
• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de
ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de

Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
• No(s) item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação

hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser

utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas1

sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe
perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa
normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa4

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de
indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um
olhar heroicamente exultante, até que esse exame de7

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava
a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava
ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais10

egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.
Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse
continuava... E que impasse!13

Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando
o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo
nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,16

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida
começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e
caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não19

foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não
fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num
átimo e absolvido. Que fosse amolar os anjos lá no Céu!22

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:
— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que

ele poderia ter-me absolvido?25

Mário Quintana  Prosa & Verso  Porto Alegre: Globo, 1978, p  65 (com adaptações)

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do
texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

1 O trecho “Que fosse amolar os anjos lá no Céu!” (R.22)
expressa o que o padre havia dito no momento em que Juca
morreu. 

2 Caso seja suprimido o pronome “lhes” (R.2), a correção
gramatical do texto será mantida, embora o trecho se torne
menos enfático.

3 Na linha 5, caso a forma verbal “era” fosse substituída por
seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca
seria mais categórica que a que se verifica no texto.

4 Caso o advérbio “heroicamente” (R.7) fosse deslocado para
logo após “contrabalançado” (R.6), haveria alteração de sentido
do texto, embora fosse preservada sua correção gramatical.

5 É correto estabelecer a referência do pronome “que” (R.9)
tanto com “voz do interlocutor” (R.8) quanto com “outras
coisas” (R.9).

Ainda a respeito das estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA,
julgue os próximos itens.

6 Se, após “animal” (R.11), o ponto final fosse substituído por
ponto de interrogação, tanto a correção gramatical quanto os
sentidos do texto seriam preservados, pois a pergunta
resultante da substituição teria efeito apenas retórico.

7 No trecho “Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o
impasse continuava...” (R. 12 e 13), o elemento “Pois” introduz
uma concessão.

8 Em “reanimando-a” (R.18), o pronome “a” refere-se a
“Dúvida” (R.17).

9 Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do
texto, o trecho “que ele poderia ter-me absolvido” (R. 24 e 25)
poderia ser assim reescrito: que ele poderia ter absolvido-me.

O orgulho é a consciência (certa ou errônea) do nosso1

valor próprio; a vaidade é a consciência (certa ou errônea) da
evidência do nosso valor aos olhos dos outros. Um homem
pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser a um tempo4

vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana
— vaidoso sem ser orgulhoso. À primeira vista, é difícil
compreender como podemos ter consciência da evidência do7

nosso valor no conceito dos outros sem a consciência do nosso
valor em si. Se a natureza humana fosse racional, não haveria
qualquer explicação. No entanto, o homem vive primeiro uma10

vida exterior, e depois uma vida interior; a noção do efeito
precede, na evolução do espírito, a noção da causa interior
desse mesmo efeito. O homem prefere ser tido em alta conta13

por aquilo que não é a ser tido em meia conta por aquilo que é.
Assim opera a vaidade.

Walmir Ayala (Coord  e introd )  Fernando Pessoa

Antologia de Estética. Teoria e Crítica Literária  Rio de
Janeiro: Ediouro, 1988, p  88-9 (com adaptações)

Acerca dos aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias
nele contidas, julgue os próximos itens.

10 De acordo com os sentidos do texto, “a noção da causa
interior” (R.12) refere-se à expressão “a consciência do nosso
valor em si” (R. 8 e 9).

11 Infere-se do texto que, na evolução espiritual do ser humano,
o processo de autoconhecimento provém da consciência das
impressões alheias sobre o indivíduo.

