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CONHECIMENTOS BÁSICOS )

Língua Portuguesa )

Texto para responder às questões de 01 a 10.

O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se 
reconheceram como dois nordestinos, bichos da 
mesma espécie que se farejam. Ele a olhara 
enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça, 
bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua 
goiabada-com-queijo.

Ele... Ele se aproximou e com voz cantante de 
nordestino que a emocionou, perguntou-lhe:

-  E se me desculpe, senhorinha, posso 
convidara passear?

-  Sim, respondeu atabalhoadamente com 
pressa antes que ele mudasse de ideia.

-  E, se me permite, qual é mesmo a sua graça?
-M acabéa.
-M a c a -o  quê?
-  Béa, foi ela obrigada a completar.
-  Me desculpe, mas até parece doença, doença 

de pele.
-  Eu também acho esquisito, mas minha mãe 

botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa 
Morte se eu vingasse, até um ano de idade eu não era 
chamada porque não tinha nome, eu preferia 
continuar a nunca ser chamada em vez de ter um 
nome que ninguém tem mas parece que deu certo -  
parou um instante retomando o fôlego perdido e 
acrescentou desanimada e com pudor -  pois como o 
senhor vê eu vinguei... poisé...

-  Também no sertão da Paraíba promessa é 
questão de grande dívida de honra.

Eles não sabiam como se passeia. Andaram 
sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de 
uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás 
do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E 
Macabéa, com medo de que o silêncio já significasse 
uma ruptura, disse ao recém-namorado:

-  Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o 
senhor?

Da segunda vez em que se encontraram caía 
uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem 
ao menos se darem as mãos caminhavam na chuva 
que na cara de Macabéa parecia lágrimas 
escorrendo.

Da terceira vez que se encontraram -  pois não 
é que estava chovendo? -  o rapaz, irritado e 
perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a 
custo lhe ensinara, disse-lhe:

-V ocê  também só sabe é mesmo chover!
-Desculpe.
Mas ela já o amava tanto que não sabia mais 

como se livrar dele, estava em desespero de amor.
Numa das vezes em que se encontraram ela 

afinal perguntou-lhe o nome.
-  Olímpico de Jesus Moreira Chaves -  mentiu

ele porque tinha como sobrenome apenas o de 
Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado 
por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de 
tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara 
como pegar mulher.

-  Eu não entendo o seu nome -  disse ela. -  
Olímpico?

M acabéa  f in g ia  e n o rm e  c u r io s id a d e  
escondendo dele que ela nunca entendia tudo muito 
bem e que isso era assim mesmo. Mas ele, galinho de 
briga que era, arrepiou-se todo com a pergunta tola e 
que ele não sabia responder. Disse aborrecido:

-  Eu sei mas não quero dizer!
-  Não faz mal, não faz mal, não faz mal... a 

gente não precisa entender o nome.
[...] Olímpico de Jesus trabalhava de operário 

numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se 
chamava “operário” e sim “metalúrgico”. Macabéa 
ficava contente com a posição social dele porque 
tinha orgulho de ser datilografa, embora ganhasse 
menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico 
eram alguém no mundo. “Metalúrgico e datilografa” 
formavam um casal de classe.

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 
1998,30jan. p. 43 -45 . (Fragmento)

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A passagem “Mas ela já o amava tanto que não 
sabia mais como se livrar dele, estava em 
desespero de amor.” revela fragilidade e 
insegurança de Macabéa.

II. O trecho “-  Me desculpe, mas até parece doença, 
doença de pele.” Apresenta humor deselegante.

III. As duas primeiras falas de Olímpico tentam forjar 
uma gentileza ultrapassada e forçada, posto que 
ele era um sujeito grosseiro.

IV. A aproximação entre as duas personagens -  
Macabéa e Olímpico -  ocorre em virtude de sua 
condição de imigrantes nordestinos que lograram 
êxito longe de sua terra natal.

Está correto o que se afirma apenas em:

A)

B) Is l l ,

C) .-II

D) l . l l e l l l .

E) IJ la lV ,.



O desenvolvimento do tema da narrativa, no 
fragmento apresentado, de Clarice Lispector, é 
marcado pela presença de um narrador:

as personagens, inclusive a de si mesma, 
configurando-se em testemunha que participa 
dos acontecimentos narrados.

acontecimentos e com as características das 
personagens, mesmo sendo uma delas, mesmo 
não sendo elemento participante na narrativa.

C) apo n ta d o  com o e lem en to  i r re leva n te  a 
a p re s e n ta ç ã o  e c a ra c te r iz a ç ã o  das  
personagens, que se coloca acima, para além 
dos limites de tempo e espaço.

D) ■ '."I ■■ m : :m- : . m ■■ .1 :
observador na narrativa, podendo apresentar 
não só os atos e os movimentos, mas também os 
s e n t im e n to s  e os p e n s a m e n to s  das 
personagens.

E) : : ■ ' ' ■ ' .
ser o centro do romance, misturando-se com a 
história de Macabéa contada por ele.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Sobre os elementos destacados do trecho “E a moça, 
bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua 
goiabada-com-queijo.” é correto afirmar que:

A) o verbo ver. em VÊ(-lo) necessita de um objeto 
direto para completar o seu sentido.

