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Quando autorizado pelo fiscal 
de sala, transcreva a frase 
ao lado, com sua caligrafia 
usual, no espaço apropriado 
na Folha de Respostas.

INSTRUÇÕES

Construir cenários positivos sempre auxilia a realizar objetivos.

V_______________________________________________________________________ J

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 45 questões, numeradas de 1 a 45.
Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno. 
Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: ® 0 © @ ©

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de 

lápis, lapiseira, marca texto ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, anotações, 

impressos ou máquina calculadora ou similar.
- Aduração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões objetivas e preenchera Folha de Respostas personalizada.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 5, considere o texto a seguir.

Mais da metade da população mundial usa internet

Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que representa mais da metade da 
população mundial -  informou a ONU na sexta-feira (7 de dezembro de 2018).

A agência da ONU para informação e comunicação, a UIT, indicou que, até o final de 2018, 51,2% da população mundial 

estará usando a internet. “Até o final de 2018, teremos ultrapassado a marca de 50% do uso da internet”, afirmou o diretor da UIT, 
Houlin Zhou, em um comunicado. “Esse é um passo importante para uma sociedade global da informação mais inclusiva”, disse ele.

Segundo a UIT, os países mais ricos do planeta registraram um crescimento sólido no uso da internet, que passou de 51,3% 

de suas populações, em 2005, para atuais 80,9%.
(Texto adaptado. Disponível em: https://exame.abril.com.br)

1. No contexto geral do texto, as informações do 3o parágrafo revelam

(A) a distribuição desigual do acesso à internet entre a população mundial.
(B) a expansão homogênea da internet pela população mundial, segundo a UIT.
(C) o uso exagerado e insalubre da internet pelos habitantes dos países mais ricos.
(D) a universalização do acesso à internet em países desenvolvidos em 2005.
(E) os resultados dos esforços da ONU para garantir acesso irrestrito à internet.

2. São vocábulos que sugerem, no contexto, que a autoria do texto não se responsabiliza integralmente pelos dados divulgados:

(A) informou (1o parágrafo) e Segundo (3o parágrafo).
(B) ONU e população (2o parágrafo).
(C) metade (1o parágrafo) e crescimento (3o parágrafo).
(D) pessoas (1o parágrafo) e comunicado (2o parágrafo).
(E) diretor e sociedade (2o parágrafo).

3. O futuro do indicativo em estará usando e teremos ultrapassado (2o parágrafo) serve ao propósito discursivo de

(A) constatar fatos ocorridos.
(B) retificar propósitos.
(C) sinalizar prognósticos.
(D) apresentar sugestões.
(E) evocar experiências.

4. Considerando as regras de regência, o vocábulo sublinhado em o que representa mais da metade da população mundial (1o pa
rágrafo) estará corretamente substituído, sem qualquer outra alteração no trecho, por

(A) se equipara.
(B) corresponde de.
(C) compõe em.
(D) equivale com.
(E) constitui.

5. Considere os elementos sublinhados nas seguintes passagens do texto:

-  Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que representa mais da metade da 
população mundial... (1o parágrafo)

-  Segundo a UIT, os países mais ricos do planeta registraram um crescimento sólido no uso da internet, que passou 
de 51,3% de suas populações, em 2005, para atuais 80,9%. (3o parágrafo)

Preservando as relações de sentido que estabelecem nos contextos dados, os elementos sublinhados estarão correta e respec
tivamente substituídos por

(A) “cujo” e “a qual”.
(B) “isso” e “o qual”.
(C) “essa” e “os quais
(D) “o qual” e “cuja”.
(E) “isto” e “essa”.
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Atenção: Para responder às questões de números 6 a 10, considere o texto a seguir.

Maestro piador

Em 1989, andando com Tom pelo Central Park, em Nova York, ouvi-o identificar vários pássaros pela música que faziam -  era 

íntimo também dos passarinhos americanos. Não tinha a menor dificuldade para identificá-los em português.

Em jovem, nas suas incursões pelo mato, Tom piava inhambus para matá-los. “O inhambu vinha todo apaixonado e eu o 

matava à traição”, confessou. Era uma prática comum aos homens de sua geração. Mas, mais cedo do que muitos, ele enxergou a 
desumanidade daquilo. Continuou a piar vários pássaros, mas para firmar com eles um diálogo de amor.

