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Língua Portuguesa 
 
Questão 01) 
“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, 
estes não invejam o juízo e a prudência dos 
velhos: uns conhecem o que perderam, os outros 
desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de 
Maricá) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são 

muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
 
Questão 04) 
Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está correta de 
acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta:  
 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 
_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 
desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. 

cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. 

sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. 

cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 

Questão 11) 
A administração pública é constituída pelo chefe 
do executivo e os órgãos diretamente ligados a 
ele, que exercem os poderes administrativos 
constitucionais. Os poderes administrativos 
cometidos à União podem ser implícitos ou 
explicito, assim, é CORRETO afirmar que é um 
poder explicito privativo da União: 
 
A) zelar pela guarda da Constituição, das leis e 

das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público; 

B) instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transporte urbano; 

C) cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantias das pessoas portadores 
de deficiência; 

D) preservar as florestas, a fauna e a flora; 
E) estabelecer e implantar políticas de educação 

para a segurança do trânsito. 
 
Questão 12) 
Segundo Moreira Neto (2014), o Estado se 
desdobra em entes com personalidade de direito 
público, constituído por pessoas jurídicas políticas 
que executam a administração direta e, o nível 
legal, integrado por pessoas jurídicas 
administrativas, responsáveis pela administração 
indireta. Neste sentido são exemplos de entes da 
administração indireta, EXCETO: 
 

A) Autarquias; 

B) Empresas públicas; 

C) Fundações públicas; 

D) Tribunal de contas; 

E) Sociedade de economia mista. 
 
Questão 13) 

O caput do Art. 37 da Constituição Federal/88, 
determina que a administração direta ou indireta 
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal os dos Municípios, deve seguir 
os princípios da administração pública. O princípio 
relacionado com a produção de atos juridicamente 
esperado do ente, com qualidades intrínsecas de 
excelência de modo a atender da melhor maneira 
a finalidade prevista em lei, é o princípio da: 
 

A) Moralidade; 

B) Impessoalidade; 

C) Eficiência; 

D) Publicidade; 

E) Legalidade. 
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Questão 14) 
O poder da administração pública que permite 
liberdade para que, dentro dos limites permitidos 
por lei e com certa liberdade de ação, o 
administrador público opte por uma dentre as 
várias soluções possíveis para satisfazer o 
interesse público, refere-se ao poder: 
 

A) Vinculado; 

B) Disciplinar; 

C) Econômico; 

D) Hierárquico; 

E) Discricionário. 
 
Questão 15) 

O tipo de autarquia dotada de patrimônio próprio e 
de renda advinda de contribuições parafiscais e 
que atua no campo do ordenamento social e do 
fomento público, é a denominada autarquia: 
 

A) Especial; 

B) Executiva; 

C) Reguladora; 

D) Corporativa; 

E) Fundacional. 
 
Questão 16) 
A exploração, de maneira direta ou mediante 
concessão, dos serviços locais de gás canalizado, 
na forma da lei, de acordo com a organização do 
Estado brasileiro prevista no título III da CF/88, é 
uma competência: 
 

A) da união; 

B) dos estados; 

C) dos municípios; 

D) das regiões metropolitanas; 

E) das entidades administrativas . 
 
Questão 17) 
O município, como ente da Federação e, de 
acordo com a CF/88, que tenha  200.000 
(duzentos mil) habitantes, deverá observar o 
seguinte limite máximo de vereadores para 
compor a Câmara: 
 

A) 21; 

B) 23; 

C) 19; 

D) 17; 

E) 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 18) 
Acumular cargos públicos remunerados é vedado, 
exceto quando houver compatibilidade de horário, 
dentre outras, na seguinte situação: 
 

A) um cargo de administrador, com outro de 
professor; 

B) um cargo de policial militar ativo, com outro de 
agende administrativo na Prefeitura; 

C) dois cargos de técnico administrativo em 
Prefeituras distintas; 

D) um cargo de médico no estado, com outro de 
administrador no município; 

E) um cargo de gerente no Banco do Brasil e com 
outro de analista de contratos na prefeitura. 

 
Questão 19) 

Monopólio é a exploração sem concorrente de um 
negócio em virtude de um privilégio. O monopólio 
estatal é criado por lei e atribui exclusividade ao 
estado o desenvolvimento de determinada 
atividade. Neste sentido, constitui monopólio da 
União: 
 

A) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e 
gás natural; 

B) o transporte hidroviário e lacustre; 

C) a exploração do espaço aéreo e das florestas 
de domínio público; 

D) o uso e exploração de terras devolutas dos 
entes da federação; 

E) a fruição das receitas dos bancos públicos e 
demais instituições financeiras. 