B) cs pronomes LHE e 1=0 (nas duas ocorrências) 
referem-se à mesma personagem.

C) a preposição PARA tem valor de destino.

D) _0 e LHE. smtaticamente. possuem a mesma 
classificação.

E) c sujeite da prnnera oração é desinencia'.

(Questão 05 )------------------------------------------------------------

A acentuação é um tema inerente aos postulados 
gramaticais que, indiscutivelmente, concebe-se 
como um fator relevante, em se tratando da 
linguagem escrita. No texto, são acentuadas, 
seguindo a mesma regra de acentuação, as palavras:

A) silêncio, operário, salário.

B) metalúrgico. Macabéa. Você.

C) alguém, datilografa, têm.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

Sobre os elementos destacados do fragmento Eu 
também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por 
promessa a Nossa Senhora da Boa Morte”, leia as 
afirmativas.

I. O uso do pronome em BOTOU ELE atende ao 
padrão culto da língua.

II. O modo das formas verbais ACHO e BOTOU é 
determinado sobretudo pelas hipóteses que se 
verificam entre o conteúdo das orações.

III. Apalavra MAS é uma conjunção coordenativa.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.

B) -d

C) II.

D) I .

E) Is l l ,

D) até. fôlego, vê.

E) so. já. torná-lo.

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

“Macabéa fingia enorme curiosidade escondendo 
dele QUE ELA nunca entendia TUDO muito bem e 
que ISSO era assim mesmo. Mas ele, galinho de 
briga que era, arrepiou-SE todo com a pergunta tola e 
que ele não sabia responder.”
Nesse período do texto há alguns elementos que 
estabelecem relações com termos anteriores; o 
elemento anafórico que se refere a uma oração 
anterior é:

A) ■

B) se.

C) isso.

D) q.ie-

E) ela.



Assinale a alternativa em que a oração subordinada 
destacada, transcrita do texto, é um efeito da oração 
principal.

A) Gt'mpico de .„esjs Moreira Chaves -  mentC 
ele PORQUE TINHA COMO SOBRENOME 
APENAS O DEJESUS"

B) C : "II ' ' jCI V  1 ‘ . i 'A i 'J I
caía uma chuva fininha”

C) . ■
■OPERÁRIO"’

D) "Ele se aproximou e com voz cantante de 
nordestino QUE AEMOCIONOU, perguntou-lhe”

E) ■ ' 
como se livrar dele”

(Questão 08 )------------------------------------------------------------

A norma-padrão de colocação pronominal do 
pronome oblíquo é contrariada na seguinte 
passagem do texto:

uma chuva fininha”
B) • ■■ ■ ■ ■" ; " ■ ■■ -  : V "  : ' i •

caminhavam na chuva”

de pele.”
D) "Ele a olhara enxugando o rosto molhado"

finura que o padrasto a custo lhe ensinara”

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

Para que se possa desfazer a ambiguidade, 
encontrada em “Ele a olhara enxugando o rosto 
molhado com as mãos.”, a frase deve ser reescrita, 
sem prejuízo das informações originais do texto e de 
sua correção gramatical, da seguinte forma:

A) Ele. com as mãos. a olhara enxugando o rosto 
molhado.

B) Com as maos. ele a olhara enxugando o rosto 
molhado.

C) Ele. a olhá-la. enxugava com as maos o rosto 
molhado.

D) Ele a olhando, com as maos a enxugar o rosto 
molhado.

E) Ele . olhara enxugando, com as maos. o rosto 
molhado.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Com base no sentido das classes gramaticais ou de 
suas funções sintáticas, empregadas no período 
“Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a 
chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja 
de ferragem onde estavam expostos atrás do vidro 
canos, latas, parafusos grandes e pregos. E 
Macabéa, com medo de que o silêncio já significasse 
uma ruptura.” , é correto afirmar que:

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

A) a ícrma verbal ESTAVAM EXPOSTOS é de use 
corrente na voz passiva sintética.

B)
SIGNIFICASSE UMA RUPTURA.” age como 
complemento nominal.

C) preposição COM çodena ser substituída, sem 
perda do sentido original, porAFIM DE.
D) emprego de ESTAVAM no futuro do presente não 
provocaria qualquer mudança de sentido.
E) todos os substantivos do trecho designam uma 
essência ou qualidade separada de seu sujeito.

Ç Raciocínio Lógico e Matemático )

(Questão 11

Três irmãs -  Andrea, Beatriz e Carla -  praticam cada 
qual uma única atividade. Considere as seguintes 
informações:

- As atividades praticadas são: balé, dança de 
salão e musculação;

- Uma delas é solteira, a outra é noiva e a outra é 
casada;

- A irmã solteira pratica balé;
- Carla é casada;
- Andrea pratica musculação.

De acordo com os dados anteriores, pode-se afirmar 
corretamente que:

A) Andrea naoé noiva.

B) Cada prníica balé.

C) Beatriz pratica dança de salão.

D) Andrea é solteira.

