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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
UM PADRÃO IDEAL DA LÍNGUA 

 
(1º§) Existem, na língua, padrões reais e padrões ideais de 

linguagem. 
(2º§) Padrão ideal é o que se espera que o falante diga numa 

situação de formalidade. 

(3º§) Padrão real é o que o falante diz em situações informais 
ou em situações em que o falante recusa ou ignora a 

formalidade. O que se ensina na escola, nas aulas de português, 
são padrões ideais [...]. 

(4º§) Quando alguém, com exagero, afirma que determinado 
orador “assassina” o português, o que ele está dizendo é que 

esse orador não aprendeu ou não respeita os padrões ideais de 

um registro adequado à situação de formalidade em que o 
discurso se realiza. 

(5º§) Embora uma pessoa entre na escola respirando, ouvindo 
ou enxergando, não é exagero dizer que ela ainda não sabe 
respirar, ouvir ou enxergar adequadamente em certas 

situações. O mesmo ocorre com a língua.  
(6º§) Entra-se na escola falando-se o português. Mas é 

aprendendo a falar a própria língua que um falante consegue 
mudar os registros linguísticos de acordo com a situação da 

fala.  
(7º§) A língua não tem apenas uma função social. [...] 

(Por: Dr. José Augusto Carvalho. Doutor em Letras. Língua Portuguesa, ano 8, dez. 2012.) 

 

01. Sobre a estrutura do título do texto, analise as 

proposições com V (Verdadeiro) ou F (Falso). Em Seguida, 
marque a sequência correta. 

 

(     ) O título está estruturado com exemplo de concordância 
nominal de um determinante com respectivo 

substantivo seguido de adjetivo uniforme. 
(     ) A contração prepositivo do título deve-se à imposição da 

regência nominal. 
(     ) Os substantivos do título são dissílabos e pertencem à 

mesma regra de acentuação gráfica e prosódica.  

(     ) O título exemplifica período simples oração absoluta 
construído com apenas um termo trissílabo oxítono. 

 
(A) V; V; V; F. 
(B) F; V; V; F. 

(C) V; V; F; F.  
(D) V; V; V; V. 

(E) F; F; V; V. 
 

02. Sobre o trecho: “Mas é aprendendo a¹ falar a² própria 
língua que³ um falante consegue mudar os registros 
linguísticos de acordo com a situação da fala”.  - Marque a 

alternativa com afirmação incorreta. 
 

(A) Inicia com elemento coesivo coordenativo adversativo. 
(B) Na série: “falar”; “mudar” e “situação” todos são oxítonos, mas 

nenhum recebe acento gráfico que justifique sua tonicidade. 

(C) A expressão: “de acordo com” transmite ideia consecutiva.  
(D) Na série com numeração (1; 2; 3), temos: preposição imposta 

pela regência verbal; artigo definido; pronome relativo. 
(E) A expressão: “consegue mudar” é locução verbal formada por 

verbo de terceira conjugação e verbo de primeira conjugação, 
respectivamente.  

03. Sobre a estrutura do (3º§), marque a alternativa 
incorreta. 

 
(A) A expressão: “Padrão real é” exemplifica ordem direta dos 

termos essenciais da oração. 
(B) A expressão: “em situações informais” exerce função 

sintática de objeto indireto.  
(C) Em: “o falante¹ recusa ou² ignora a formalidade³. – temos 

respectivamente: núcleo do sujeito simples representado 
por substantivo formado por derivação imprópria; 
conjunção coordenativa alternativa; núcleo do objeto 
direto representado por substantivo abstrato. 

(D) Os verbos do (3º§) estão conjugados no presente do 
modo indicativo. 

(E) Há equivalência de: “O que se ensina na escola” com: “O 
que é ensinado na escola”. 

 
04. Sobre os componentes linguísticos do texto, analise as 

proposições com V (Verdadeiro) ou F (Falso). Em seguida, 
marque a sequência correta. 