A faixa “O Boto”, em seu álbum “Urubu”, é uma sinfonia de pios. Estão integrados com tal naturalidade à orquestração que 

podem nem ser “escutados” pelos menos atentos. Mas estão lá no disco, e executados pelo próprio Tom -  quem mais?
(Adaptado de: CASTRO, Ruy. A arte de querer bem. Rio de Janeiro, Estação Brasil, 2018, p. 121-122.)

6. Nesse texto, o autor conta

(A) hábitos inusitados que o maestro Tom Jobim cultivava para se distrair da tarefa de criar obras artísticas sofisticadas.
(B) uma ocasião em que presenciou Tom Jobim compor uma peça musical a partir do canto dos pássaros do Central Park.
(C) quando presenciou Tom Jobim, influenciado por outros homens de sua geração, imitar pássaros americanos para matá-los.
(D) que Tom Jobim chegou a usar seu talento de imitar o canto dos pássaros como recurso expressivo em uma composição.
(E) um fato desconhecido da biografia de Tom Jobim, que fez com que ele, em jovem, resolvesse se tornar maestro.

7. No contexto, o vocábulo também -  no trecho era íntimo também dos passarinhos americanos (1o parágrafo) -  permite concluir 
que Tom Jobim

(A) dedicava a maior parte do tempo a ouvir pássaros americanos.
(B) frequentava o Central Park com o objetivo de estudar os pássaros.
(C) era perito em passarinhos originários dos Estados Unidos.
(D) tinha familiaridade com o canto dos passarinhos brasileiros.
(E) conhecia os pássaros independentemente de seu continente de origem.

8. Preservando as relações de sentido no contexto e respeitando as regras gramaticais, a pergunta que encerra o texto poderia ser 
substituída por

(A) quem mais executaria-os?
(B) quem mais executariam-nos?
(C) quem mais lhes executaria?
(D) quem mais executariam-lhes?
(E) quem mais os executaria?

9. Considere o sentido veiculado pelas orações sublinhadas nos trechos que seguem:

Em 1989, andando com Tom pelo Central Park, em Nova York, ouvi-o identificar vários pássaros pela música que faziam... 
(1o parágrafo)

Em jovem, nas suas incursões pelo mato, Tom piava inhambus para matá-los. (2o parágrafo)

Estão integrados com tal naturalidade à orquestração que podem nem ser “escutados” pelos menos atentos. (3o parágrafo)

Nos contextos em que ocorrem, as orações sublinhadas exprimem, respectivamente, circunstâncias de
(A) causa, direção e condição.
(B) tempo, finalidade e consequência.
(C) conformidade, modo e tempo.
(D) modo, consequência e direção.
(E) condição, causa e modo.

10. Está redigido com clareza e correção este livre comentário do texto:

(A) Ao ouvir um determinado canto, Tom Jobim era capaz, de saber à qual pássaro poderia pertencer.
(B) O maestro Tom Jobim ao ouvir o canto dos pássaros, eram possíveis saber quais eram cada um deles.
(C) Tom Jobim, além de exímio maestro, sabia diferenciar e imitar os cantos dos mais diversos pássaros.
(D) Os cantos que Tom Jobim ouvia eram facilmente atribuidos à determinadas espécies de pássaros.
(E) À partir da escuta atenta dos pios, Tom Jobim podia dicernir quais pássaros estavam por perto.
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Caderno de Prova ’G’, Tipo 001

CONHECIMENTOS GERAIS 

Atualidades
11. O processo complicado chamado de Brexit teve início em junho de 2016, cujos desdobramentos continuaram em 2017 e 2018,

prossegue em 2019 com muitas polêmicas entre as partes atingidas.

Sobre o Brexit é correto afirmar que

(A) em um referendo, mais da metade dos britânicos decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia; após a decisão 
tiveram início as difíceis negociações para a saída do bloco, antevendo-se problemas políticos e econômicos para ambos 
os lados.

(B) o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia está relacionado ao fato de o país ter sido impedido de utilizar o 
euro como moeda oficial; a negativa tem sido apontada como fator dificultador para ampliar as exportações britânicas.

(C) a saída do Reino Unido da União Europeia tem sido apontada como o estopim para a continuidade do bloco econômico, 
pois vários países, como a Alemanha e a França, têm referendos programados para decidir o caminho a seguir no próximo 
ano.

