais. 
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Atenção:  Para responder às questões de números 45 e 46, considere a classificação da despesa orçamentária por categoria 
econômica e as informações abaixo. 

 

 O Governo de Brasilândia Central autorizou a emissão de empenhos, no mês de fevereiro de 2015, para a realização das 

seguintes despesas orçamentárias: 

 

Despesas Orçamentárias Empenhadas Valor R$ 

− aquisição de cinco veículos novos 400 

− fundo de garantia por tempo de serviço 250 

− locação de imóveis para instalação do almoxarifado central 100 

− aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras 600 

− aquisição de passagens áreas 150 

− contratação de pessoal por tempo determinado 300 

− amortização efetiva do principal da dívida pública 200 

− juros e encargos de operações de crédito interna 180 

− material de construção para reparos em imóveis 170 

 

45. A soma dos empenhos autorizados para as despesas correntes foi, em R$, de 
 
(A) 1.050. 
 

(B) 970. 
 

(C) 1.150. 
 

(D) 980. 
 

(E) 880. 
 
 
46. O montante dos empenhos destinados às despesas de capital foi, em R$, de 

 
(A) 1.300. 
 

(B) 1.380. 
 

(C) 1.370. 
 

(D) 1.470. 
 

(E) 1.200. 
 
 
47. Entre as receitas arrecadadas por determinado ente público na primeira quinzena de fevereiro de 2015, destacam-se os 

seguintes valores recebidos, em R$, referentes a 
 

− concessões e permissões do direito de exploração de serviços público 255.000 

− alienação de bens imóveis 35.000 

− dívida ativa por multa de trânsito 20.000 

− aluguel de imóveis 45.000 

− contribuição de iluminação pública 30.000 

 

 Considerando os valores recebidos, as receitas patrimoniais somam, em R$,  
 

(A) 45.000. 
 

(B) 300.000. 
 

(C) 285.000. 
 

(D) 110.000. 
 

(E) 75.000. 
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48. Considerando-se que, para efeito de apuração da Despesa Líquida com Pessoal − DLP referente ao 2
o
 quadrimestre de 2014 do 

Poder Judiciário federal, o total da receita corrente líquida da União era de R$ 8.550.000.000,00. Na verificação do cumprimento 
do limite legal da despesa líquida de pessoal, nos termos da Lei Complementar n

o
 101/2000, o valor correspondente ao “limite 

máximo” e de “alerta”, respectivamente, seria de 
 

(A) 513.000.000,00 e 461.700.000,00. 
 

(B) 213.750.000,00 e 203.062.500,00. 
 

(C) 513.000.000,00 e 487.350.000,00. 
 

(D) 213.750.000,00 e 192.375.000,00. 
 

(E) 513.000.000,00 e 436.050.000,00. 
 

 
Noções de Direito Administrativo 

 
49. O Estado de Pernambuco, atingido por grave seca durante o verão, pretende contratar entidade privada sem fins lucrativos para 

a implementação de tecnologia social de acesso à água para consumo da população, bem como para a produção de alimentos, 
de modo a beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela mencionada seca. Na hipótese narrada, consoante 
preceitua os ditames da Lei n

o
 8.666/1993, a licitação é  

 
(A) obrigatória na modalidade pregão. 
(B) inexigível. 
(C) obrigatória na modalidade convite. 
(D) dispensável. 
(E) obrigatória na modalidade concorrência. 

 
 
50. Considere as afirmativas abaixo concernentes ao pregão. 

 
 I. A Lei Geral de Licitações (Lei n

o
 8.666/1993) não se aplica ao pregão, já que é regido por lei específica. 

 
 II. Os atos essenciais do pregão, quando decorrentes de meios eletrônicos, não precisam ser documentados no processo 

respectivo, vez que a sistemática eletrônica dispensa tal formalidade.  
 

 III. A fase externa do pregão será iniciada com a sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou 

seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 IV. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos do objeto do pregão, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
 

 Nos termos da Lei n
o
 10.520/2002, está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I e II. 

(B) II, III e IV. 

(C) IV. 

(D) I, II e III. 