 

(     ) No (1º§), as palavras: “reais” e “ideais” exemplificam 
uso de paradoxo ou oximoro. 

(     ) No (2º§) e no (3º§), há explicação do sentido semântico 
de termos usados no parágrafo que inicia o texto. 

(     ) Em: “um registro adequado à situação” – a crase é 
imposta pela regência nominal. 

(     ) No segmento: “espera que o falante diga numa situação 

de formalidade” – destacamos conjunção subordinativa 
integrante que introduz oração subordinada substantiva 
objetiva direta. 

 
(A) F; V; V; V.  
(B) F; V; F; V. 
(C) F; F; F; V.  

(D) V; V; F; V. 
(E) V; F; F; V. 
 
05. Marque os parágrafos que iniciam, respectivamente, com 

as características estruturais: palavra adverbial; conjunção 
subordinativa concessiva; uso de ênclise. 

 

(A) (1º§); (3º§); (4º§). 
(B) (4º§); (5º§); (6º§).  
(C) (2º§); (4º§); (7º§). 
(D) (1º§); (2º§); (6º§). 
(E) (2º§); (3º§); (5º§) 
 

CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA 

 
06. A “Cloudcomputing”, está alterando a forma como as 

empresas e as pessoas consomem tecnologia, uma vez 
que provoca a redução nos investimentos em 
infraestrutura e demanda uma menor necessidade de 
equipes de especialistas que não estão relacionados ao 
negócio. A palavra Cloud (Nuvem) do termo em questão 

está relacionada a: 
 
(A) Wi-Fi 
(B) Memória física. 
(C) Usuários. 
(D) Internet. 
(E) Política de Segurança. 
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07. A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de 

computação – servidores, armazenamento, bancos de 

dados, rede, software, análise e muito mais – pela 

Internet (“a nuvem”). As empresas que oferecem esses 

serviços de computação são denominadas provedoras de 

nuvem e costumam cobrar pelos serviços de computação 

em nuvem com base no uso, da mesma forma que você 

seria cobrado pela conta de água ou luz em casa.  Os 

serviços de computação em nuvem se dividem em três 

categorias: IaaS (infraestrutura como serviço), PaaS 

(plataforma como serviço) e SaaS (software como 

serviço). Em relação a estas três categorias, analise as 

afirmativas abaixo. 

 

I. No SaaS, o usuário administra a infraestrutura subjacente, 

incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, 

armazenamento ou mesmo as características individuais 

da aplicação. 

II. O ambiente da computação em nuvem é composto dos 

modelos de serviços: Software como um Serviço (SaaS), 

Plataforma como um Serviço (PaaS) e Infraestrutura como 

um Serviço (IaaS). 

III. O modelo PaaS prevê que o usuário deve administrar a 

infraestrutura subjacente, incluindo rede, servidores, 

sistemas operacionais ou armazenamento. 

IV. O modelo IaaS permite fornecimento de recursos, tais 

como servidores, rede, armazenamento e outros recursos 

de computação, que podem incluir sistemas operacionais 

e aplicativos. 

V. O PaaS fornece um sistema operacional, linguagens de 

programação e ambientes de desenvolvimento para as 

aplicações, auxiliando a implementação de sistemas de 

software, já que contém ferramentas de desenvolvimento 

e colaboração entre desenvolvedores. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

 

(A) I e II apenas. 

(B) II, III e V apenas. 

(C) II, III e IV apenas. 

(D) IV e V apenas. 

(E) I, II, III e V apenas. 

 

08. O Ms - Windows trabalha com dois tipos de memória, a 

memória  principal, também chamada de física, ou seja, a 

quantidade de memória RAM da máquina. A outra 

memória é conhecida como memória virtual que utiliza da 

memória secundária como uma cache para 

armazenamento secundário. E utilizada pelo computador 

em alguns momentos. Essa memória é: 

 

(A) um arquivo armazenado no disco rígido da máquina. 