E) Beatriz é solteira



André é médico ou Gabriel é estatístico. Se Marcos 
gosta de m atem ática, então Elaine não é 
administradora. Se Elaine não é administradora, 
então Gabriel não é estatístico. André não é médico e 
Suelen não é psicó loga. Pode-se conclu ir 
corretamente que:

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

Um restaurante serve três tipos de refeições 
executivas. De quantas maneiras um grupo de 
analistas pode comprar seis refeições executivas?

A) 12C

B)

(Questão 14

A) Marcos gosta de matemática e Suelen nao é 
psicóloga.

B) Andre nao e medico e Gabriel nao e estatístico.

C) Marees não gosta de matemática e Blaine não é 
administradora.

D) Gabriel o estatístico e Flame e administradora.

E) André não é médico e Marcos gosta de 
matemática.

(Questão 13 )------------------------------------------------------------

De acordo com uma agência de viagens, os estados 
mais visitados por um grupo de 46 analistas do 
IPERON, durante suas férias, foram Bahia (BA), 
Ceará (CE) e Rio de Janeiro (RJ). Os destinos das 
viagens desses analistas foram registradas na tabela 
a seguir:

Estados N° de analistas
BA 24
CE 22
RJ 21

BAeCE 10
BA e RJ 13
CE e RJ 9

BA, CE e RJ X
Outros 5

De acordo com os dados da tabela anterior, o número 
de analistas que viajaram para exatamente dois 
desses três estados foi:

A) 22 ,

B) ■ -

C) dó.

D) 17 .

E) 14 .

C) .■■■.

D) ■ ■

E) ' .

(Questão 15

Um time de futebol de salão dos analistas do IPERON 
joga semanalmente. A probabilidade desse time 
vencer todas as vezes que joga é de 60%. Se disputar 
quatro partidas no mês de Novembro de 2017, a 
probabilidade de vencer pelo menos um dos jogos é:

A) .:. .

B) 84.80%

C) , -

D) 97.44%

E) 12,98%

Ç CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

Ç História e Geografia de Rondônia )

(Questão 16 )------------------------------------------------------------

O Estado de Rondônia possui cerca de 50 
municípios. Entre os municípios a seguir, assinale o 
que se localiza mais distante da capital, Porto Velho.

A) Cujubim

B) Campo Novo de Rondônia

C) Alto Alegre dos Parecis

D) Monte Negro

E) Itapua do Oeste



O Tratado de Tordesilhas promoveu a divisão do 
chamado “novo mundo” entre Portugal e Espanha. 
Todavia, somente em meados do século XVIII, o 
território brasileiro ganhou a forma muito próxima da 
que existe atualmente, inclusive, agregando a região 
onde está localizada grande parte do estado de 
Rondônia, entre outras regiões. Isso ocorreu graças a 
um Acordo que utilizou como base a concepção do Uti 
Possidetis. Assinale a alternativa que indica tal 
acordo.

A) Armistício de Iperoig

B) Tratado da "ríplice Aliança

C) Tratado de Madrid

D) Armistício Acreano

E) Tratado de Badajoz

(Questão 17

Atualmente, é razoável afirmar que, grande parte do 
território brasileiro foi modificado por meio da ação 
humana. Mas quando são analisadas as coberturas 
vegetais naturais pode-se dividir o Brasil em Biomas. 
Dessa maneira, considerando a divisão natural em 
Biomas originais, pode-se afirmar que o estado de 
Rondônia possui a seguinte característica:

A) ocupado quase que integralmente pelo Cerrado.

B) dividido em 50% entre Cerrado e Amazônia.

C) vegetação rasteira e com espinhos no lugar oas 
folhas.

D) vegetação homogênea e com queda das folhas 
no verão.

E) .: : • ; • : . m :
Amazônia.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

(Questão 18 )-

O processo denominado “expansão da fronteira 
agrícola” ocorre no Brasil com mais ênfase a partir da 
segunda metade do século XX. Esse processo 
continua acontecendo em rápidas apropriações 
territoriais. A partir do final do século XX e nesse início 
do século XXI, o estado de Rondônia vem sofrendo 
transformações da seguinte maneira:

A) Aumento significativo da produção com alto valor 
agregado, como vinhos e enlatados.

B) Diminuição do processo do mecanização o 
substituição da soja por hortaliças.

C) o  setor agropecuário inseriu Rondônia na lógica 
do mercado internacional.

D) ■ ■
transformou em reserva indígena.

E) Proibição da ação dos movimentos sociais 
agrários zerando a inserção de assentados.

(Questão 19 )-

O denominado Território Federal do Guaporé foi 
criado no governo do seguinte presidente da 
república:

A) Castelo Branco.

B) Juscelmo Kubitschek.

C) Floriano Peixoto.

D) GetulioVargas.

E) RodriguesAlves.

Ç Informática Básica^ 1
(Questão 21 )-

Um usuário do sistema MS Windows 8, em 
português, deseja capturar uma tela, a fim de usar 
essa tela capturada em outro aplicativo. A captura da 
tela se faz através do uso da tecla:
A) Windows

B) Print Screen

C) Pause Break

D) Scroll Lock

E) Num Lock

(Questão 22 )-

Na célula B4 de uma planilha MS Excel 2013, em 
português, foi inserido um valor do tipo data igual a 
10/08/2016. Na célula F5, dessa mesma planilha, foi 
inserida a fórmula:

“=DATA(ANO(B4);MÊS(B4)+1 ;DIA(B4))”

O resultado da execução dessa fórmula fornece a(o):

A) mesmo dia do mês seguinte do ano de 1900.