(E) III e IV. 
 

 
51. Claudio, fiscal do Procon de Roraima, ao receber denúncia anônima acerca de irregularidades em restaurante, comparece ao 

local e apreende gêneros alimentícios impróprios para o consumo, por estarem deteriorados. A postura adotada concerne a uma 
das características do poder de polícia, qual seja,  
 
(A) discricionariedade. 
(B) inexigibilidade. 
(C) consensualidade. 
(D) normatividade. 
(E) autoexecutoriedade. 

 
 
52. A Administração Pública Federal, enquanto não concluído e homologado determinado concurso público para Auditor Fiscal da 

Receita Federal, alterou as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à 
espécie. E, assim ocorreu, porque antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação. 
Trata-se de aplicação do Princípio da 
 
(A) Eficiência. 
(B) Publicidade. 
(C) Legalidade. 
(D) Motivação. 
(E) Supremacia do interesse privado. 
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53. A empresa XYZ constatou irregularidade em edital de con-
corrência, na qual pretende participar, razão pela qual im-
pugnou os termos do edital, dentro do prazo previsto para 
tanto, conforme os ditames da Lei n

o
 8.666/93. O prazo a 

que se refere o enunciado é de até 
 

(A) três dias úteis, posteriores à abertura dos envelopes 

de habilitação. 
 
(B) um dia útil, antecedente à abertura dos envelopes de 

habilitação. 
 
(C) dois dias úteis, antecedentes à abertura dos envelo-

pes de habilitação. 
 
(D) cinco dias úteis, posteriores à abertura dos envelo-

pes de habilitação. 
 
(E) vinte horas antes da abertura dos envelopes de 

habilitação. 
_________________________________________________________ 
 

54. O controle sobre os órgãos da Administração Direta é um 
controle interno e decorre do poder de 

 
(A) tutela que permite à Administração rever os próprios 

atos quando ilegais, apenas.  
(B) tutela que permite à Administração rever os próprios 

atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.  
(C) autotutela que permite à Administração rever os pró-

prios atos quando ilegais ou inoportunos, apenas.  
(D) autotutela que permite à Administração rever os pró-

prios atos quando ilegais, inoportunos ou inconve-
nientes.  

(E) autotutela e tutela, sendo possível a análise legal e 
de mérito dos atos. 

_________________________________________________________ 
 

Administração de Recursos Materiais 
 

55. O conceito de procurement envolve a prática de: 
 
 I. Relacionamento, puramente comercial, com forne-

cedores.  
 II. Pesquisa e desenvolvimento dos relacionamentos 

com fornecedores.  
 III. Negociação baseada, exclusivamente, em preço e 

prazo.  
 IV. Necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de 

informação. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e IV. 

(B) I e II. 

(C) III e IV. 

(D) IV. 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

56. Para o cadastro de fornecedor é importante: 
 
 I. A elaboração de uma lista de fornecedores selecio-

nados para cada tipo de produto, sendo que, o item 
preço não deve ser um dos critérios de aceitação.  

 II. Que seja considerado a capacidade de produção 
do fornecedor.  

 III. A constatação de aderência à norma de referência 
da qualidade.  

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 

(B) I. 

(C) I e II. 

(D) I e III. 

(E) III. 

57. As funções da Administração de Materiais são considera-
das como a  
(A) estrutura de um sistema para solucionar problemas por 

meio do uso de um conjunto específico de técnicas, um 
corpo de conhecimento e pessoas especializadas.  

(B) atividade que planeja as compras empresariais.  
(C) atividade que executa a entrega do produto ao 

cliente final.  
(D) sequência estruturada de atividades que, por meio 

de ações físicas, comportamentais e/ou informa-
ções, permitem a agregação de valor a uma ou mais 
entradas, transformando-as em uma ou mais saídas.  