(B) um registrador da CPU 

(C) uma área reservada na ROM do computador. 

(D) uma área de acesso da Basic Input/Output System. 

(E) uma memória cache. 

09. O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas 

produzido pela Microsoft para computadores que utilizam 

osistema operacional Microsoft Windows, além de 

computadores Macintosh da Apple Inc. e dispositivos 

móveis como o Windows Phone, Android ou o iOS. Seus 

recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas 

ferramentas de cálculo e de construção de gráficos. O que 

faz a função CONT. SE no Microsoft Excel 2010? 

 

(A) Calcula o número de células não vazias em um intervalo 

que corresponde a uma determinada condição. 

(B) Calcula o número de células em um intervalo que contém 

números. 

(C) Retorna a quantidade de células não vazias em um 

intervalo. 

(D) Retorna a quantidade de células numéricas em um 

intervalo de acordo com uma condição. 

(E) Calcula o número de células em um intervalo que 

correspondem a uma condição. 

 

10. O Microsoft Power Point é um programa utilizado para 

criação/edição e exibição de apresentações gráficas, 

originalmente desenvolvido para o sistema operacional 

Windows e depois adaptado para a plataforma Mac OS. O 

MS Power Point 2010 trouxe funcionalidades para facilitar 

o trabalho do usuário. No item “Arquivo, Novo” do menu 

lateral existe uma opção que apresenta layouts 

disponíveis para o usuário. Qual é esta opção? 

 

(A) Designer automático do Layout. 

(B) Formatar Slide Padrão. 

(C) Modelos do Office.com. 

(D) Exibir Slide especial. 

(E) Inserir Temas da biblioteca 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

 

11. “Cumprindo uma de suas promessas de campanha, o 

presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto 

neste segunda-feira (23) para retirar o país da Parceria 

Transpacífico (TPP), peça central da estratégia comercial e 

geopolítica de seu antecessor, Barack Obama”. 

 

Folha de são Paulo, 17/01/2017. Disponível em:  

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/01/1852303-trump-retirara-eua-do-tpp-nesta-

segunda-diz-emissora.shtml 

 

Analise o texto acima e assinale a alternativa INCORRETA 

acerca do Tratado Trans-Pacífico (TPP). 

 

(A) O acordo foi assinado em 2015 pelos EUA e mais 11 países 

situados na América, Ásia e Oceania. 

(B) O TPP era considerado um dos maiores acordos 

comerciais, abrangendo 40% do PIB mundial 

(C) O fim do acordo tem como grande prejudicada a China, 

que terá diminuída sua influência na Ásia. 

(D) Com a saída dos EUA, os demais países envolvidos no TPP 

assinaram novo acordo em março de 2018. 

(E) A saída dos EUA do TPP foi justificada como medida 

protecionista. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/01/1852303-trump-retirara-eua-do-tpp-nesta-segunda-diz-emissora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/01/1852303-trump-retirara-eua-do-tpp-nesta-segunda-diz-emissora.shtml
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12. “A Argentina demonstrou mais uma vez que é o país da 
América Latina onde é mais difícil levar adiante reformas 
impopulares. Uma enorme mobilização diante do 
Congresso, com fortes tumultos fizeram a polícia recuar 
várias vezes” 

 
El País, 18/ 12/2017. Disponível em:  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/18/internacional/1513615892_028372.html 

 
Em dezembro de 2017, ocorreu a segunda greve geral na 
Argentina contra a política econômica do governo de 
Maurício Macri, afetando o transporte público, o comércio 
e vôos nacionais e internacionais. Acerca desse episódio, 
verifique as assertivas abaixo. 

 
I. Os protestos realizados na Argentina eram contra a 

reforma agrária. 
II. Os protestos realizados na Argentina eram contra a 

reforma da previdência.  
III. Em virtude dos protestos, a reforma em questão não foi 

aprovada pelo congresso. 
 