(D) a recente decisão de sair do bloco econômico provocou muitos conflitos internos no Reino Unido, abalando, inclusive, a 
liderança da Família Real, que teve grande participação quando da entrada do Reino Unido na União Europeia.

(E) o principal motivo da saída do Reino Unido do bloco econômico europeu está relacionado à forte pressão dos britânicos no 
sentido de barrar a chegada de imigrantes africanos e asiáticos, considerados pouco preparados para o mercado de 
trabalho britânico.

12. Considere o gráfico abaixo.
Brasil: Evolução da balança comercial

A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre o contexto econômico brasileiro permitem afirmar que a balança comercial brasileira

(A) mostra a importância do petróleo no total das importações.
(B) indica que a crise econômica já foi superada.
(C) apresenta superávits em acentuado declínio desde 2016.
(D) torna o país um dos principais líderes do comércio mundial.
(E) tem no agronegócio os principais produtos de exportação.

13. Criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 
atualizado anualmente, visando permitir o conhecimento sobre as condições de vida das nações avaliadas. Este índice possui 
uma variação de 0 até 1, sendo que quanto mais próximo for de 1 a avaliação do país, melhor classificado ele será no IDH, ou 
seja, melhores condições de vida aquela população terá.

Analise o IDH do Brasil mostrado na tabela abaixo.

Ano Posição no 
mundo IDH

2015 79a 0,754
2016 79a 0,758
2017 79a 0,759
2018 79a 0,759

(Pnud)
Os dados apresentados e os conhecimentos sobre o contexto socioeconômico brasileiro indicam

(A) os elevados déficits em setores de importância socioeconômica, como é o caso da Previdência.
(B) que, atualmente, o país tem apresentado significativa redução das desigualdades sociais.
(C) que as condições de vida da população brasileira tiveram reduzida evolução.
(D) o esforço do governo para manter políticas públicas destinadas às crianças e jovens.
(E) a posição do Brasil como o país de maior IDH da América do Sul, superando a Argentina.
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14. Em junho de 2018, foram divulgadas notícias como esta:

A política de 'tolerância zero' implementada pelo governo de Donald Trump vem sendo alvo de inúmeras críticas. Até mesmo
membros do Partido Republicano têm se manifestado contra a medida.

A política de tolerância zero
(A) dificultou a entrada de imigrantes africanos sob o pretexto de reduzir o descontentamento dos grupos que defendem a su

premacia branca.
(B) revogou milhares de certidões de cidadania obtidos por imigrantes durante o período de governo do presidente Barack 

Obama.
(C) proibiu a prática de abortos entre mulheres adolescentes, mesmo em estados onde as leis já garantiam esse proce

dimento.
(D) tornou ilegal a presença dos imigrantes que vivessem nos Estados Unidos há menos de 3 anos, mesmo aqueles que 

trabalhassem.
(E) foi implementada na fronteira dos EUA com o México e uma de suas características era o fato de separar filhos de 

imigrantes ilegais de seus pais.

15. BRICS é o nome de um conjunto econômico de países considerados “emergentes”, que juntos formam um grupo político de 
cooperação. São formados por
(A) Bélgica, Romênia, Índia, Chile e Suíça.
(B) Brasil, Rússia, Irlanda, Canadá e Suécia.
(C) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
(D) Bulgária, Rússia, Índia, China e Sérvia.
(E) Brasil, Rússia, Israel, Canadá e Singapura.

16. Um consumidor Y compra um celular, por meio do site virtual, mas por não ter gostado do design e da cor do aparelho desiste
da aquisição 7 dias após o recebimento do celular. Essa desistência

(A) é possível, por estar dentro do prazo de reflexão, que não depende de vícios ou defeitos do produto e pode ocorrer sempre 
que a contratação for realizada fora do estabelecimento comercial.

(B) não pode ocorrer porque, embora, dentro do prazo de reflexão de 7 dias, o produto deveria ter apresentado vício ou 
defeito, o que não aconteceu.

(C) não pode ocorrer porque o prazo de reflexão para devolução pura e simples do produto é de 5 dias e este já havia sido 
ultrapassado.

(D) pode ocorrer porque todo produto de alta tecnologia, como celulares ou computadores, possui sempre o prazo mínimo de 
30 dias para sua devolução por arrependimento.

(E) não pode ocorrer porque a previsão de desistência é específica e taxativa para catálogos ou por telefone, não alcançando 
as compras por internet ou outros meios virtuais.