B) mesmo dia do mês seguinte a essa data.

C) dia imediatamente posterior a essa data.

D) dia imediatamente anterior a essa data.

E) data exatamente dias posterior a essa data.



Um usuário do MS Word 2013, em português, deseja 
alinhar um texto a esquerda, utilizando teclas de 
atalho. Para isso, após ele marcar o texto, ele utiliza 
as teclas de atalho:
A) CTRL + F

B) CTR_ + Q

C) ALT + K

D) CTRL + G

E) ALT+P

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

Para achar o significado da palavra “total” utilizando o 
buscador Google, um usuário aplica a seguinte 
sintaxe nesse buscador:

A) InurLtotal

B) Intext total

C) Keyworditota

D) Filetype:toía

E) Defineitoía!

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

Considere a seguinte estrutura de pastas existente 
em um computador com MS Windows 8, em 
português:

* | KYD

I LMN 

XJZ

Um usuário que está posicionado na pasta XJZ 
deseja, utilizando o prompt de comandos, se 
reposicionar na pasta KYD. O comando que deve ser 
executado para isso é cd:

A) . KYD

B) k ,  D

C) k ,  D

D) .. LMN KYD

E) k ,: ■

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

Na forma do disposto no artigo 28 da Lei n° 8.212, de 
24 de julho de 1991, a seguinte verba integra o salário 
contribuição:

A) diarias de viagens que náo excedam 50% da 
remuneração mensal.

B) . ■ ■: i . ' ' :• • • ■ ' . i
demissão.

C) valores recebidos a título de ferias indenizadas.

D) salàrio-rnaternidade.

E) parcela recebida a titulo de vale transporte.

Ç Legislação Previdenciária )

(Questão 27 )------------------------------------------------------------

Segundo entendimento consolidado no Superior
Tribunal de justiça é correto afirmar que:

A) ■ . ■ ■ . ;■■■■■ ■ ' ■: : ■ • :■ .
ju lg a m e n to  das e xe cu çõ e s  f is c a is  de 
contribuições devidas pelo empregador ao 
FGTS.

B) i ■ . ! ■ ■ ■ ■ . . :  : ■ ■ : " !  i ' * 1
previdenciária por morte é aquela vigente na data 
do óbito do segurado.

C) a entrega ce declaração pelo contribuinte 
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 
tributário, dispensada qualquer outra providência 
por parte do fisco.

D) :• :• n . i : •
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 
tributário, após a homologação por parte do fisco.

E) a mulher que renunciou aos alimentos na 
separação judicial perde direito à pensão 
previdenciária por morte do ex-marido, mesmo se 
com provada  a necess idade  econôm ica  
superveniente.



De acordo com a regra prevista na Emenda 
Constitucional n° 47 qual dos servidores a seguir, 
todos com ingresso no Serviço Público até 
16/12/1998, poderá aposentar-se com proventos 
integrais:

A) I . ; A: r ú ■ " ! . ■ : ■ : ' C ■■ U
efetivo exercício no serviço público, 15 anos de 
carreira e 5 anos no cargo.

efetivo exercício no serviço público, 15 anos de 
carreira e 10 anos no cargo.

efetivo exercício no serviço público, 15 anos de 
carreira e 5 anos no cargo.

D) : . ' ' : ' '
exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 
10 anos no cargo.

efetivo exercício no serviço público, 15 anos de 
carreira e 5 anos no cargo.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

A aposentadoria compulsória do servidor público
ocorre:

A) ; '• :■ ■ ■ :■ ■ ■ •
insalubridade ou periculosidade comprovada e 
aos 75 anos para os demais casos.

B) sempre aos 70 anos de idade.

C) : ' r :■ > '■ c :•
idade para os cargos de Ministros do STF, dos 
Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE, STM) e do 
TCU.

D) sempre aos 75 anos de idade.

E) aos 75 anos de idade para os homens e aos 70 
anos de idade para as mulheres.

De acordo com o previsto na Lei n° 10.887, de 18 de 
junho de 2004, a contribuição da União, de suas 
Autarquias e Fundações para o custeio do regime de 
previdência, de que trata o art. 40 da Constituição 
Federal, será:

servidor ativo.
B) nao haverá contribuição da União.

C) . •■..■■■ ■ ■ . • r
ser quitada integralmente pelos participantes do 
plano.

D) . . • '
ser dividida de forma igualitária entre União e 
participantes do plano.

E) • : : i • : ■ . ;• ■ . n •'  ; : ; : ■
ativo.

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

(Questão 31 )------------------------------------------------------------

De acordo com o art. 40 da CF, na nova redação dada 
pela EC n° 20/1998, o regime próprio, disposto no 
artigo 40 da Constituição Federal tem como 
participantes:

A) exclusivamente, o servidor público titular de 
cargo efetivo.

B) quaiquer brasileiro que deseje contribuir para o 
custeio do plano.

em comissão.
D) : .A ■ • :• " r i u - ,

eletivo.
E) servidores e empregados públicos.



