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Brasília nasceu como representação de uma utopia 

urbana, erguida sobre anseios de ordem, modernidade e 

desenvolvimento. Em seu plano original, a previsão era a de 

abrigar, no máximo, 500 mil pessoas até a virada do milênio. 

Hoje comporta mais de 2 milhões de habitantes, o que 

demonstra a perda do controle sobre a ocupação de seus 

espaços. Em seu plano de desenvolvimento, foi vislumbrada 

a criação de áreas destinadas a todas as necessidades de seus 

habitantes. As áreas urbanas foram projetadas para 

abrigarem seus cidadãos com o máximo de conforto e 

racionalidade. Reservas florestais foram previstas com o 

objetivo de proteção dos mananciais (para a garantia do 

abastecimento de água para a população) e de preservação 

das riquezas biológicas, paisagísticas e arqueológicas do local. 

Entretanto, esse sonho visionário dos fundadores da capital 

está sendo sistematicamente ameaçado pelo crescente 

movimento de invasões de áreas públicas. Atualmente todas 

as unidades regionais do Distrito Federal (DF) sofrem com as 

invasões irregulares, o que não é uma exclusividade da capital 

federal. Em todo o país, o problema se repete, motivado pela 

intensificação do êxodo rural, no início dos anos 1980, e pelo 

crescimento desordenado da periferia urbana nas grandes 

metrópoles. Os loteamentos irregulares, materializados nas 

invasões de áreas públicas, são grandes desafios para o DF, 

no âmbito do direito urbanístico e ambiental.  

Deve-se frisar que as ações de combate aos 

loteamentos irregulares não são restrições ao exercício do 

direito de propriedade, mas atos que visam preservar os 

interesses da coletividade e a função social da terra, em 

consonância com a lei. A atividade de parcelamento irregular 

do solo com repercussão urbanística e ambiental não pode 

ser exercida à revelia de qualquer controle do Poder Público. 

Não cabe aos proprietários o direito de parcelar o solo rural 

ou urbano, sem que antes promovam a regularização do 

loteamento, com a aprovação prévia dos órgãos 

competentes e o respectivo registro imobiliário do 

parcelamento do solo, exigível por força de lei. Os 

loteamentos irregulares, que visam apenas ao lucro fácil e 

rápido, afastam qualquer perspectiva de ordenação da 

urbanização no DF, causando problemas sociais e urbanos. O 

interesse público do ordenamento urbanístico decorre do 

imperativo de se regulamentar a ocupação do solo urbano 

para disciplinar o crescimento dos aglomerados urbanos. 

Essa ação deve-se ao interesse inafastável de preservação do 

meio ambiente e dos bens que compõem o patrimônio 

histórico, estético, turístico, paisagístico e cultural para as 

gerações atuais e futuras. 
 

Hélio de Andrade Silva. Os problemas fundiários do Distrito 
Federal. Mundo Jurídico, São Paulo, 2006. Internet:  

<www.mundojuridico.adv.br> (com adaptações). 

QUESTÃO 1  
  

 

Assinale a alternativa correta de acordo com o exposto no 

texto. 

 

(A) O sonho dos fundadores de Brasília foi frustrado pelo 

Poder Público, que não controla o êxodo rural. 

(B) O crescimento populacional em Brasília superou muito 

o previsto no plano original da cidade. 

(C) O surgimento de loteamentos irregulares em Brasília 

deve-se às falhas na lei que regulamenta o 

parcelamento do solo no DF. 

(D) Os problemas sociais enfrentados hoje no DF resultam 

da ganância dos grandes proprietários de terra. 

(E) É equivocada a ideia de que o combate aos 

loteamentos irregulares vise à preservação dos 

interesses coletivos. 

 

 

QUESTÃO 2  
  

 

O assunto principal tratado no texto é o(a) 

 

(A) sonho visionário da construção de Brasília. 

(B) crescimento desordenado da periferia urbana nas 

grandes metrópoles. 

(C) perspectiva governamental para a conquista da 

cidadania. 

(D) importância do Poder Público na preservação do meio 

ambiente. 

(E) necessidade de combate aos loteamentos irregulares 

no DF. 

 

 

QUESTÃO 3  
  

 

Assinale a alternativa em que a substituição proposta 

manteria a correção gramatical e a coerência das ideias do 

texto. 

 

(A) “foi vislumbrada” (linha 7) por vislumbrou-se. 