17. Em relação à proteção contratual ao consumidor, considere os enunciados seguintes:

I . As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

I I . As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo 
vinculam o fornecedor, desde que por ele ratificados por ocasião da celebração dos contratos definitivos.

I I I . Assegura-se ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos 
juros e demais acréscimos.

I V . Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas dar- 
se-á com o cálculo de correção monetária, defeso que se proceda a descontos do valor total devido e pago pelo 
consumidor, a qualquer título.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I , I I I  e I V .
(B) I  e I I I .
(C) I I , I I I  e IV .
(D) I I  e I I I .
(E) I  e I V .

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático
18. O preço de custo de um produto é de 6 reais e este é vendido normalmente por 10 reais. Uma promoção de um supermercado 

oferece desconto de 50% na segunda unidade do produto. Então a quantia que o cliente deixará de gastar ao comprar duas 
unidades do produto e o lucro do supermercado nessa venda, são em reais, respectivamente,

(A) 3 e 5
(B) 5 e 3
(C) 5 e 8
(D) 3 e 4
(E) 4 e 3
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19. A rodovia que liga a cidade A à cidade B possui duas saídas: uma para a cidade C e mais a frente uma para a cidade D. A saída 
para a cidade C está situada a 1/5 de toda rodovia medido a partir do ponto de partida na cidade A. Viajando mais 27 km pela 
rodovia em sentido da cidade B, encontramos a segunda saída que é a que vai para a cidade D. O trecho da segunda saída até 
o final da rodovia corresponde a 13/20 de toda a rodovia. Logo a fração que corresponde ao trecho entre a primeira e a segunda 
saída e o percurso total da rodovia, em quilômetros, é
(A) 17/20 e 180

(B) 3/20 e 200
(C) 14/25 e 99.

(D) 3/20 e 180

(E) 14/25 e 200

20. João e Maria correm todos os dias no circuito de 1.500 m de um parque. João faz o percurso em 8 minutos e Maria em 10 minu
tos. Se eles partem juntos do ponto inicial do percurso, a diferença entre o número de metros percorridos por João e o número 
de metros percorridos por Maria, quando se encontrarem novamente no ponto de partida, supondo que mantenham o mesmo 
ritmo durante todo o exercício, é
(A) 7.500
(B) 5.500
(C) 3.000
(D) 2.500
(E) 1.500

21. O time de futsal Campeões da Vida participou de um campeonato ganhando 40% e empatando 24% das partidas de que par
ticipou. Como perdeu 9 partidas no campeonato, o número de partidas disputadas pelo time foi de
(A) 36
(B) 64
(C) 30
(D) 25
(E) 16

22. Foi feita uma pesquisa entre todos os funcionários da empresa X e constatou-se que 50 deles falavam inglês, 45 espanhol 
e 15 falavam as duas línguas. Verificou-se também que 5 dos funcionários não falavam nenhuma língua estrangeira. Então, o 
número de funcionários da empresa X é
(A) 95
(B) 75
(C) 85
(D) 80
(E) 90

23. A negação da afirmação condicional “Se Carlos não foi bem no exame, vai ficar em casa” é:
(A) Se Carlos for bem no exame, vai ficar em casa.
(B) Carlos foi bem no exame e não vai ficar em casa.
(C) Carlos não foi bem no exame e vai ficar em casa.
(D) Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa.
(E) Se Carlos não foi bem no exame então não vai ficar em casa.

24. A soma de três números pares, positivos e consecutivos é 330. O maior número dessa sequência é o número
(A) 116.
(B) 108.
(C) 100.
(D) 112.
(E) 110

25. Considere as seguintes afirmações:
I. Todo amapaense é brasileiro.

I I .  Todo brasileiro é sul-americano.
Então, é correto afirmar:
(A) Todo brasileiro é amapaense.
(B) Todo sul-americano é brasileiro.
(C) Existe amapaense que não é brasileiro.
(D) Existe brasileiro que não é sul-americano.
(E) É possível que exista um sul-americano que não seja amapaense.

6 AFAPD-Conhecimentos Gerais2
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Noções de Direito Constitucional

26. Em relação aos direitos e garantias individuais expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que

(A) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo em caso de 
flagrante delito.

(B) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à 
pessoa por ele indicada até o primeiro dia útil subsequente à prisão.

(C) o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da 
família e de advogado.

(D) conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

(E) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo nos casos de 
investigações relativas a organizações criminosas.