A Lei Complementam0 142, de 8 de maio de 2013, ao 
regulamentar a aposentadoria da pessoa com 
deficiência estatuiu que:

A) ; ; ■ ■ . ■ : ' "  .; : ■ - - ■
25% de desconto no tempo mínimo de 
contribuição.

direito à aposentadoria o segurado aos 60 anos 
de idade, se homem, e 55 anos de idade, se 
mulher, desde que cumprido tempo mínimo de 
contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a 
existência de deficiência durante igual período.

C) ; ■ ■ :■ . :■
contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se 
mulher, no caso de segurado com deficiência 
moderada.

deficiência após 52 anos de idade e 20 anos de 
contribuição, desde que cumprido tempo mínimo 
de contribuição de 10 (dez) anos.

E) ' ^  ; :m . •
direito à aposentadoria é garantido após 15 anos 
de contribuição.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

(Questão 33 )------------------------------------------------------------

Após completar 35 anos de contribuição para o 
RGPS, João faleceu aos 60 anos de idade, deixando 
viúva sua esposa Maria, de 25 anos, sem ter 
requerido a aposentadoria. Nessa situação é correto 
entender que:

A) Maria tem direito á restituição das contribuições 
pagas por João em vida.

B) Maria terá direito ao recebimento de pensão pelo 
prazo de 15 anos.

C) • i ■■ ;;.■■■ : : : m - '.M '
antes do óbito, a viúva não terá direito ao 
benefício de pensão por morte.

aposentadoria antes do óbito os dependentes de 
João tem direito à pensão por morte.

E) Maria terá cíireito a pensão por morte em caráter 
vitalício.

A pensão por morte, havendo mais de um 
pensionista, é rateada entre todos em parte iguais, 
sendo uma das hipóteses de extinção da cota-parte a 
seguinte:

A) para a viuva o benefício e vitalício.

B) . . .
do inicio do benefício.

se estiver em curso superior, hipótese em que o 
prazo é estendido até os 24 anos.

D) para o irmão inválido, pela cessação da invalidez, 

após 5 anos do início do benefício.

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

Acerca da acumulação dos benefícios da previdência
social, ressalvando os casos de direito adquirido,
assinale a alternativa correta.

A) É permitido o acumulo de mais de um auxilio- 
acidente.

B) o . ■■ ■ : ■ ; :■ :■
tenha havido custeio.

C) ' : . ' ■ ' : : • ■
deixadas por cônjuge ou com panheiro, 
ressalvado o direito de opção pela mais 
vantajosa.

D) É permitido o acumulo de salario-matermdade e 
auxílio-doença.

E) Não é permitido o recebimento conjunto dos 
benefícios de aposentadoria e auxílio-doença.



(Questão 36 )------------------------------------------------------------

Sobre Administração Pública, assinale a alternativa
correta.

A) Divulgar o preço da contrataçao cie uma obra 
pública licitada tem íntima relação com o princípio 
da Publicidade.

B) • ; ' • : . ; ! ■  : ■ ■ U , ;
Administração Pública Federal.

C) I I I
o funcionamento da Administração Pública.

D) Moralidade Administrativa tem a ver, entre outras 
coisas, com a forma como se trajam os 
servidores públicos.

E) So se pode falar em Administração Publica 
quando se tratar do Poder Executivo.

Ç Direito Administrativo

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

Dentre as alternativas a seguir, indique a que 
apresenta conceituação correta para o princípio 
administrativo apontado.

os atos praticados pela Administração Pública, 
sem exceções, considerando a necessidade de 
transparência para a atuação estatal e ainda que 
a co le tiv idade  é destina tá ria  dos atos 
administrativos, não se justificando que estes 
não lhes cheguem ao conhecimento.

B) Mora lidade adm in is tra t iva  -• preocupação 
exclusiva com os padrões comportamentais do 
agente público, tais como linguajar, trajes e 
aspectos estéticos, como uso de tatuagem, corte 
de cabelo e uso de piercings e outros adornos.

para a prática de um ato da Administração, sendo 
desnecessária a apresentação dos motivos 
jurídicos, tendo em vista que ninguém pode 
alegar não conhecer o Direito vigente, nem 
mesmo a própria Administração Pública.

D) Autotuíela -  controle que a Administração 
Pública deve fazer sobre as entidades da 
Administração Pública indireta, especialmente 
quanto à consecução das diretrizes e finalidades 
estabelecidas pelo governo central.

realizadas ao cargo público desempenhado e 
não ao ocupante desse mesmo cargo público.

As duas principais formas de extinção do ato 
administrativo são a anulação e a revogação. Vários 
aspectos referentes ao contro le da função 
administrativa envolvem a anulação e a revogação. 
Dentre os aspectos legais, dou triná rios  e 
jurisprudenciais sobre anulação e revogação, tem-se 
como correta a seguinte alternativa:
A) • u u : :•■■■■• : ■ ■

Administração Pública de reavaliar o mérito de 
seus atos administrativos, existem atos que são 
irre vo g á ve is , com o por exem plo , a tos 
administrativos que geraram direitos adquiridos.

B) • ; ■ : ■■ : ■ : : ■ . ; . ■
capacidade de revogar atos administrativos, tal 
qual o Poder Executivo, pois a revogação seria 
um instituto próprio da função administrativa e, se 
praticada pelo Legislativo ou pelo Judiciário, 
configuraria uma violação ao Princípio da 
Separação dos Poderes.