São CORRETAS as alternativas: 
 
(A) I apenas 
(B) II apenas 
(C) I e II 
(D) I e III 
(E) II e III 

 
13. “A crise na Venezuela levou 52 mil cidadãos a pedir 

refúgio em outros países, até o primeiro semestre deste 
ano, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur). Em seis meses, o número quase 
dobrou. Até o ano passado, eram 27 mil pedidos em todo 
o mundo” 

 
Agência Brasil, 18/07/2017. disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-07/brasil-e-o-segundo-pais-que-

mais-recebe-refugiados-venezuelanos-diz 

 
Acerca do acima exposto, assinale Verdadeiro ou Falso no 
tocante ao fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil. 

 
(     ) O Brasil recebe 10 vezes mais refugiados venezuelanos 

do que a Colômbia em virtude de acordos diplomáticos 
anteriormente firmados entre Brasil e Venezuela. 

(     ) O Conselho Nacional de Imigração expediu resolução 
normativa (126/2017), em que os venezuelanos podem 
ter residência temporária por até dois anos no Brasil. 

(     ) Casos de trabalho escravo e exploração sexual a 
imigrantes venezuelanos em Roraima foram 
denunciados. 

(     ) Os venezuelanos não indígenas que migram para 
Roraima possuem bom nível de escolaridade, sendo que 
32% fizeram ensino superior ou uma pós-graduação  

 
Assinale a sequência correta. 

 
(A) V – V – F – V 
(B) V – F – V – F 
(C) F – F – V – F 
(D) F – V – V – V 
(E) F – V – F – F 

14. “De acordo com relatório do Ministério da Saúde, a taxa 

de mortalidade infantil no Brasil subiu 4,8% entre 2015 e 

2016, representando o primeiro aumento em 26 anos. A 

taxa estava caindo desde 1990, quando foram registradas 

47,1 mortes para cada 1.000 crianças com menos de 1 

ano. No entanto, em 2016 foram contabilizados catorze 

óbitos de crianças com até 1 ano a cada 1.000; em 2015 

foram 13,3 mortes”. 

 

Veja, 17/07/2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/apos-26-

anos-de-queda-taxa-de-mortalidade-infantil-sobe-no-brasil/ 

 

Em relação ao aumento da mortalidade infantil, verifique 

as assertivas abaixo e assinale a Correta. 

 

(A) A mortalidade causada pelo Vírus Zika, além do corte de 

verbas destinadas aos programas sociais são apontados 

como causa para o aumento da mortalidade infantil. 

(B) As principais causas de morte de crianças mais pobres são 

diarreia, desnutrição e infecções respiratórias agudas. 

(C) O combate à pobreza é importante para a redução da 

mortalidade na infância por garantir maior acesso à saúde 

por famílias mais vulneráveis. 

(D) Estados do Nordeste e Centro-Oeste registraram as 

maiores taxas de mortalidade infantil no país em 2016. 

(E) A maior parte dos óbitos se concentra no primeiro mês de vida da 

criança.  

 

15. “A República da Irlanda anunciou neste sábado, 26, que 

mais de 1,4 milhão de pessoas (66% dos eleitores) votou 

pela legalização do aborto na consulta popular realizada 

no país na sexta-feira, 25. Cerca de 724 mil votaram pelo 

‘não’. O resultado é uma vitória histórica para os direitos 

das mulheres...”  

 

Veja, 26/05/2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/em-votacao-historica-

irlanda-aprova-liberacao-do-aborto/ 

 

Diante do exposto, verifique as assertivas abaixo: 

 

I. O resultado do referendo representa um marco histórico 

para o país de maioria protestante, onde a religião 

exerceu forte influência na política. 

II. Em 2014, parte da proibição foi revogada na Irlanda, 

permitindo o aborto em casos de risco à vida da gestante. 

III. Com a mudança na legislação, a Irlanda permitirá que 

mulheres interrompam a gravidez até 12 semanas de 

gestação, podendo esse prazo ser ampliado em casos 

específicos. 