27. Ao disciplinar a Organização do Estado, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que

(A) os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum.

(B) os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos 
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 
Congresso Nacional, por meio de emenda à Constituição.

(C) os Territórios, vedada sua divisão em Municípios, terão suas contas submetidas ao Congresso Nacional, com parecer pré
vio do Tribunal de Contas da União.

(D) compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local, incluído o de gás canalizado, que tem caráter essencial.

(E) compete privativamente à União legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

28. À luz das normas constitucionais que regem a Administração pública,

(A) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, infor
mativo ou de orientação social, dela podendo constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autori
dades, desde que distintos dos utilizados durante a campanha eleitoral.

(B) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes causarem a terceiros, desde que comprovado dolo ou culpa.

(C) o servidor público investido no mandato de Deputado Estadual, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vanta
gens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

(D) é permitida a acumulação remunerada de um cargo público de professor com outro cargo público técnico, quando houver 
compatibilidade de horários.

(E) o prazo de validade do concurso público será de até 3 anos, prorrogável uma vez, por igual período.

29. Considerando os dispositivos constitucionais a respeito do Poder Legislativo,

(A) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos segundo o prin
cípio majoritário.

(B) cada unidade da Federação com representação no Senado Federal elegerá 3 Senadores, com mandato de 8 anos.

(C) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em ca
da Território e no Distrito Federal.

(D) o número de representantes de cada unidade da Federação na Câmara dos Deputados será estabelecido de forma paritá- 
ria, por meio de lei complementar, no ano anterior às eleições, a fim de garantir o equilíbrio da Federação.

(E) cada Senador será eleito com 3 suplentes.

30. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente ao Presidente da República

(A) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e emendas à Constituição, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução.

(B) nomear os Ministros de Estado, após aprovação pelo Senado Federal.
(C) editar medidas provisórias e decretos-lei, com força de lei.

(D) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional, podendo essa atribuição 
ser delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão 
os limites traçados nas respectivas delegações.

(E) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
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Noções de Direito Administrativo

31. A Administração pública celebrou um contrato de concessão administrativa para prestação de serviços de gestão administrativa,
realização de reformas e melhorias, ampliação das edificações e manutenção predial de unidades escolares, excluído do objeto
o aspecto pedagógico referente ao ensino público. A natureza jurídica desse contrato indica que

(A) o concessionário do serviço público deverá encontrar formas de se remunerar diretamente pela prestação dos serviços, na 
medida em que ao poder público só é permitido o pagamento de eventuais obras realizadas pelo parceiro privado.

(B) se trata de contrato regido pela Lei n2 8.666/1993, pois pertinente à prestação de serviços públicos, ainda que não 
exclusivos e essenciais.

(C) se trata de uma Parceria Público-Privada, tendo o poder concedente como usuário indireto da prestação dos serviços, 
devida contraprestação ao concessionário pelas obras e serviços prestados.

(D) há irregularidade no objeto da Parceria Público-Privada contratada, pois não poderia ter havido contratação de obras e de 
serviço conjuntamente, ensejando restrição à competição que constitui premissa das licitações públicas.

(E) caberia a celebração de um contrato de concessão comum, regido pela Lei no 8.987/1995, contemplando o pagamento de 
tarifa pelo poder público pelos serviços e de contraprestação para remuneração das obras.

32. Considere a edição de ato administrativo indeferindo pedido administrativo de particular para que o poder público municipal
promova urgentes reparos no leito da rua onde está situada sua residência, em razão do aparecimento de uma rachadura que
vem progressivamente aumentando de tamanho, ocasionando risco a ele e demais moradores do local. Essa medida

(A) constitui regular exercício de poder disciplinar, tendo em vista que não são somente os servidores públicos destinatários 
dessa atuação, que abrange decisões relativas a outros vínculos jurídicos.

(B) deve ser impugnada judicialmente, posto que somente com autorização judicial o ente público poderia realizar contratação 
para aquela finalidade sem a realização de licitação.

(C) admite revisão pela própria Administração pública em caso de constatação de inadequação, desde que se trate de juízo 
discricionário, vedado sanar vício de legalidade diretamente.

(D) pode ser objeto de recurso administrativo, o que permite à Administração pública superior convalidar ou anular o ato admi
nistrativo, caso reste demonstrada sua inadequação e inconveniência diante da situação fática.