C) y ara os seguidores da Teoria IV.onista. como Hely 
Lopes Meirelles, diante de vícios e invalidades 
em um determinado ato administrativo, seria 
possível o instituto da Convalidação, no sentido 
de tentar aproveitar o ato administrativo e seus 
efeitos, quando não houver lesão ao interesse 
público ou prejuízo a terceiros.

D) No Brasil, a anulação do ato administrativo 
sempre terá efeitos ex tunc, isto é, retroativos, 
retornando ao início de quando praticada a 
ilegalidade que o vicia.

E) ■ . ■ : :
Pública pode revogar atos administrativos 
quando eivados de ilegalidade e deve anular 
aqueles que passem a ser tidos como 
inconvenientes e/ou inoportunos.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------



As Agências Reguladoras tomaram um espaço de 
destaque no cenário do Direito Administrativo 
brasileiro, especialmente a partir da Constituição de 
1988. São autarquias em regime especial, sendo 
dotadas de algumas características especiais. 
Identifique a alternativa correta acerca das Agências 
Reguladoras.

A) Conforme a Constituição tía República. somente 
a União pode criar agências reguladoras, sendo 
isso vedado aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios.

autoadministração, uma agência reguladora não 
tem autonomia para captação de recursos 
próprios, como por exemplo, taxas que fossem 
para custear suas atividades regulatórias.

C) Os servidores públicos das agências reguladoras 
deverão ser concursados, mas ocupantes de 
empregos públicos, uma vez que a eles não se 
aplicam o regime jurídico único, próprio dos 
servidores da administração pública direta.

D) : . ' . ' . .
proibição que as agências reguladoras sofrem 
quanto a editar atos administrativos normativos 
regulatórios, pois isso é de reserva legal, em 
homenagem ao princípio da legalidade.

E) . ■ : . ' ' ■ m ■ ;
que venha estabelecer que os dirigentes de 
agência reguladora estadual somente possam 
ser destituídos de seus cargos por decisão 
exclusiva da respectiva Assembléia Legislativa 
estadual, sem qualquer partic ipação do 
Governador desse Estado.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

No que se refere à organização da Administração 
Pública brasileira, vários aspectos são basilares para 
nortear e uniformizar o seu funcionamento no país 
inteiro. Trata-se um conjunto de regras e princípios da 
mais alta importância, diante da estrutura avantajada 
do Poder Público no Brasil e de suas inúmeras 
particularidades, o que demanda a existência de 
parâmetros legais, doutrinários e jurisprudências 
seguros, dos quais, é correto afirmar:

A) Assim como um órgão da Administração Publica 
direta pode ter mais de uma entidade da 
Administração Pública indireta a ele vinculada, 
pode uma entidade da Administração Pública 
indireta estar vinculada a mais de um órgão da 
Administração Pública direta.

B) A regra do teto remuneratório para os agentes 
púb licos deve ser obedecida tan to  na 
Administração Pública direta, como na indireta, 
mesmo nas estatais, sem qualquer ressalva.

C) ! ' ■■■:
órgão público não pode ter, em qualquer 
hipótese, capacidade processual, também 
denominada por alguns como personalidade 
judiciária.

D) ~ ; ; ■ " m m
isto é, não estão submetidas à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma vez que possuem 
dotação orçamentária própria e capacidade de 
autoadministração.

própria, um órgão público pode possuir uma 
capacidade de fato, que é a capacidade de 
contratar, nos termos da atual Constituição da 
República.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------
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Acerca das classificações atinentes às Constituições, 
assinale a alternativa correta.

A) ' ■ :
podem sofrer qualquer alteração formal.

por compromissórias, vinculam-se a determinada 
ideologia, ou seja, não apresentam uma 
pluralidade ideológica.

que apenas estrutura e limita o exercício do poder 
político.

D) - . : • ' ' ■ . • ' . ; ■ ■
princípios gerais de organização do Estado e 
alguns direitos políticos e individuais, a 
Constitu ição pode ser classificada como 
analítica.

E) ■' ■ ' ' ' . ;■ ' ' .
por um governante, sem que haja participação 
popular.

C Direito Constitucional

(Questão 41

(Questão 42 )------------------------------------------------------------

“A persecução por meio da lei de objetivos ilegítimos 
pode ser também enquadrada como hipótese de 
desvio de poder legislativo. A categoria do desvio de 
poder legislativo, inspirada na doutrina francesa do 
“détournement de pouvoir", tem uma de suas mais 
claras manifestações na hipótese em que o legislador 
se afasta da sua missão institucional de busca do 
bem-comum para, de forma escamoteada, perseguir 
fin a lid a d e s  in com p a tíve is  com os va lo res  
fundamentais da ordem jurídica. A finalidade 
aparente até pode ser lícita, mas a finalidade real se 
mostra não apenas ilícita, mas também, muitas 
vezes, ofensiva à moralidade pública. [...]”
(SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito 
Constitucional: teoria história e métodos de trabalho. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 473).