(B) “a todas as necessidades” (linha 8) por a todas 

necessidades. 

(C) “As áreas urbanas foram projetadas” (linha 9) por 

Projetou-se as áreas urbanas. 

(D) “o que não é uma exclusividade da capital federal”  

(linhas 19 e 20) por o que não passa de uma 

exclusividade da capital federal.  

(E) “atos que visam” (linha 28) por atos onde visam. 



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL QDX.12 INSTITUTO QUADRIX – Aplicação: 2017 
 

TERRACAP/2017 EMPREGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 200) 2 
 

QUESTÃO 4  
  

 

Assinale a alternativa em que a reescrita do período iniciado 

à linha 20 está gramaticalmente correta e coerente com as 

ideias do texto. 

 

(A) No país como um todo, o problema vem se repetindo, 

quer pela intensificação do êxodo rural, no início dos 

anos 80, e o crescimento desordenado da periferia 

urbana nas grandes metrópoles. 

(B) Em todo país, o problema tem repetido-se, tanto em 

decorrência do incremento do êxodo rural, no início 

dos anos 80, como o crescimento desordenado da 

periferia urbana nas grandes metrópoles. 

(C) No país inteiro, o problema se repete, causado pelo 

aumento do êxodo rural, no início dos anos 80, e pelo 

crescimento desordenado da periferia urbana nas 

grandes metrópoles. 

(D) No país todo, o problema se repete, tendo como 

consequência a intensidade do êxodo rural, no início 

dos anos 80, e o crescimento desordenado da 

periferia urbana nas grandes metrópoles. 

(E) Em todo país, o problema se repete, como 

consequência da intensificação do êxodo rural, no 

início dos anos 80, mais o crescimento desordenado 

da periferia urbana nas grandes metrópoles. 

 

 

QUESTÃO 5  
  

 

Assinale a alternativa correta a respeito de aspectos 

linguísticos do texto. 

 

(A) O emprego da forma verbal Deva-se, em vez de  

“Deve-se” (linha 26), embora atribuísse sentido 

hipotético à oração, preservaria a correção gramatical 

e a coerência do texto. 

(B) O emprego do acento grave, indicativo de crase, em “à 

revelia de” (linha 32) deve-se à presença de preposição 

exigida pela regência da forma verbal “exercida” e ao 

artigo definindo o nome “revelia”. 

(C) O sujeito da oração expressa pela forma verbal 

“promovam” (linha 34) classifica-se como 

indeterminado. 

(D) A oração “que visam apenas ao lucro fácil e rápido” 

(linhas 38 e 39) está entre vírgulas porque tem valor 

explicativo. 

(E) O adjetivo “inafastável” (linha 44) significa aquilo que 

deve ser afastado. 

QUESTÃO 6  
  

 
Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação 
gráfica. 
 

(A) até – país – é   
(B) Brasília – milênio – áreas 
(C) órgãos – patrimônio – estético 
(D) êxodo – exigível – início 
(E) rápido – fácil – âmbito 

 
 

QUESTÃO 7  
  

 
Considerando os mecanismos de coesão no texto, assinale a 
alternativa em que há correta correspondência entre o termo 
ou expressão destacados e o respectivo elemento de 
referência. 
 

(A) “comporta” (linha 5) ― “Brasília” (linha 1) 
(B) “seus”, em “seus espaços” (linhas 6 e 7) ― “habitantes” 

(linha 9) 
(C)  “o”, em “o que não é uma exclusividade da capital 

federal” (linhas 19 e 20) ― “invasões irregulares”  
(linha 19) 

(D) “exigível” (linha 37) ― “parcelamento do solo”  
(linha 37) 

(E) “Essa ação” (linha 44) ― “ocupação do solo urbano” 
(linha 42)  

 
 

QUESTÃO 8  
  

 
O conector “Entretanto” (linha 15) inicia um período com 
sentido 
 

(A) condicional. 
(B) conclusivo. 
(C) causal. 
(D) aditivo. 
(E) adversativo. 

 
 

QUESTÃO 9  
  

 
Assinale a alternativa que apresenta uma negação da 
proposição: “Todos os aprovados como pessoa com 
deficiência irão compor o cadastro de reserva”. 
 

(A) Todos os reprovados como pessoa com deficiência não 
irão compor o cadastro de reserva. 