 

São INCORRETAS as alternativas: 

 

(A) I apenas 

(B) II, apenas 

(C) I e II 

(D) I e III 

(E) II e III 

https://brasil.elpais.com/tag/latinoamerica/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/18/internacional/1513615892_028372.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-07/brasil-e-o-segundo-pais-que-mais-recebe-refugiados-venezuelanos-diz
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-07/brasil-e-o-segundo-pais-que-mais-recebe-refugiados-venezuelanos-diz
https://veja.abril.com.br/saude/apos-26-anos-de-queda-taxa-de-mortalidade-infantil-sobe-no-brasil/
https://veja.abril.com.br/saude/apos-26-anos-de-queda-taxa-de-mortalidade-infantil-sobe-no-brasil/
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CONHECIMENTOS LOCAIS DE ANAGÉ 

 
16. No ano de 1950, Anagé, ainda distrito do município de 

Vitória da Conquista, teve seu primeiro representante 
eleito a vereador pela legenda do PSD (Partido Social 
Democrático). O nome do representante eleito é: 

 
(A) Gerson Gusmão Sales 
(B) Evaristo José de Oliveira 
(C) Edson Dias Soares 
(D) Aurélicio Amorim 
(E) Henrique Soane 
 
17. O Projeto de Lei para emancipação de Anagé, foi 

apresentado na Assembleia Legislativa do Estado e 
sancionada pelo Governador Juracy Magalhães, por 
iniciativa do deputado estadual: 

 
(A) Padre José Luiz Palmeira 
(B) Padre João Luiz Silveira 
(C) Padre José Antônio Oliveira 
(D) Padre José Luiz Oliveira 
(E) Padre João Luiz Palmeira 
 
18. No ano de 1784 estava sendo aberta a estrada ligando o 

Arraial da Conquista a Caetité e ao Rio São Francisco. A 
região era habitada pelos índios imborés e mongóios. 
Durante a abertura dessa estrada, Anagé foi fundada e o 
responsável pela sua fundação foi o capitão - mor: 

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anage 

 
(A) José Gonzaga da Costa  
(B) Joaquim da Costa Gonçalves 
(C) João Gonçalves da Costa 
(D) Jeremias Gonçalves da Silva 
(E) José Gonçalves da Costa 
 
19. Anagé tem como municípios limítrofes: 
 

https://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/1030743/lei-12564-12 

 

(A) Barra da Estiva - São Felipe - Tanhaçú – Maetinga 
Condeúba. 

(B) Caetanos - Bom Jesus da Serra - Belo Campo – Tanhaçu – 
Piripá. 

(C) Caetanos – Bom Jesus da Serra – Poções – Vitória da 
Conquista – Belo Campo – Caraíbas.  

(D) Vitória da Conquista - Caraíbas - Bom Jesus – Planalto – 
Ilhéus. 

(E) Bom Jesus da Serra - norte, Planalto e Caetanos - Barra do 
Choça - Vitória da Conquista. 

 
20. Anagé já foi palco de vários eventos culturais, tendo o 

inesquecível FESCAMPA, que revelou vários artistas para a 
cidade e região. O grande idealizador desse evento foi: 
 

https://www.mfrural.com.br/mobile/cidade/anage-ba.asppx 

 
(A) advogado Jadilson Sousa 
(B) Advogado Adilson Soares 
(C) Advogado Elquisson Soares 
(D) Advogado Alisson Sousa 
(E) Advogado Elson Soares 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 
21. Analise o Art.1º da Constituição da República Federativa 

do Brasil, 1988. 
 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos, excetuando-se: 

 
(A) A soberania. 
(B) A cidadania. 
(C) A dignidade da pessoa humana. 
(D) Os valores morais; intelectuais; sociais no trabalho e na 

cidadania. 
(E) O pluralismo político. 
 
22. A Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, 

institui: 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

 
(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
(B) Garantir o desenvolvimento nacional. 
(C) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
(D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

(E) Todos os incisos estão corretos.  
 