(E) demandará a interposição de recurso administrativo por parte do requerente, sem prejuízo de poder adotar medidas judi
ciais para intervenção da obra, diante da situação emergencial caracterizada.

33. Um participante de pregão presencial que discorde do resultado anunciado ou mesmo de alguma conduta do pregoeiro

(A) deve aguardar a homologação da licitação e a celebração do contrato para impugnar judicial e administrativamente o pro
cedimento, dado que este não contempla a possibilidade de interposição de recurso em momento anterior.

(B) deve deduzir irresignação judicial contra a decisão proferida no curso do procedimento, tendo em vista que o presidente da 
comissão de licitação não detém poderes para revisão dos próprios atos.

(C) pode apresentar recurso administrativo contra cada decisão que repute ilegal ou inadequada, sendo dever do pregoeiro 
suspender o procedimento para prévia análise das impugnações.

(D) pode apresentar recurso oral, cujas razões serão reduzidas a termo pelo pregoeiro e decididas antes da nomeação do ven
cedor.

(E) deve, após a declaração do vencedor, manifestar sua irresignação, consignando intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido prazo, nos termos da lei, para apresentar as respectivas razões, sem prejuízo de poder deduzir pleito judicial 
para eventual anulação do certame.

34. De acordo com a Lei no 13.303/2016,

(A) as empresas estatais devem ser constituídas sempre sob a forma de sociedades anônimas, regidas pela legislação pri
vada aplicada ao setor.

(B) deverão divulgar documento com as políticas e práticas de governança corporativa, destinada não só à Administração pú
blica, mas ao público em geral.

(C) as sociedades de economia mista não podem desempenhar papel distinto do que está descrito no objeto do contrato, o 
que afasta o exercício do poder de tutela pela Administração pública.

(D) as sociedades de economia mista devem observar critérios específicos para a nomeação de servidores, não se compatibi
lizando com a regra de concurso público para contratação de servidores, especialmente diretores.

(E) os empregados das empresas estatais, contratados mediante concurso público, não podem ocupar funções de direção, 
porque estas são privativas de servidores comissionados.
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35. Ezequiel é servidor público de uma empresa pública cujo objeto social abrange serviços de informática, com desenvolvimento de 

softwares, manutenção de computadores, dentre outras atividades. Atuando no setor de desenvolvimento de sistemas, Ezequiel 
instalou em seu computador de trabalho uma versão piloto de um software para gestão financeira dos recursos da empresa, cuja 
finalidade era agilizar o pagamento de despesas e o recebimento de receitas. Durante a execução dos testes, acabou havendo in
devido creditamento de valor significativo na conta pessoal do diretor da empresa, que, constatando o ocorrido, determinou a apu
ração da conduta do servidor, precedida da restituição do montante ao caixa da empresa. Dessa narrativa é possível concluir que

(A) o servidor Ezequiel pode ser responsabilizado por ato de improbidade, na modalidade que gera enriquecimento ilícito, esta 
que prescinde de dolo do autor, sendo suficiente demonstrar conduta culposa.

(B) o diretor da empresa também poderá figurar como sindicado para apuração de ato de improbidade, na medida em que se 
beneficiou da conduta de Ezequiel, ainda que não seja comprovada sua participação direta no ocorrido.

(C) o servidor Ezequiel praticou ato de improbidade, seja na modalidade que gera prejuízo ao erário ou que atenta contra os 
princípios da Administração, diante da comprovada conduta culposa do mesmo.

(D) inexistem fundamentos para condenação por ato de improbidade, pois não houve demonstração de dolo do servidor, 
tampouco houve prejuízo ao erário, o que exclui a tipificação de qualquer das modalidades de improbidade previstas na lei.

(E) o servidor Ezequiel cometeu infração disciplinar, o que suspende o processamento de procedimento para apuração de ato 
de improbidade, o que demandaria, ademais, para configuração de dolo por parte do diretor beneficiado com a conduta de 
Ezequiel.

36. O proprietário de um terreno vizinho a uma estação de metrô apresentou requerimento à empresa que operava aquele serviço 
de transporte mediante concessão comum, regida pela Lei n2 8.987/1995, oferecendo seu imóvel à venda por determinado valor. 
A empresa, que já estava desenvolvendo projeto de expansão e melhorias da estação, interessou-se pelo mesmo, determinando 
a avaliação do bem por sua área técnica. O valor apurado, no entanto, foi inferior ao solicitado pelo proprietário, que então 
enviou comunicado desistindo da intenção da venda. À empresa é legalmente permitido
(A) se assim prevista no contrato de concessão, ajuizar a competente ação para expropriação do imóvel, ofertando o valor do 

laudo elaborado, sem prejuízo do Judiciário apurar valor distinto.