(B) Todos os não aprovados como pessoa com deficiência 
irão compor o cadastro de reserva. 

(C) Algum dos aprovados como pessoa com deficiência 
não irá compor o cadastro de reserva. 

(D) O cadastro de reserva não incluirá nenhum dos 
candidatos aprovados como pessoa com deficiência. 

(E) Nenhum dos aprovados como pessoa com deficiência 
irá compor o cadastro de reserva. 
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QUESTÃO 10  
  

 

Henrique e Jorge são técnicos em fiscalização no DF e 

estão insatisfeitos com a quantidade de obras que cada um 

deve fiscalizar. 

Henrique disse a Jorge: 

— Dar-te-ei seis obras de Vicente Pires que fiscalizo e 

você me dará uma de Águas Claras: assim você ficará 

com o dobro das obras que eu ficarei. 

Jorge disse a Henrique: 

— Dar-te-ei sete obras que fiscalizo em Águas Claras e 

você me dará uma de Vicente Pires: assim você ficará 

com o dobro das obras que eu ficarei. 

 

Nessa situação hipotética, a quantidade total de obras que 

Henrique e Jorge fiscalizam é 

 

(A) inferior a 15. 

(B) superior a 15 e inferior a 25. 

(C) superior a 25 e inferior a 30. 

(D) superior a 30 e inferior a 35. 

(E) superior a 35. 

 

 

QUESTÃO 11  
  

 

Um órgão administrativo do DF analisa, mensalmente, 

uma quantidade fixa, (P), de processos. Fixa também é a 

quantidade (N) de técnicos lotados nesse órgão e que têm 

essa obrigação; nos meses normais, cada técnico analisa a 

quantidade (
P

N
) de processos. Em determinado mês, cinco 

desses técnicos saíram de férias, então a cada um dos 

técnicos que ficaram, (N – 5), coube a análise de mais vinte 

processos. Em outro mês, devido à complexidade dos 

processos, o diretor do órgão pediu o auxílio de outros quatro 

técnicos. Nesse mês, com a participação de todos, cada um 

dos (N + 4) técnicos analisou dez processos a menos que os N 

analisariam em um mês normal. 

 

Nessa situação hipotética, nos meses normais, a quantidade 

de processos que cada técnico lotado nesse órgão analisa é 

 

(A) inferior a 55. 

(B) superior a 55 e inferior a 65. 

(C) superior a 65 e inferior a 75. 

(D) superior a 75 e inferior a 85. 

(E) superior a 85. 

QUESTÃO 12  
  

 
Sabendo-se que uma proposição da forma “P→Q” — que se 
lê “Se P, então Q”, em que P e Q são proposições lógicas — é 
Falsa quando P é Verdadeira e Q é Falsa, e é Verdadeira nos 
demais casos, assinale a alternativa que apresenta a única 
proposição Falsa. 
 

(A) Se 4 é um número par, então 42 + 1 é um número 
primo. 

(B) Se 2 é ímpar, então 22 é par. 
(C) Se 7 × 7 é primo, então 7 é primo. 
(D) Se 3 é um divisor de 8, então 8 é um divisor de 15. 
(E) Se 25 é um quadrado perfeito, então 5 > 7. 

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 13  
  

 

Assinale a alternativa correta acerca do plano diretor de 

ordenamento territorial do DF segundo a Lei Orgânica do 

Distrito Federal (LODF). 

 

(A) O plano diretor de ordenamento territorial do DF será 

aprovado por lei ordinária. 

(B) O plano diretor de ordenamento territorial do DF é um 

dos instrumentos complementares das políticas  

de ordenamento territorial e de expansão e 

desenvolvimento urbanos do DF. 

(C) O plano diretor de ordenamento territorial do DF  

pode desconsiderar as restrições estabelecidas  

para as unidades de conservação instituídas no 

território do DF. 

(D) Em regra, o plano diretor de ordenamento territorial 

do DF terá vigência de dez anos, passível de revisão a 

cada cinco anos. 

(E) No plano diretor de ordenamento territorial do DF, não 

é essencial a delimitação das zonas especiais de 

interesse social. 

 

 

QUESTÃO 14  
  

 

Assinale a alternativa correta acerca do registro de preços 

segundo a Lei de Licitações e a doutrina majoritária. 