O desvio de poder legislativo, destacado no texto, 
rep resen ta  uma v io laçã o  ao p rin c íp io  da 
proporcionalidade, em seu aspecto da:

A) vedação ao excesso.

B) adequação.

Nos termos do art. 62 da Constituição da República 
Federativa do Brasil:

A) : ................. -  m. : ' ;
mesma sessão legislativa, ainda que rejeitada ou 
destituída de eficácia pelo decurso do tempo.

forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, 
prorrogável por igual período uma única vez.

matéria relativa a partidos políticos e reservada a 
lei complementar, entre outras hipóteses.

caso de relevância e urgência naquelas matérias 
não vedadas pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, ou, em hipóteses 
específicas, mediante autorização prévia do 
Congresso Nacional.

E) a medida proviscna será convertida em lei depois 
de deliberação e aprovação pela Câmara dos 
Deputados, sem a necessidade de tramitação no 
Senado Federal.

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

C) proporcionalidade em sentido estrito.

D) proibição da proteção deficiente.

E) necessidade.

©



Acerca da decisão do STF sobre a interrupção da 
gravidez de feto anencefálico, assinale a alternativa 
correta.

A) ■ • . !
interrupção da gravidez, pois o direito à vida -  
absoluto -  só pode ser excepcionado em 
h ipó teses  exp ressa m en te  p re v is ta s  na 
Constituição.

da gravidez, concordaram os Ministros ser 
impossível uma ponderação de interesses 
quando direitos constitucionais estão em 
aparente rota de colisão.

C) A autorização para a interrupção da gravidez -  
com efeito apenas no caso concreto que era 
julgado -  veio após a unanimidade dos Ministros 
decidirem que os direitos à intimidade e à 
autonomia da vontade dos pais têm maior valor 
do que o direito à vida do nascituro.

Código Penal uma interpretação conforme a 
Constituição e o instrumento escolhido para sua 
propositura foi a arguição de descumprimento de 
preceito fundamental.

inconstitucionalidade, em que se buscava a 
declaração da inconstitucionalidade de lei 
municipal que vedava a prática.

(Questão 44

(Questão 45

Aforma federativa de Estado:

A) poderá serabolida poremenda constitucionai.

B) poderá serabolida complementar.

C) poderá ser abolida por lei delegada.

D) não poderá serabolida.

E) poderá serabolida porlei ordinária.

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

Em relação às habilidades do administrador, é correto
afirmar que no nível estratégico:

A) a habilidade técnica e a mais desenvolvida.

B) nao se faz necessário o dessas habilidades.

C) a habihdade hum ana deve ser a mais 
desenvolvida.

D) todas elas devem ser desenvolvidas na mesma 
proporção.

E) a .nabilidade conceituai deve ser a mais 
desenvolvida.

Ç Conhecimentos na Área de Formação

(Questão 47

Considerando as alternativas a seguir, é correto 
afirmar que o modelo burocrático de Organização 
tem como características o(a):

A) ■ " ; :
processo gerencial; administração por objetivos 
(APO); e a transparência.

r e s u l t a d o s ,  c o mo  ê n f a s e  na f u n ç ã o  
p l a n e j a m e n t o ;  a m e r i t o c r a c i a ;  e o 
empreendedorismo.

C) : ■ ; " ' ■ . ; :
impessoalidade; a racionalidade; e a ênfase na 
função planejamento.

D) : • • ■ : ■ : ■ '■ ■ • . : : :•
a racionalidade; e a ênfase na função 
planejamento.

E) p r o f i s s i o n a l i s m o :  a m e r i t o c r a c i a :  a 
impessoalidade; a racionalidade; e a ênfase na 
função controle.

©



O tipo de departamentalização que divide a 
fabricação do bem em função das operações 
in dus tria is  que os func io ná rios  terão que 
d e s e m p e n h a r  p a r a  p r o d u z i - l o ,  é a 
departamentalização por:

A) linha de produto.

B) clientes.

C) projetos.

D) produtos.

E) processo.

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

(Questão 49 )------------------------------------------------------------

Considerando os tipos de planejamento e os níveis 
organizacionais, respectivamente, assinale a 
alternativa com a associação correta.

A) Estratégico: Gerencia

B) Tático: Operacional

C) Tático: Institucional

D) Operacional: Gerencia:

E) Tático: Gerencial

(Questão 50 )------------------------------------------------------------

Um sistema de informações gerenciais de uma 
organização deve ser definido a partir:

A) de uma consultoria externa.

B) do seu nível gerencia!

C) do seu i i ive institucional.

D) da sua assessoria de planejamento

E) do seu nívei operacional.

No contexto da Administração de Projetos, é correto
afirmar que um projeto é:

A) , i ’ .1 : ■ : ■ n u : ,
destinadas a produzir produtos e serviços ligados 
à rotina de uma organização.

definidos no tempo e, por isso, possui escopo e 
recursos definidos.

C) uma atividade realizada em grupo, destinada a 
manter um serviço ao longo do tempo, de forma 
rotineira.

D) • ■ ■ : : ■ .
conjunto de atividades destinadas à produção de 
bens e serviços.

E) um conjunto de ativ idades permanentes, 
realizadas em grupo, destinadas a produzir um 
produto, serviço ou resultado únicos.