23. O Art. 5º da Constituição da República Federativa do 

Brasil, 1988, institui: 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

 
I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 

nos termos desta Constituição. 
II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa se não tiver vontade, por livre iniciativa e 
determinação.  

III. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

IV. É livre a manifestação do pensamento, sendo livre 
também poder viver no anonimato. 

V. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem. 

VI. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos de 
acordo com os locais apropriados para garantida e 
proteção de suas práticas, na forma da lei.  

VII. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva. 

VIII. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

 
Marque a alternativa que apresenta todos os incisos que 
estão incorretos. 

 
(A) I; III e V.  
(B) II; IV e VI.  
(C) III; V e VII. 
(D) I; III: V e VIII. 
(E) III; VII e VIII 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anage
https://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/1030743/lei-12564-12
https://www.mfrural.com.br/mobile/cidade/anage-ba.asppx
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24. Em conformidade com o TÍTULO II - Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais - CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS 
POLÍTICOS - da Constituição da República Federativa do 
Brasil, 1988, analise o Art. 15 e marque o inciso incorreto. 

 
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja 
perda ou suspensão só se dará nos casos de: 

 
(A) Cancelamento da naturalização por sentença transitada 

em julgado. 
(B) Incapacidade civil absoluta. 
(C) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos; 
(D) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII. 
(E) Probidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.  
 
25. Em conformidade com a Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988, TÍTULO III - Da Organização do 
Estado - CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA, analise o que preceitua o Art. 19: 
Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público; recusar fé aos documentos públicos; criar 
distinções entre brasileiros ou preferências entre si; é 
vedado, exceto: 

 
(A) Ao Ministério da Justiça.  
(B) À União. 
(C) Aos Estados. 
(D) Ao Distrito Federal.  
(E) Aos Municípios. 
 
26. A Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 - 

TÍTULO III - Da Organização do Estado -Seção II - DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS - § 1º do Art. 39, institui: 
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará: 

 
I. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 

dos cargos componentes de cada carreira. 
II. Os requisitos para a investidura. 

III. As peculiaridades dos cargos. 
IV. A formação acadêmica.  
V. O tempo de trabalho no serviço público. 
 

Marque a alternativa com os incisos corretos. 
 
(A) I e II apenas. 
(B) I; II e III apenas.  
(C) II; IV e V apenas. 
(D) I; III e V apenas. 
(E) Nenhum dos incisos está correto. 

 
27. Este “Ato Administrativo assemelha-se, sob o aspecto 

material, à lei, pois é abstrato, não tem destinatário 
específico, apesar de valer para todos os abarcados nas 
situações fáticas ou jurídicas que descreve, tem finalidade 
normativa”. 

 
(COUTO, Reinaldo. Curso de Direito Administrativo. Atlas. 2011. São Paulo. 

Cap.18. p.173/4/5.) 

 
O enunciado apresenta elementos comprobatórios do 
conceito de “Ato Administrativo”: 

 
(A) Interno. 
(B) Externo. 
(C) Simples. 
(D) Geral ou regulamentar.  
(E) Complexo. 

28. Licitação é o procedimento administrativo pelo qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse. (...) 

 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores. 

(1999). São Paulo.) 

 
Sobre “Licitação”, marque a alternativa incorreta. 

 
(A) A licitação obedece eminente e unicamente aos princípios 

da legalidade; equidade; probidade administrativa.  
(B) A licitação visa a propiciar iguais oportunidades aos que 

desejam contratar com o Poder Público, dentro dos 
padrões previamente estabelecidos pela Administração. 

(C) A licitação atua como fator de eficiência e moralidade nos 
negócios administrativos. 

(D) Licitação é o meio técnico-legal de verificação das 
melhores condições para a execução de obras e serviços, 
compra de materiais e alienação de bens públicos  

(E) A licitação se realiza através de uma sucessão ordenada 
de atos vinculantes para a Administração e para os 
licitantes, sem a observância dos quais é nulo o 
procedimento licitatório, e o contrato subsequente. 