 

(A) O sistema de registro de preços é um meio apto a 

viabilizar diversas contratações de compras (bens e 

serviços), concomitantes ou sucessivas, por órgãos e 

entidades da Administração, sem a realização de um 

específico procedimento licitatório previamente a cada 

uma dessas compras. 

(B) O registro de preços terá validade de dois anos. 

(C) Os cidadãos não têm legitimidade para impugnar preço 

constante do quadro geral de preços quando 

verificarem incompatibilidade entre este e o preço 

vigente no mercado. 

(D) A existência de preços registrados obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir. 

(E) Segundo a Lei de Licitações, o sistema de registro de 

preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, e a seleção será feita 

mediante a modalidade de licitação denominada 

convite. 

QUESTÃO 15  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta hipótese de 

inexigibilidade de licitação segundo a Lei de Licitações. 

 

(A) se a União tiver que intervir no domínio econômico 

para regular preços 

(B) nos casos de guerra 

(C) em situações de grave perturbação da ordem 

(D) para a contratação de remanescente de obra em 

consequência de rescisão contratual, desde que 

atendida a ordem de classificação da licitação anterior 

e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante 

vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente 

corrigido 

(E) quando houver inviabilidade de competição, como, por 

exemplo, para aquisição de equipamentos que só 

possam ser fornecidos por representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de marca 

 

 

QUESTÃO 16  
  

 

Acerca das sanções disciplinares elencadas na Lei 

Complementar n.o 840/2011, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A advertência é a sanção por infração disciplinar 

moderada por meio da qual se reprova verbalmente a 

conduta do servidor, podendo ser substituída, 

motivadamente, por uma suspensão de três dias. 

(B) A suspensão é a sanção por infração disciplinar média 

pela qual se impõe ao servidor o afastamento 

compulsório do exercício do cargo efetivo, com perda 

da remuneração ou do subsídio dos dias em que estiver 

afastado. 

(C) A aplicação de sanção disciplinar independe do fato de 

o servidor ter reparado o dano causado. 

(D) O fato de o servidor conhecer a norma administrativa é 

considerado como circunstância atenuante para a 

aplicação de sanção disciplinar. 

(E) Não há necessidade de previsão legal para se aplicar 

uma sanção disciplinar. 
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QUESTÃO 17  
  

 

De acordo com o Decreto n.º 37.297/2016 (Código de 

conduta da alta administração e Código de ética dos 

servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo), 

as autoridades regidas por este Código, passados menos  

de dois anos de sua exoneração e considerando-se o termo 

de compromisso por elas firmado ao assumirem cargo, 

emprego ou função pública, poderão 

 

(A) intervir em benefício de pessoa física ou jurídica, em 

órgão ou entidade da Administração Pública do DF com 

as quais tenham tido relacionamento oficial direto e 

relevante nos seis meses anteriores à exoneração. 

(B) prestar consultoria à pessoa física ou jurídica a respeito 

de programas ou políticas de órgão ou entidade da 

Administração Pública do DF a que estiveram 

vinculadas. 

(C) atuar na representação de interesses privados, sem 

relação com suas antigas atribuições, perante órgão ou 

entidade da Administração diversos daquele em que 

tenham sido dirigentes. 

(D) atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou 

jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em 

processo ou negócio do qual tenham participado em 

razão das suas atribuições. 

(E) estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou 

jurídica com a qual tenham mantido relacionamento 

oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à 

exoneração. 

 

 

QUESTÃO 18  
  

 

Com relação à utilização de senhas no sistema operacional 

Windows 8, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Caso o usuário esqueça a senha de sua conta para se 

logar, poderá entrar com a senha padrão *win8#, 

fornecida pela Microsoft. 

(B) Uma vez definida a senha do usuário, ela não poderá 

ser alterada. 

(C) A senha pode incluir uma série de combinações 

numéricas, no entanto não pode conter letras. 

(D) O Windows fornece a opção criar uma senha com 

utilização de imagem. 

(E) O comprimento máximo de uma senha no Windows 8 

é de seis números. 

QUESTÃO 19  
  

 

 
 

A imagem acima mostra um recurso de pesquisa muito 

utilizado no Word 2013, que é ativado quando pressionadas, 

simultaneamente, as teclas  + . Ao se digitar a palavra 

“terra” na caixa de pesquisa de texto, observa-se que 

 

(A) a palavra “Terracap” não será mostrada caso conste do 

texto, pois este recurso não localiza uma palavra 

informando apenas parte dela. 