(Questão 51

(Questão 52 )------------------------------------------------------------

No contexto da Qualidade na Administração, a ênfase 
nos clientes; os aprimoramentos contínuos; a criação 
de equipes de trabalho (e os incentivos a elas); bem 
como o reconhecimento dos problemas de forma 
aberta, são características da(o):

A) benchmark.

B) kaizen.

C) downsizing.

D) terceirização.

E) reengeoharía de processos.

(Questão 53 )------------------------------------------------------------

O arranjo físico, utilizado quando o produto sofre 
frequentes modificações e o volume de produção é 
relativamente baixo, é denominado layout:

A) de processo.

B) geográfico.

C) estacionário.

D) de distribuição.

E) de produto.



A liderança em que o comportamento do “líder formal” 
deve variar de acordo com o nível de maturidade dos 
integrantes do grupo e no qual a responsabilidade 
pela realização dos objetivos do grupo não é do “líder 
formal” é denominada:

(Questão 54

A) democrática

B) servidora.

C) liberal.

D) autocrática.

E) situacional.

(Questão 55

O C oordenador de um proje to , dentro da 
Administração Pública, ao encaminhar um pedido de 
compra de um determinado item, o fez com uma 
única proposta de fornecimento.
Nesse caso, a compra:

A) : m  :.i ■■ v ■
detenha exclusividade para fornecimento do 
item, mediante atestado fornecido por entidade 
competente.

o órgão de compras deverá devolver o pedido de 
compra ao seu emitente com a negativa 
definitiva.

acompanhada de justificativa técnica informando 
o fornecedor de preferência do Coordenador do 
projeto.

de um fornecedor que apresente carta de 
preferência para fornecimento do item no 
território nacional.

considerando as normas e os critérios da 
Administração Pública.

A Lei de Acesso à Informação dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de 
garantir o acesso a informações previsto na 
Constituição Federal. Essa Lei:

as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União, Estados, D istrito Federal e 
Municípios.

lucrativos que recebam, para realização de 
ações de interesse público, recursos públicos 
d ire tam ente do orçam ento ou m ediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo 
de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres.

sem fins lucrativos que recebam, para realização 
de ações de interesse público, recursos públicos 
d ire tam ente do orçam ento ou m ediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo 
de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres.

entidades privadas, às fundações públicas, às 
empresas públicas, às sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios

E) subordina o Ministério Publico, o Poder 
Judiciário, os órgãos públicos integrantes da 
Administração direta do Poder Executivo, e o 
Poder Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, 
além das entidades privadas.

(Questão 56 )---------------------------------------------------------



C o n s t i t u e m  r e q u i s i t o s  e s s e n c i a i s  da 
responsabilidade na gestão fiscal a(o):

c o n s titu c io n a l do en te  da Federação,  
independentemente da sua previsão.

B) : . ; :■ .■■■ ................ • : " : m
com petência  cons tituc iona l do ente da 
Federação, desde que aprovadas as propostas 
orçamentárias.

C) ' : • . i : '• . . ..i : : : .i ■
todos os tributos da competência constitucional 
do ente da Federação.

D) • • :........ ’ • m m :  M ' m • m :
dos estudos e das estimativas das receitas para o 
exercício subsequente, do ente da Federação.

estudos e das estimativas das receitas para o 
exercício subsequente, do ente da Federação.

(Questão 57

(Questão 58 )------------------------------------------------------------

De acordo com o Decreto Lei n° 200/1967, a entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, 
criado por lei para a exploração de atividade 
econômica que o Governo seja levado a exercer por 
força de contingência  ou de conveniência  
administrativa podendo revestir-se de qualquer das 
formas admitidas em direito, é denominada:

A) empresa publica.

B) fundação pública.

C) fundação privada.

D) empresa de economia mista.

E) autarquia.

Em conformidade com a Lei Federal n° 4.320/1964, a 
Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita 
e despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os seguintes princípios:

A) legalidade, publicidade e eficiência.

B) unidade, universalidade anualidade.

C) unidade, anualidade e moralidade.

D) legalidade, publicidade e anualidade.

E) eficiência, unidade eanuaüdade.

(Questão 59 )---------------------------------------------------------

(Questão 60 )------------------------------------------------------------

O princípio infraconstitucional que não concede 
liberdade absoluta ao administrador para concretizar 
transações de qualquer natureza, sem prévia 
autorização legal, é denominado princípio da:

A) supremacia do interesse publico.

B) economicidade.

C) razoabilidade e proporcionalidade.

D) mdispombilidade.

E) lega idade.
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PROVA DISCURSIVA

Questão 01

( )

C ons ide rando  os m odelos o rgan iza c io n a is  
patrimonialista; burocrático e gerencial, desenvolva 
suas respostas, em aproximadamente 20 linhas, 
descrevendo:

a) as características desses três modelos e faça 
uma correlação entre eles ao longo da história.

b) a motivação para o surgimento dos modelos 
burocrático e gerencial e, a seguir, descreva a 
motivação para o surgimento da Governança 
Pública.

Questão 02

a) Cite e descreva os estilos clássicos de liderança.
b) Comente sobre a liderança situacional e a 

liderança servidora.

Todas as respostas devem ser justificadas, 
obedecendo à quantidade de linhas disponível.