12 Na linha 14, as expressões “por aquilo que não é” e “por aquilo
que é” exprimem causa.

13 Na linha 15, a forma verbal “opera” foi empregada com o
sentido de produz.

14 A correção gramatical e as informações do texto seriam
preservadas caso o período “À primeira vista, (...) do nosso
valor em si” (R. 6 a 9) fosse assim reescrito: Como é possível
ser vaidoso sem ser orgulhoso, parece algo, à um primeiro
olhar, difícil de se entender.
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Serviço de tráfego de embarcações

(vessel traffic service – VTS)

O VTS é um sistema eletrônico de auxílio à1

navegação, com capacidade de monitorar ativamente o tráfego
aquaviário, melhorando a segurança e eficiência desse tráfego,
nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações4

ou risco de acidente de grandes proporções.
Internacionalmente, os sistemas de VTS são

regulamentados pela International Maritime Organization,7

sendo seus aspectos técnicos detalhados em recomendações da
International Association of Maritime Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities. No Brasil, cabe à Marinha do Brasil,10

autoridade marítima do país, definir as normas de execução de
VTS e autorizar a sua implantação e operação.

Uma estrutura de VTS é composta minimamente de13

um radar com capacidade de acompanhar o tráfego nas
imediações do porto, um sistema de identificação de
embarcações denominado automatic identification system, um16

sistema de comunicação em VHF, um circuito fechado de TV,
sensores ambientais (meteorológicos e hidrológicos) e um
sistema de gerenciamento e apresentação de dados. Todos19

esses sensores operam integrados em um centro de controle, ao
qual cabe, na sua área de responsabilidade, identificar e
monitorar o tráfego marítimo, adotar ações de combate à22

poluição, planejar a movimentação de embarcações e divulgar
informações ao navegante. Adicionalmente, o Centro VTS
pode fornecer informações que contribuam para o aumento da25

eficiência das operações portuárias, como a atualização de
horários de chegada e partida de embarcações.

Internet: <www defensea com br> (com adaptações)  

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto
apresentado, julgue os itens que se seguem.

15 O primeiro parágrafo do texto apresenta uma definição.

16 Infere-se do texto que os elementos que compõem estruturas de
VTS citados no período “Uma estrutura de VTS (...) e
apresentação de dados” (R. 13 a 19) fazem parte das
recomendações da International Association of Maritime Aids
to Navigation and Lighthouse Authorities.

17 A forma verbal “haja” (R.4) poderia ser flexionada no plural —
hajam —, preservando-se a correção gramatical e os sentidos
do texto.

18 Seria preservada a correção gramatical do texto se, no trecho
“composta minimamente de um radar” (R. 13 e 14), fosse
empregada a preposição por, em vez da preposição “de”. 

19 O sentido do texto seria preservado se o trecho “Todos esses
sensores operam integrados em um centro de controle”
(R. 19 e 20) fosse substituído por: Todos esses sensores
integrados operam em um centro de controle.

20 A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados
se as vírgulas empregadas logo após “marítimo” (R.22) e
“poluição” (R.23) e a conjunção “e” (R.23) fossem substituídas
por ponto e vírgula.

Julgue os seguintes itens, relativos à organização administrativa da
União.

21 Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria que
exercem funções administrativas e integram a União por
desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte
da administração direta.

22 As autarquias somente podem ser criadas mediante lei
específica, enquanto empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações, que integram a administração
indireta, podem ter sua criação autorizada mediante decreto do
presidente da República.

23 A empresa pública difere da sociedade de economia mista no
que se refere à personalidade jurídica: aquela é empresa estatal
de direito privado, esta é de direito público.

24 As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o
que lhes confere maior autonomia administrativa e financeira,
contudo, não possuem independência em relação aos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Acerca dos atos e dos contratos administrativos, julgue os itens que
se seguem.

25 Caso não haja obrigação legal de motivação de determinado
ato administrativo, a administração não se vincula aos motivos
que forem apresentados espontaneamente.

26 Quando há desvio de poder por autoridade administrativa para
atingir fim diverso daquele previsto pela lei, o Poder Judiciário
poderá revogar o ato administrativo em razão do mau uso da
discricionariedade.

27 Os contratos administrativos podem ser modificados
unilateralmente para melhor atender ao interesse público,
respeitados os direitos do contratado.

28 A comprovada inexecução do contrato administrativo em razão
da ocorrência de caso fortuito é motivo de rescisão contratual
por ato unilateral e escrito da administração.