(B) a palavra “Terracap” será encontrada ao se digitar, na 

caixa de pesquisa, o termo “Terra” com a primeira letra 

em caixa alta. 

(C) palavras como, por exemplo, “Terracap” e “Terra&Cia” 

serão mostradas, caso existam, pois contêm o termo 

“terra” em sua construção. 

(D) somente serão mostrados resultados caso a palavra a 

ser procurada seja digitada entre aspas simples (‘). 

(E) serão mostradas todas as palavras do texto que 

contêm o termo “terra”, com exceção daquelas 

contidas nas tabelas. 

 

 

QUESTÃO 20  
  

 

Nas últimas versões do programa de navegação Mozilla 

Firefox, para abrir uma nova janela de navegação privativa, o 

usuário poderá fazer uso das teclas de atalho 

 

(A)  +  + . 

(B)  + . 

(C)  + . 

(D)  +  + . 

(E)  + . 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21  
  

 

Os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) se 

aplicam, de um modo geral, aos 

 

(A) trabalhadores rurais. 

(B) empregados domésticos. 

(C) empregados das empresas públicas. 

(D) funcionários públicos civis. 

(E) servidores de autarquias com regime próprio. 

 

 

QUESTÃO 22  
  

 

Nos termos da CLT, ressalvadas as disposições legais 

destinadas a corrigir as distorções que afetem o acesso da 

mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades 

estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado considerar 

como variável determinante para fins de remuneração o(a) 

 

(A) orientação sexual. 

(B) situação familiar. 

(C) nacionalidade. 

(D) estabelecimento de ensino de procedência. 

(E) apresentação pessoal. 

 

 

QUESTÃO 23  
  

 

Segundo Maslow, as necessidades humanas estão 

representadas por uma pirâmide, de acordo com uma 

hierarquia. Sendo assim, é correto afirmar que 

 

(A) as necessidades de segurança exigem satisfação cíclica 

e reiterada. 

(B) as necessidades sociais são consideradas como 

primárias e independem da satisfação das 

necessidades fisiológicas. 

(C) as necessidades de autorrealização somente  

podem ser satisfeitas por recompensas dadas 

intrinsecamente pelas pessoas a si próprias. 

(D) pertencimento ao grupo é uma necessidade típica de 

autoestima. 

(E) os níveis mais elevados de necessidade só surgem 

quando os mais baixos forem plenamente atendidos. 

QUESTÃO 24  
  

 

Um ponto positivo da avaliação do desempenho 360° é o(a) 

 

(A) convergência das diversas avaliações. 

(B) participação restrita de pessoas que interajam com o 

avaliado. 

(C) relativização dos resultados pelas diferentes 

perspectivas dos avaliadores.  

(D) retroação, provindo de várias fontes, que elimina 

eventuais preconceitos. 

(E) fato de proporcionar condições para o avaliado  

ajustar-se às várias e diferentes demandas. 

 

 

QUESTÃO 25  
  

 

Na configuração patrimonial em que há passivo a descoberto,  

 

(A) os bens e direitos são insuficientes para a liquidação 

das obrigações. 

(B) as obrigações excedem o patrimônio líquido. 

(C) A – PL  =  P. 

(D) A  =  P. 

(E) todas as obrigações foram quitadas, não havendo mais 

bens ou direitos. 

 

 

QUESTÃO 26  
  

 

Um fato representado pelo lançamento D –  

Imóveis = 50.000,00, D – Adiantamento a  

Credores = 35.000,00, C – Imóveis = 35.000,00 e  

C – Credores = 50.000,00 se caracteriza como 

 

(A) permutativo. 

(B) modificativo aumentativo. 

(C) modificativo diminutivo. 

(D) misto aumentativo. 

(E) misto diminutivo. 
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QUESTÃO 27  
  

 

A partir das seguintes relações: a – gasto unitário  

previsto = dotação prevista/meta programada; e b – gasto 

unitário real = despesa realizada/meta atingida, é correto 

afirmar que a ação será considerada 

 

(A) eficaz se 
b

a
 for maior que 1. 

(B) eficaz se a dotação prevista ficar acima da despesa 

realizada. 

(C) eficaz se a meta atingida ficar aquém da programada e 

a despesa realizada, abaixo da dotação prevista. 

(D) eficiente se 
a

b
 for maior que 1. 