 
29. A Lei nº 8.429, de 3 de junho de 1992, dispõe sobre as 

sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências. 
(http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L8429.htm) 
A Lei preceitua no CAPÍTULO I - Das Disposições Gerais – 
Art. 1º: Serão punidos na forma desta lei: Os atos de 
improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, 
de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com: _______________________. 
 
Marque a alternativa com dados que completam 
corretamente o enunciado. 

 
(A) mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 

anual.  
(B) qualquer valor do patrimônio ou da receita anual. 
(C) qualquer que seja o valor do patrimônio e/ou da receita 

anual. 
(D) trinta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
(E) quarenta por cento do patrimônio e da receita anual. 
 
30. A Lei nº 8.429, de 3 de junho de 1992, CAPÍTULO VI - Das 

Disposições Penais – estabelece:  
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de 
improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
Pena: detenção de ______________________.  

 
Marque a alternativas com dados corretos para completar 
o enunciado. 

 
(A) três a seis meses. 
(B) seis meses e multa 
(C) seis a dez meses e multa.  
(D) oito a dezoito meses. 
(E) doze meses. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L8429.htm
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31. Organização de Documentos e Arquivos é um serviço que 

tem como finalidade principal criar instrumentos de 

controle e monitoramento do armazenamento e tráfego 

de documentos nas empresas, por intermédio da 

implantação de técnicas e metodologias de organização e 

gerenciamento de arquivos.  

 

Marque o que NÃO exemplifica nenhuma “Vantagem e/ou 

Benefício da Organização de Arquivos”. 

 

(A) Sistema de identificação. 

(B) Redução de custos com a administração e manutenção do 

acervo. 

(C) Descarte de documentos expirados ou desnecessários. 

(D) Eliminação das facilidades para gerenciamento e 

manutenção dos arquivos.  

(E) Sigilo das informações, segurança e preservação dos 

documentos. 

 

32. A informação: “É o processo de conversão de documentos 

físicos em formato digital. Este processo dinamiza 

extraordinariamente o acesso e a disseminação das 

informações entre os funcionários e colaboradores, com a 

visualização instantânea das imagens de documentos”, 

apresenta elementos que caracterizam: 

 

(A) Descrição de documentos. 

(B) Digitalização de Documentos.  

(C) Arquivística. 

(D) Plano de classificação de documentos. 

(E) Princípio de proveniência. 

 

33. As empresas que possuem documentos que precisam ser 

consultados e administrados de forma rápida e 

organizada, podem contar exceto com: 

 

(A) Preservação do arquivo físico.  

(B) Redução de custo com recuperação e duplicação. 

(C) Facilidade de acesso e de distribuição dos documentos. 

(D) Disseminação de dados inativos e históricos.  

(E) Redução de tempo das atividades que requerem a análise 

de documentos. 

 

34. Sistema de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) é 

o conjunto de procedimentos e operações  técnicas, cuja  

interação permite a eficiência e a eficácia da gestão 

arquivística de documentos. 

 

Sobre os “Requisitos arquivísticos que caracterizam um 

SIGAD”, temos. 

 

(A) Captura, armazenamento, indexação e recuperação de 

todos os tipos de documentos arquivísticos. 

(B) Captura, armazenamento, indexação e recuperação de 

todos os componentes digitais do documento arquivístico 

como uma unidade complexa. 

(C) Gestão dos documentos a partir do plano de classificação 

para manter a relação orgânica entre os documentos. 

(D) Integração entre documentos digitais e convencionais. 

(E) Todas estão corretas. 