 
Questão 20) 
De acordo com a Lei n° 8.429/92, constitui ato de 
improbidade administrativa, EXCETO: 
 

A) ordenar ou permitir a realização de despesas 
públicas não autorizada em lei; 

B) perceber vantagem econômica para 
intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública; 

C) usar, em proveito próprio, bens, direitos ou 
valores integrantes do acevo de entidades 
públicas; 

D) receber vantagem econômica de qualquer 
natureza para permitir a exploração ou prática 
de jogos de azar e contrabando; 

E) receber de amigos dinheiro, bens de qualquer 
natureza ou outra vantagem econômica, ainda 
que de pequeno valor. 
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Questão 21) 
De acordo com a lei do processo administrativo, 
constitui direito do administrado: 
 

A) expor os fatos conforme a verdade; 

B) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

C) não agir de modo temerário; 

D) colaborar para o esclarecimento dos fatos; 

E) fazer-se assistir por advogado. 
 
Questão 22) 

O elemento do ato administrativo que se 
caracteriza por ser “uma expressão funcional 
quantitativa e qualitativa do poder estatal, que a lei 
atribui às entidades, órgãos ou agentes públicos 
para executar sua vontade”, é o denominado: 
 

A) requisito; 

B) motivo; 

C) forma; 

D) competência; 

E) formalização. 
 
Questão 23) 

Os atributos são qualificações jurídicas que 
permitem distinguir o ato administrativo do ato civil 
e se caracteriza por ser prerrogativas conferidas à 
Administração Pública que o particular não tem. 
Neste contexto, o atributo que permite à 
Administração impor unilateralmente obrigações a 
terceiros, independentemente de sua concor-
dância, é o: 
 

A) imperatividade; 

B) executoriedade; 

C) exequibilidade; 

D) efetividade; 

E) validade. 
 
Questão 24) 
Os atos administrativos que contêm uma 
declaração de vontade da Administração Pública 
que coincide com uma pretensão do administrado, 
são os do tipo: 
 

A) indeterminados; 

B) enunciativos; 

C) normativos; 

D) negociais; 

E) completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 25) 
O princípio licitatório que exige que todo processo 
seja orientado à finalidade pública, determinando 
que a melhor solução a ser buscada no processo, 
só pode ser a que se apresente como a mais 
vantajosa para o atendimento da demanda 
pública, refere-se ao princípio da: 
 

A) igualdade; 

B) legitimidade; 

C) motivação; 

D) julgamento objetivo; 

E) vinculação ao instrumento convocatório. 
 
Questão 26) 

Considere que você é o gestor público em uma 
Prefeitura e que possui em estoque bens móveis 
inservíveis para a administração, bem como 
produtos apreendidos pela fiscalização de 
posturas, que somados chegam, 
aproximadamente, a R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de Reais). Em rápida consulta no mercado local, 
soube que há diversos interessados na compra e, 
em consequência, seu escalão superior 
determinou a alienação destes bens através do 
respectivo processo licitatório. A modalidade de 
licitação que você deverá adotar para alienar 
estes bens é: 
 

A) tomada de preço; 

B) concorrência; 

C) concurso; 

D) convite; 

E) leilão. 
 
Questão 27) 

De acordo com a Lei Complementar que criou o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Pequena 
Empresa de Pequeno Porte, é correto afirmar que 
não se inclui no regime diferenciado e favorecido, 
previsto no Estatuto, EXCETO: 
 

A) que seja filial ou representação, no País, de 
pessoa jurídica com sede no exterior; 

B) de cujo capital participe pessoa física que seja 
inscrita como empresário ou sócio de outra 
empresa que receba tratamento jurídico 
diferenciado, ultrapassando os limites previstos 
no Estatuto; 

C) constituídas sob a forma de cooperativa de 
consumo; 

D) que participe do capital social de outra pessoa 
jurídica; 

E) que exerça a atividade de banco comercial. 
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Questão 28) 
Os acordos dos atos administrativos poderão ser 
desfeitos para corrigir defeito de legalidade ou 
reapreciação do mérito. A nulidade do ato que 
ocorre quando o agente desvia no contrato 
administrativo a competência para a qual está 
investido, buscando interesses particulares, 
refere-se à nulidade por defeito: 
 

A) de competência; 

B) do objeto; 

C) de finalidade; 

D) de motivo; 

E) de forma; 
 
Questão 29) 
Considere que você é o encarregado das 
licitações e contratos do órgão público em que 
trabalha e adota, sempre que possível, o Sistema 
de Registro de Preços (SRP), por considerar o 
mais eficaz para as compras públicas. Neste 
sentido, com relação ao SRP, é correto afirmar, 
EXCETO: 

 

A) o sistema é utilizado quando, pelas 
características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 

B) o prazo da validade da ata de registro de 
preços não será superior a 24 meses, incluídas 
eventuais prorrogações; 

C) no edital da licitação por registro de preços não 
será necessário indicar a dotação 
orçamentária; 

D) a licitação pelo SRP será realizada na 
modalidade de concorrência, do tipo menor 
preço, ou na modalidade pregão; 

E) no edital do SRP deverá ser contemplada a 
estimativa de quantidade a ser adquiridas pelo 
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
Questão 30) 
O ato administrativo através do qual o Poder 
Público instrumentaliza parceria com duas ou mais 
partes, sendo uma a administração pública e sob 
a coordenação desta, acordam uma relação 
jurídica de cooperação ou colaboração, mediante 
a expansão de autonomia gerencial de uma 
entidade ou órgão participante, para programar 
atividade de interesse de todos os acordantes, é o 
denominado: 
 

A) convênio; 

B) contrato de gestão; 

C) consórcio; 

D) acordo de programa; 

E) termo de parceria. 
 