(E) eficiente se a despesa realizada for menor que a 

dotação prevista. 

 

 

QUESTÃO 28  
  

 

Os cursos de ação que colocam em prática a estratégia da 

organização são planejados e executados por suas áreas 

funcionais. A administração da função de operações envolve 

outras áreas funcionais que se integram em uma cadeia de 

suprimentos, que compreende, entre outras áreas (pessoas), 

 

(A) contabilidade. 

(B) desenvolvimento de produtos. 

(C) aplicações financeiras. 

(D) acionistas. 

(E) auditoria. 

 

 

QUESTÃO 29  
  

 

Tendo por referência o controle da qualidade total, é correto 

afirmar que 

 

(A) quem estabelece a qualidade é a alta administração. 

(B) a qualidade é essencialmente a conformidade com as 

especificações. 

(C) a manutenibilidade é a capacidade de o 

produto/serviço não requerer manutenção, 

assistência. 

(D) a confiabilidade é a capacidade de o produto/serviço 

desempenhar sua função permanentemente. 

(E) o papel da administração da qualidade é garantir os 

interesses econômicos da organização diante das 

exigências do cliente. 

QUESTÃO 30  
  

 

A propósito da ISO (International Organization for 

Standardization) e de suas normas, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Uma das finalidades da ISO é acompanhar e controlar 

a aplicação de suas normas. 

(B) A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) faz 

parte da ISO; é sua agência de representação no Brasil. 

(C) A ISO tem sede em Genebra e é um dos organismos da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

(D) A adoção das normas ISO enseja sua certificação pela 

organização. 

(E) A aplicação das normas ISO passou a constituir uma 

exigência dos contratantes em relação a seus 

contratados.  

 

 

QUESTÃO 31  
  

 

A Carta de Serviços ao Cidadão, prevista no  

Decreto n.º 6.932/2009, que dispõe sobre a simplificação do 

atendimento público prestado ao cidadão, deverá detalhar os 

padrões de qualidade do atendimento relativos 

 

(A) ao vestuário com o qual o usuário deverá comparecer 

à unidade de prestação dos serviços. 

(B) à sequência no atendimento, sem discriminação de 

qualquer espécie. 

(C) a procedimentos alternativos a serem adotados 

quando houver greve no setor de atendimento. 

(D) a prazos para a realização dos serviços. 

(E) a procedimentos alternativos para atendimento 

quando os sistemas manuais e mecânicos se 

encontrarem indisponíveis. 

 

 

QUESTÃO 32  
  

 

Os documentos públicos identificados como correntes são 

 

(A) aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 

são objeto de seguidas consultas. 

(B) os que, por interesse administrativo, serão eliminados 

ou recolhidos definitivamente. 

(C) os que têm valor histórico, com reconhecimento 

internacional. 

(D) os eliminados e refeitos continuamente. 

(E) substituídos a qualquer momento. 
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QUESTÃO 33  
  

 

No tocante aos métodos de arquivamento, é correto afirmar 

que o método 

 

(A) alfabético exige a adoção de índice para que o 

documento seja localizado. 

(B) numérico é considerado como um sistema indireto de 

arquivar, devido à necessidade de referências a um 

arquivo de fichas para buscar o número. 

(C) geográfico, organizado por cidade, separa-as por 

estado. 

(D) ideográfico, ao organizar os documentos por assunto e 

os temas gerais por códigos numéricos, apresenta uma 

relação do particular para o geral. 

(E) vertical é indicado para arquivo permanente e o 

horizontal, para arquivo corrente. 

 

 

QUESTÃO 34  
  

 

Com relação ao princípio da competência, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Quando ocorre uma variação qualitativa, determinado 

componente transforma-se em elemento modificador 

do patrimônio líquido. 

(B) Quando receitas ou despesas pertencentes a um 

exercício anterior não tiverem sido computadas, o 

ajuste deve ser efetuado no respectivo exercício em 

que ocorreu a omissão. 

(C) No caso da valorização de estoques, o reconhecimento 

da receita dá-se antes da realização da venda. 

(D) Em projetos de pesquisa e desenvolvimento, a 

amortização dos custos ativados deve se compatibilizar 

com os resultados gerados pelos respectivos produtos. 

(E) Para serviços de auditoria e consultoria, a  

apropriação do resultado dá-se na proporção dos 

recebimentos/pagamentos. 