(B) desapropriar o bem administrativamente, independentemente da concordância do proprietário, pelo valor apurado em seu 
laudo, cabendo ao proprietário buscar, no Judiciário, eventual diferença de valores que comprove fazer jus.

(C) negociar o valor do imóvel para atendimento do preço exigido pelo proprietário, desde que comprove ser inafastável a 
necessidade do bem, considerando que somente o poder concedente poderia desapropriar bens de particulares.

(D) ocupar o imóvel e dar início às obras que reputar necessárias, regularizando posteriormente a aquisição mediante 
desapropriação, desde que também lhe tenha sido delegada atribuição para declarar o bem de utilidade pública.

(E) solicitar ao poder concedente que providencie a aquisição do terreno compulsoriamente, posto inexistir fundamento legal 
para a concessionária de serviço público realizar desapropriações.

37. A extinção antecipada de um contrato de concessão, realizada pelo poder concedente após comprovação de que o conces
sionário havia paralisado os serviços há determinado tempo,

(A) pode exigir a delimitação dos valores devidos pelo poder concedente, impondo-lhe demanda judicial para o pedido, para 
analisar a possibilidade de prosseguir com a extinção.

(B) configura hipótese de encampação da concessão, que exige autorização legislativa, na qual será fixado eventual valor a 
ser pago ao concessionário.

(C) enquadra-se na hipótese de caducidade, o que prescinde de lei específica para tanto, sendo suficiente a comprovação da 
interrupção injustificada.

(D) é faculdade do poder concedente, ainda que não haja previsão legal expressa, na medida em que a demonstração de 
culpa por parte do concessionário é o único fundamento necessário para tanto.

(E) é caso de anulação do contrato, por vício de legalidade identificado pelo poder concedente, o que exige medida judicial 
para fixação de indenização à Administração estadual, pois administrativamente só é possível implementar a extinção 
antecipada em caso de dolo ou fraude.

Noções Básicas de Administração
38. Considere que tenha sido contratada uma consultoria especializada em recursos humanos para aprimoramento da liderança dos 

gestores da Agência de Fomento do Amapá. Referida consultoria utilizou, como embasamento teórico, a Teoria caminho-meta 
ou caminho-objetivo, desenvolvida por Robert House com base nos estudos da Universidade de Ohio, o que significa, entre 
outros aspectos,
(A) considerar fatores contingenciais ambientais e fatores contingenciais dos subordinados para apontar o estilo de liderança 

mais adequado à situação identificada.

(B) escolher o líder diretivo como o mais eficaz em quaisquer situações, salvo quando as tarefas são ambíguas e estressan- 
tes, quando cabe então adotar a liderança participativa.

(C) optar pela liderança apoiadora, em contraposição à liderança diretiva, esta que foi o modelo clássico adotado pela anterior 
estrutura de iniciação preconizada pela escola de Michigan.

(D) optar pelo fortalecimento da eficácia gerencial, somente obtida a partir da liderança autocrática, fundada nas habilidades 
do líder e desvinculada de fatores ambientais ou contingenciais.

(E) apostar em uma liderança carismática, fundada no reconhecimento da superioridade do líder por seus subordinados.
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39. Considere que duas áreas da Agência de Fomento do Amapá (AFAP) estejam disputando uma fatia maior do orçamento da

entidade, cada qual sustentando que os projetos por elas desenvolvidos seriam mais relevantes. O gestor responsável pelo
gerenciamento do conflito que se instalou nesse cenário adotou uma negociação distributiva, o que nos permite concluir que
(A) será adotada uma solução ganha-ganha, com distribuição equilibrada dos recursos disponíveis.
(B) haverá um lado vencedor e um lado perdedor, em face da impossibilidade de expansão dos recursos disputados.
(C) haverá, necessariamente, o envolvimento de um mediador para a solução do conflito em face do impasse identificado.
(D) os ganhos e as perdas serão proporcionalmente alocados a cada uma das partes conflitadas, afastando o efeito perde-ganha.
(E) ocorrerá a opção pela desativação ou desescalonização do conflito, dada a impossibilidade material de sua resolução.