 

Noções de Informática 
 

Questão 31) 

Um funcionário do  
está visualizando a Área de Trabalho na tela do 
computador sob gerência do No Windows 7 BR. 
Em determinado momento, ele pressionou a tecla 

 isoladamente. Esse procedimento tem por 
objetivo acionar o seguinte recurso do sistema 
operacional: 
  

A) Windows Update; 

B) Menu Iniciar; 

C) Painel de Controle; 

D) Menu de Configurações; 

E) Windows Explorer. 
 
Questão 32) 
No Windows 7 versão em português, fecha-se 

uma janela clicando-se no botão  existente 
no canto superior direito ou por meio de um atalho 
de teclado que corresponde ao acionamento 
simultâneo das teclas Alt e: 
     

A) F1; 

B) F2;  

C) F3; 

D) F4; 

E) F5. 
 
Questão 33) 

No uso dos recursos do gerenciador de pastas e 
arquivos no Windows 7 versão em português, um 
usuário do sistema executou o atalho de teclado 
Ctrl + A com o seguinte objetivo: 
     

A) criar uma nova pasta no disco rígido; 

B) exibir os arquivos armazenados no modo 
“Detalhes”;  

C) selecionar todos os arquivos armazenados em 
uma pasta; 

D) apagar todos os arquivos armazenados na 
pasta em edição;    

E) classificar os arquivos armazenados em ordem 
ascendente por “Nome”. 
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Questão 34) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Writer do pacote LibreOffice, para se aplicar o 
alinhamento centralizado a um parágrafo pode-se 
acionar um ícone ou executar um atalho de 
teclado.  O ícone e o atalho de teclado são 
respectivamente:  
   

A)  e Ctrl + C; 

B)  e Ctrl + C; 

C)  e Shift + C; 

D)  e Ctrl + E; 

E)  e Ctrl + E. 

 
Questão 35) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Word do pacote MSOffice, um ícone deve ser 
empregado para diminuir o tamanho da fonte e 
outro para alterar a cor da fonte. Esses ícones são 
respectivamente:  
 

A)  e  ; 

B)   e   ; 

C)  e  ; 

D)  e  ; 

E)  e  . 

 
 
 

 
 
 

Questão 36) 
A planilha da figura abaixo foi criada no Calc do 
pacote LibreOffice, versão em português. 
 

 
 
Nessa planilha, foram executados os 
procedimentos listados a seguir. 

 Em D8 foi inserida a expressão 
=SOMA(A6;D6) 

 Em D10 foi inserida a expressão 
=MÉDIA(A6:D6) 

 Em D12 foi inserida uma expressão 
usando a função MAIOR para determinar o 
maior número entre todos nas células A6, 
A7, A8 e A9.  

 
Nessas condições, os números mostrados em D8 
e em D10 e a expressão inserida em D12 são, 
respectivamente: 
 

A) 42, 21 e =MAIOR(A6:D6); 

B) 76, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

C) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

D) 76, 21 e =MAIOR(A6:D6;1); 

E) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6;1). 
 
Questão 37) 

A figura abaixo ilustra alguns recursos disponíveis 
no Powerpoint do pacote MSOffice 2013 BR, que 
podem ser utilizados numa apresentação de 
slides. 
 
 
 
 
 
 
Esses recursos são mostrados na Faixa de 
Opções do software, quando se aciona a seguinte 
guia na Barra de Menus: 
 

A) Animações; 

B) Transições; 

C) Design; 

D) Revisão; 

E) Suplementos. 
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Questão 38) 
No uso dos recursos da internet, duas atividades 
são bastante usuais, caracterizadas a seguir.  

(I) Baixar o programa de instalação Adobe 
Redaer para leitura de arquivos em formato 
PDF. 
(II) Enviar arquivos de atualização para um site, 
hospedado em um provedor web. 
      

As atividades (I) e (II) são denominadas, 
respectivamente: 
 

A) uplink e downlink; 

B) upload e downloa;d 

C) downstream e upstream; 

D) download e upload; 

E) downlink e uplink. 
 
 
Questão 39) 
No uso dos recursos da internet, é comum a 
utilização de browsers para navegação em sites. 
No browser Google Chrome, um recurso permite a 
visualização dos sites na modalidade “Tela Cheia”. 
Para isso, estando na tela do Google Chrome, 
deve-se pressionar a seguinte tela de função: 
 

A) F11; 

B) F10; 

C) F9; 

D) F8; 

E) F7. 
 
Questão 40) 

Atualmente é fundamental a realização de cópias 
de segurança quando se utilizam computadores 
nas atividades de rotina, o que pode ser feito por 
meio do emprego de pendrives e discos rígidos, 
visando garantir a integridade dos dados e 
informações. Essa atividade é denominada: 
 

A) swap; 

B) proxy; 

C) backup; 

D) firewall; 

E) spam. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Noções de Informática. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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