 

 

QUESTÃO 35  
  

 

Em um plano de contas padrão, constitui-se em típica conta 

patrimonial do passivo exigível 

 

(A) Adiantamento a Clientes. 

(B) Juros a Vencer sobre Empréstimos Concedidos. 

(C) Provisão para Assistência Técnica sobre Vendas. 

(D) Títulos Descontados. 

(E) Despesas com Provisão para Imposto de Renda. 

QUESTÃO 36  
  

 

É específica para as companhias abertas a demonstração 

 

(A) dos lucros ou prejuízos acumulados. 

(B) do valor adicionado. 

(C) dos fluxos de caixa. 

(D) das origens e aplicações de recursos. 

(E) das mutações do patrimônio líquido. 

 

 

QUESTÃO 37  
  

 

Segundo a legislação sobre licitações e contratos, as compras, 

sempre que possível, deverão 

 

(A) atender ao princípio da diversidade. 

(B) ser processadas por meio de novas coletas de preços. 

(C) ser englobadas, independentemente das peculiaridades 

do mercado. 

(D) submeter-se a condições de aquisição e pagamento 

diferentes das do setor privado. 

(E) tomar por base os preços praticados no âmbito da 

Administração Pública. 

 

 

QUESTÃO 38  
  

 

A margem de preferência que poderá ser estabelecida nos 

processos de licitação deverá levar em consideração o(a) 

 

(A) redução da carga tributária. 

(B) melhoria dos resultados da empresa vencedora. 

(C) custo adicional dos produtos e serviços. 

(D) fortalecimento da empresa nacional. 

(E) índice de nacionalização dos produtos. 

 

 

QUESTÃO 39  
  

 

São considerados como agentes auxiliares do comércio os 

 

(A) peritos. 

(B) vendedores comissionados. 

(C) transportadores. 

(D) agentes de leilão. 

(E) consultores de negócios. 
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QUESTÃO 40  
  

 

A respeito de incentivos ou benefícios de natureza tributária, 

creditícia ou financeira no âmbito do DF, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Uma condição para se propor a redução de tributo de 

determinado setor é demonstrar que essa renúncia de 

receita foi considerada nas estimativas para o 

exercício. 

(B) A ampliação de benefício financeiro implica em 

demonstrar-se o resultado esperado com a referida 

ampliação do benefício. 

(C) A concessão de benefício creditício pode ser proposta 

por prazo indeterminado se o setor for considerado 

como estratégico. 

(D) A justificativa para a concessão de um incentivo é 

dispensável quando se considera que seus efeitos se 

estendem a toda a população. 

(E) O período de alcance da renúncia não pode ultrapassar 

o da respectiva legislatura. 

 

 

QUESTÃO 41  
  

 

É permitido o pagamento antecipado de despesas 

 

(A) relacionadas aos serviços de saúde. 

(B) destinadas às apresentações artísticas em eventos 

tradicionais da cultura popular. 

(C) se houver risco de insuficiência de caixa no futuro. 

(D) quando for conveniente assegurar previamente 

determinado fornecimento. 

(E) quando houver excesso de disponibilidades. 

 

 

QUESTÃO 42  
  

 

O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade 

óbvia de arrematar o texto, a de saudar o destinatário. Os 

modelos para fecho que vinham sendo utilizados foram 

regulados pela Portaria n.o 1 do Ministério da Justiça,  

de 1937, que estabelecia quinze padrões. Com o fito de 

simplificá-los e uniformizá-los, o Manual de Redação da 

Presidência da República (MRPR) estabelece o emprego de 

somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de 

comunicação oficial. Assinale a alternativa que apresenta 

esses dois fechos. 

 

(A) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” 

(B) “Respeitosamente” e “Cordialmente” 

(C) “Cordialmente” e “Atenciosamente” 

(D) “Sinceramente” e “Atenciosamente” 

(E) “Respeitosamente” e “Amistosamente” 

QUESTÃO 43  
  

 

Com relação ao empenho, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A autorização dos ordenadores para a realização de 

despesa deverá ser precedida da autorização do setor 

competente de orçamento e finanças sobre o limite 

anual da programação da unidade. 

(B) A anulação da despesa durante o exercício enseja o 

remanejamento do crédito para qualquer outro 

programa da mesma unidade. 

(C) O montante da despesa pode ser imputado à dotação 

correspondente a serviço quando o custo deste for 

predominante e o material for fornecido pelo 

executante. 