Considerando as disposições da Lei n.º 9.784/1999, que
regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, e da Lei n.º 8.666/1993, Lei de Licitações e
Contratos, julgue os itens a seguir.

29 Quando for tecnicamente justificável, será permitida a
realização de licitação cujo objeto inclua bens de marca,
características e especificações exclusivas.

30 Conforme o princípio da publicidade, a licitação não pode ser
sigilosa, devendo ser públicos todos os atos de seu
procedimento, em todas as suas fases, incluído o conteúdo das
propostas apresentadas antes da respectiva abertura.

31 Caso não haja impedimento legal, um órgão administrativo
poderá delegar parte de sua competência a outros órgãos, ainda
que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados,
quando tal procedimento for conveniente em razão de
circunstância de natureza social.

32 O processo administrativo que resultar em sanção poderá ser
revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, se surgirem
fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da
sanção, podendo esta ser amenizada ou agravada.
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Com referência à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

33 As atuais terras indígenas demarcadas e localizadas no estado

do Maranhão são bens públicos federais.

34 Ilha lacustre que não pertença à União pode ser bem do estado

federado ou do município, a depender da localização

territorial.

35 O município de São Luís, no estado do Maranhão, é

competente para organizar serviços públicos de interesse local;

entretanto, se esses serviços forem de transporte coletivo, tal

competência será da União.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

36 Para ser aprovada, uma emenda à Constituição Federal de 1988

deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso

Nacional, em dois turnos, e sua aprovação dependerá da

obtenção, em ambos os turnos, de três quintos dos votos dos

respectivos membros, devendo o intervalo mínimo entre tais

turnos de votação ser de trinta dias.

37 Caso o presidente da República pretenda realizar determinado

ato que necessite de aprovação da população, deverá realizar

consulta plebiscitária, que será convocada por decreto

presidencial.

38 Situação hipotética: Em julho do último ano do mandato do

presidente da República, cargo então ocupado pelo

vice-presidente em razão de vacância, o cargo de presidente

vagou novamente. Assertiva: Nessa situação, o Congresso

Nacional terá de realizar a eleição para os cargos de presidente

e vice-presidente da República em trinta dias após a última

vacância.

39 Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da

República poderá extingui-lo por decreto, sem a necessidade

de lei.

40 O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle

da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito

de todo o Poder Judiciário.

41 A inamovibilidade dos juízes é uma garantia não absoluta.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos, às formas de outorgas e à ordenação do transporte

aquaviário, julgue os seguintes itens.

42 A prestação de serviços públicos é incumbência do poder

público, que, na forma da lei, pode prestá-lo diretamente ou,

sempre mediante licitação, sob o regime de concessão,

permissão ou autorização.

43 O transporte de mercadorias na cabotagem pode ser feito por

embarcação estrangeira.

44 A ordenação dos transportes aquáticos internacionais tem de

ser feita por meio de lei e deve observar os acordos firmados

pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

Determinado porto recebeu um grande carregamento
de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina
congelada, para exportação. Esses produtos foram distribuídos em
800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado
com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne
bovina; 450, com carne suína; 100, com frango e carne bovina; 150,
com carne suína e carne bovina; 100, com frango e carne suína.

Nessa situação hipotética,

45 250 contêineres foram carregados somente com carne suína.

46 50 contêineres foram carregados somente com carne bovina.

47 a carga de 400 contêineres continha frango congelado.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de
argumentação.

48 O seguinte argumento constitui um argumento válido:
“O Porto de Itaqui está no Sudeste brasileiro, pois o Porto de
Itaqui está localizado na Ilha de Marajó e a Ilha de Marajó está
localizada em São Paulo.”

49 Se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição
composta S = [P6Q]:[Qw(~P)] é uma tautologia, isto é,
independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a
P e Q, o valor lógico de S será sempre V.

50 A proposição “Se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica
olímpica.” é logicamente equivalente à sentença “Se Sônia é
alta, então Sônia não pratica ginástica olímpica.”

Espaço livre