40. Considere que uma auditoria realizada pela área responsável pelo controle interno das entidades da Administração indireta do
Estado do Amapá, ao avaliar determinados programas implementados pela Agência X, tenha considerado que a atuação da
Agência X em tais programas, embora eficaz, careceu de eficiência. Tal conclusão
(A) carece de lógica, eis que a eficiência constitui premissa para o reconhecimento da eficácia de uma ação governamental, 

afastando seus aspectos financeiros.
(B) aponta para a não consecução dos objetivos almejados pela Agência X, não obstante a adequada aplicação dos seus re

cursos humanos e financeiros.
(C) indica uma avaliação negativa dos destinatários das ações a cargo da Agência X, mesmo tendo sido atingidas as metas 

formais estabelecidas.
(D) indica que, não obstante atingidos os objetivos propostos, não foi dado o melhor uso aos insumos aplicados na execução 

dos referidos programas.
(E) revela que a atuação da Agência X restou comprometida, pois a ausência de eficiência anula a eficácia de tal atuação, 

ainda que mantida sua efetividade.

Informática
41. No Explorador de arquivos do Windows 10, em português, Ana clicou com o botão direito do mouse sobre a identificação de 

unidade de pen drive conectada no computador e selecionou as opções N o v o  > P a s t a , para criar uma nova pasta onde pre
tende guardar seus documentos. O nome desta pasta poderá ser:
(A) 08-12-2018
(B) 08/12/2018
(C) Dia8_12:20
(D) <08_12_2018>
(E) 08\12\2018

42. Na área de trabalho do Microsoft Windows 8, Rodrigo deseja visualizar rapidamente o menu que lhe permitirá acessar os 
principais recursos do Windows, como os Programas e Recursos, o Gerenciador de Dispositivos, as Conexões de Redes, o 
Gerenciador de Disco, o Prompt de Comando, o Gerenciador de Tarefas, o Painel de Controle, o Explorador de Arquivos, etc. 
Para visualizar esse menu Rodrigo terá que pressionar simultaneamente
(A) a tecla com o logotipo do Windows e a letra X.
(B) a tecla Ctrl e a letra M.
(C) a tecla com o logotipo do Windows e a tecla F5.
(D) as teclas Ctrl + Alt + Del.
(E) a tecla com o logotipo do Windows e a letra T.

43. No Microsoft Excel 2013, em português, após selecionar uma faixa de células vazias, Denise deseja formatá-la de tal forma que, 
se um valor numérico negativo for incluído, este seja apresentado com letra vermelha. Denise conseguirá realizar essa 
formatação a partir das opções
(A) Página Inicial > Formatar > Definir Regras das Células > É menor do que 0.
(B) Dados > Formatação Condicional > É menor do que...
(C) Página Inicial > Formatação Condicional > Realçar Regras das Células > É menor do que...
(D) Dados > Formatação Condicional > Definir Regras > É menor do que 0.
(E) Dados > Formatação Condicional > Realçar Regras das Células > É menor do que 0.

44. Lúcio está com dois documentos abertos, um no Microsoft Excel 2013, em português, e um no Microsoft Word 2013, também em 
português. Não há nenhum outro software ou janela aberta além das que contém os dois documentos. Na planilha do Excel que 
está editando, selecionou um valor e deseja rapidamente copiá-lo para a posição em que deixou o cursor no documento do 
Word. Para isso, Lúcio deverá utilizar a sequência de atalhos:
(A) Ctrl + C Ctrl + Tab Ctrl + V
(B) Ctrl + X Alt + Tab Ctrl + V
(C) Ctrl + C Alt + Tab Ctrl + V
(D) Ctrl + X Ctrl + Tab Ctrl + Alt + V
(E) Ctrl + C F5 Ctrl + V

45. Juliana inseriu uma pequena imagem no meio de um texto em um documento criado com o Microsoft Word 2013, em português. 
Ao inserir a imagem, o texto não a contornou, como queria. Para que o texto contorne a imagem, mantendo seu curso, com a 
imagem selecionada, Juliana deverá, a partir da guia Formatar, clicar em
(A) Alinhamento > Contornar Imagem.
(B) Quebra de Texto Automática > Contornar Imagem.
(C) Posição > Contornar Imagem.
(D) Posição > Alinhado com o texto.
(E) Quebra de Texto Automática > Próximo.
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