(D) No empenho por estimativa, o montante da despesa 

total não pode ser determinado, mas o pagamento 

deve ser efetuado de uma só vez. 

(E) Os compromissos com vigência plurianual serão 

reempenhados em cada exercício, mediante 

autorização do próprio Executivo. 

 

 

QUESTÃO 44  
  

 

Com base no MRPR, assinale a alternativa correta acerca do 

memorando. 

 

(A) Os memorandos e seus anexos não poderão ser 

impressos em ambas as faces do papel. 

(B) Por ser utilizado para mensagens curtas, o memorando 

deve ser impresso em papel de tamanho A5, ou seja, 

14,8 cm × 21,0 cm. 

(C) O memorando é a modalidade de comunicação entre 

unidades administrativas de um mesmo órgão, que 

podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em 

nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de 

comunicação eminentemente interna. 

(D) Quanto a sua forma, o memorando segue o modelo do 

padrão ofício, com a diferença de que o seu 

destinatário deve ser mencionado pelo pronome de 

tratamento seguido de ponto final. 

(E) Não há padrão rígido para memorandos, devendo-se 

seguir a forma e a estrutura dos formulários disponíveis 

no órgão. 
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QUESTÃO 45  
  

 

De acordo com o MRPR, o vocativo a ser empregado em 

comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é  

 

(A) Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. 

(B) Excelentíssimo Senhor, seguido do nome da 

autoridade. 

(C) Digníssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. 

(D) Ilustríssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. 

(E) Ilustríssimo Senhor, apenas. 

 

 

QUESTÃO 46  
  

 

Suponha-se que um parlamentar pretenda aprovar um 

projeto, determinando a adoção de um orçamento exclusivo 

para os recursos próprios de uma entidade. Essa matéria não 

poderia ser aprovada, pois fere o princípio do(a) 

 

(A) equilíbrio. 

(B) exclusividade. 

(C) não vinculação. 

(D) universalidade. 

(E) unidade. 

 

 

QUESTÃO 47  
  

 

Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)  

de 2017, integram os orçamentos fiscal e da seguridade social 

e têm suas receitas e despesas registradas na modalidade 

total no SIAFI 

 

(A) sociedades de economia mista que recebam recursos 

apenas a título de participação acionária. 

(B) fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

(C) empresas públicas que recebam recursos apenas pelo 

pagamento de empréstimos e financiamentos 

concedidos. 

(D) fundos de incentivos fiscais. 

(E) os conselhos de fiscalização de profissão 

regulamentada (autarquias). 

QUESTÃO 48  
  

 

Constituem peças de elaboração obrigatória e periódica os 

planos 

 

(A) nacionais. 

(B) regionais. 

(C) setoriais. 

(D) plurianuais. 

(E) estratégicos. 

 

 

QUESTÃO 49  
  

 

O contingenciamento das despesas dar-se-á quando, ao final 

de um bimestre, 

 

(A) não tiver sido possível postergar a execução da 

despesa. 

(B) se constatar que não será necessário aumentar as 

despesas. 

(C) se decidir aumentar a meta de superávit primário. 

(D) se quiser alterar a programação do exercício. 

(E) se verificar frustração da arrecadação. 

 

 

QUESTÃO 50  
  

 

Uma despesa obrigatória de caráter continuado 

 

(A) é uma despesa com investimento que se estenderá por 

vários exercícios. 

(B) é aquela que abrange dois exercícios. 

(C) tem de ser estimada para todo o período de vigência 

do plano plurianual (PPA). 

(D) pode ser compensada com o aumento transitório de 

receita. 

(E) pode ser compensada com a redução permanente de 

despesa. 
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PROVA DISCURSIVA

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. 
Também será desconsiderado o texto definitivo que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o 
candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à 
transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

O processo de compras na Administração Pública está regulamentado pela Lei n.º 8.666/1993, e 

alterações, que determina que, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas 

de licitação, com as ressalvas previstas na própria Lei. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Considerando que o texto acima tenha caráter unicamente motivador, discorra sobre as finalidades da licitação, sua abrangência 

e respectivas modalidades. 

 

Em seu texto, responda, necessariamente, aos seguintes questionamentos: 

 

 por que se realiza a licitação? 

 qual é o alcance da legislação em vigor (a quem ela se aplica)? 

 quais são as modalidades existentes? 
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