35. Considerando que a “Implementação de meta dados 
associados aos documentos para descrever os contextos 
desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de 
proveniência, de procedimentos, documental e 
tecnológico)” faz parte do rol de “Requisitos arquivísticos 
que caracterizam um SIGAD” relacionam-se teoricamente, 
analise: 

 
1. Foco na manutenção da autenticidade dos documentos; 

Gestão de preservação dos documentos. 
2. Avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e 

preservação daqueles considerados de valor permanente. 
3. Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de 

documentos. 
4. Transferência e recolhimento dos documentos por meio 

de uma função de exportação. 
 

Estão em conformidade com o contexto enunciado: 
 
(A) 1; 2; 3 e 4. 
(B) 1 e 2 apenas. 
(C) 2 e 4 apenas. 
(D) 1; 3 e 4 apenas. 
(E) 2; 3 e 4 apenas. 
 
36. Ética, no amplo sentido conceitual, é o conhecimento que 

oferta ao homem critérios para a eleição da melhor 
conduta, tendo em conta o interesse de toda a 
comunidade humana. Se o objetivo do homem é a vida 
feliz e harmônica, a realização do bem comum, o alcance 
de tal objetivo depende do modo como o homem escolhe 
e determina quais ações podem ser consideradas como as 
melhores. (...) 

 
(BORTOLETO, Leandro et MÜLLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. 

Coleção Tribunais e MPU) 

 
Nessa linha de entendimento, conforme nos ensinam os 
autores do texto enunciado, a ética assume o sentido 
de:____________________________. 
 
Marque a alternativa com os dados coerentes para 
completar o enunciado.  

 
(A) Conduta reflexiva dos princípios de educação. 
(B) Comportamento civilizado no seio social. 
(C) Reflexão sobre quais ações são virtuosas (boas) e quais 

não o são. 
(D) Reflexos da educação básica. 
(E) Demonstração e preservação da educação básica, 

fundamental do ser humano. 
 

37. Os bons princípios e os valores, que são bem 
desenvolvidos durante a vida, conduzem o indivíduo ao 
bom relacionamento dentro dos padrões norteados pelos 
princípios éticos. 
 
Ser ético implica, portanto, voluntário respeito a 
princípios e valores posto:__________. 
 
Marque a alternativa com dados coerentes para dar 
sentido ao enunciado. 

 
(A) Por si e para si.  
(B) Nas relações sociais. 
(C) Nas interações humanas. 
(D) Nas inter - relações e nas intra - relações pessoais. 
(E) Todas estão corretas. 
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38. Analise o que se enuncia a seguir: 
 

“É um cancro (doença grave) que corrói a administração 
pública. Pelo seu efeito perverso, que afeta a vida da 
sociedade causando descrédito e revolta contra a classe 
dirigente em geral, acaba por minar os princípios basilares 
que estruturam o Estado Democrático de Direito”. 
 
O enunciado apresenta elementos que identificam 
corretamente: 

 
(A) A administração pública. 
(B) A Improbidade administrativa. 
(C) A corrupção e o peculato. 
(D) Crimes praticados por funcionários da Administração 

Pública. 
(E) O Estado democrático de direito. 
 

As questões 39 até 40 referem-se à Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, que dispõesobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. – CAPÍTULO I – Das Disposições 
Gerais. 
 
(http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8429.htm) 

 
39. Analise o caput do Art.1º. Em seguida, marque a 

alternativa correta para compor os dados que preenchem 
a lacuna. 
Art. 1 º Os atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, ______________________________________, 
de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei. 

 
(A) dos Estados. 
(B) do Distrito Federal 
(C) dos Municípios. 
(D) de Território. 
(E) Todos estão corretos.  

 
40. Analise o Parágrafo único do Art. 1 º da lei enunciada. Em 

seguida, marque a alternativa com expressão que 
completa coerentemente o enunciado. 
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício 
ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem 
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, 
nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito 
sobre ____________________________. 

 
(A) a contribuição dos cofres públicos.  
(B) o erário em seu valor total. 
(C) os danos financeiros causados à Nação. 
(D) qualquer fraude estadual e/ou municipal. 
(E) a corrupção de qualquer sorte. 

@@@ @@@ @@@ 
 