(E) sequência de operações que se inicia na identifica-
ção do fornecedor, na compra do bem, seu recebi-
mento, transporte interno e acondicionamento, seu 
transporte durante o processo produtivo/uso, na 
armazenagem como produto acabado e na sua 
distribuição ao consumidor final.  _________________________________________________________ 

 

58. Sobre registro das compras considere:  
 I. São importantes para consulta regular por parte da 

direção da empresa.  
 II.  Registro Individual compreende material de escritó-

rio, limpeza, manutenção, entre outros.  
 III.  Registro Agrupado permite uma grande simplifica-

ção do trabalho de análise e decisão como, por 
exemplo, análise, risco de falta, fiscalização e con-
centração.  

 Está correto o que se afirma APENAS em  
(A) I e III. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) II. 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

59. Considere as afirmativas abaixo no processo de compras.   
 I. Entre as vantagens da seleção do fornecedor por 

meio de leilão público, está a transparência do 
processo de compra e a possibilidade de entrada 
de novos fornecedores.  

 II. O Eletrocnic Data Interchange − EDI é uma forma 
de comunicação e de transação que pode ligar a 
empresa a seus clientes, fornecedores, banco, 
transportadora ou seguradora.  

 III. A política de suprimentos das organizações tem 
como parâmetro o estoque mínimo, que deverá ser 
sempre seguido pelo comprador.  

 Está correto o que se afirma APENAS em  
(A) III. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I e II. 
(E) II. 

_________________________________________________________ 
 

60. Um sistema de classificação de materiais, possui, Princí-
pios básicos, o arbitrário, o arbitrário fichado, o simbólico e 
o dos números de projeto.   

 O Princípio arbitrário é  
(A) um sistema uniforme composto de 11 algarismos, e 

escritos sempre em uma disposição de 4 − 3 − 4 
algarismos, com traço depois do quarto e do sétimo 
algarismo para facilitar a leitura.  

(B) a codificação sequencial associada a um arquivo em 
que as características do material são bem deta-
lhadas.  

(C) a codificação sob a forma numérica, como também 
sob a forma mnemônica para facilitar a memorização. 
Codificação alfanumérica, de forma que os seus 
códigos guardem uma identidade entre si.  

(D) um sistema decimal de classificação universal.  
(E) um sistema em que os itens de material são codifi-

cados sequencialmente, à medida que ingressam no 
estoque. 
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DISCURSIVA-REDAÇÃO 
 

Atenção: 

Conforme Edital do Concurso, Capítulo 9, itens: 

“9.5 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que: 

a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; 

b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou 
qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; 

c) for assinada fora do local apropriado; 

d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 

e) estiver em branco; 

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

 9.6 A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato 
será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação pela banca examinadora. 

 9.7 Na Prova Discursiva-Redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) 
linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 

 9.8 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se 
habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos.” 

 

Instruções: 

− NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação. 

 
 
 
 
I 
 

O termo latino "ars" (arte) implica o sentido de "imaginar, inventar", além do de "acomodar, adaptar". Arte e ofício 

manual coincidem em que ambos produzem uma obra sensorialmente perceptível. Contudo, o ofício manual tem em mira 

o utilizável, o proveitoso, ao passo que a arte se aplica ao belo. O artista é um vidente, é um criador capaz de expressar 

na obra sua própria visão: intuir e criar são nele uma só coisa.  

(BRUGGER, Walter. Dicionário de filosofia. São Paulo: Herder, 2. ed, 1969, p. 58)  

 
 
 

II 
 

O que me parece muito sério é que, depois de mortos, quando já deixaram de ser amáveis ou irritáveis, 

simpáticos, ou antipáticos, e apenas são o que realizaram menos em si do que fora de si, na paisagem do espírito, os 

artistas se afirmam totalmente, purificados e indestrutíveis. A morte não tem nada com os artistas. Eles não são essas 

pessoas que vemos. São como seres sobrenaturais ... Mas o seu trabalho? Como pode morrer o que é imortal? 

(MEIRELES, Cecília. O que se diz e o que se entende. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p. 145) 

 
 
 
III 

 
Houve época em que se fazia "arte pela arte", como também já se entendeu a arte como meio para se alcançar 

certo objetivo, e não como um fim em si mesma. 
 

Com base nos excertos transcritos, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito da 
seguinte proposta: 

 
A criação artística entre representação e intervenção cultural 
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