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destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais. A Folha da Prova Discursiva é o único documento válido para a correção.
O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva será de sua inteira responsabilidade.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha da Prova Discursiva.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!



C____________LÍNGUA PORTUGUESA____________ )

Leia o texto, abaixo, e responda às questões que se 
seguem:

Causos/3

Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços.

O que é a verdade? Averdade é uma mentira contada 
por Fernando Silva. Fernando conta com o corpo 
inteiro, e não apenas com palavras, e pode se 
transformar em outra gente ou em bicho voador ou no 
que for, e faz isso de tal maneira que depois a gente 
escuta, por exemplo, o sabiá cantando num galho, e a 
gente pensa: Esse passarinho está imitando 
Fernando quando imita o sabiá.

Ele conta causos da linda gente do povo, da gente 
recém-criada, que ainda tem cheiro de barro; e 
também causos de alguns tipos extravagantes que 
ele conheceu, como aquele espelheiro que fazia 
espelhos e se metia neles, se perdia, ou aquele 
apagador de vulcões que o diabo deixou zarolho, por 
vingança, cuspindo em seu olho.

Os causos acontecem em lugares onde Fernando 
esteve: o hotel que abria só para fantasmas, aquela 
mansão onde as bruxas morreram de chatice ou a 
casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e fresca 
que a gente sentia vontade de ter, ali, uma namorada 
à nossa espera.

Além disso, Fernando trabalha como médico. Prefere 
as ervas aos comprimidos e cura a úlcera com 
plantas e ovo de pombo; mas prefere ainda a própria 
mão. Porque ele cura tocando. E contando, que é 
outra maneira de tocar.

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

Observe:

“A verdade é uma mentira contada por Fernando 
Silva.”

A ideia expressa na frase acima está, também, 
presente em:

A) "E contando, que é outra maneira de tocar.'1

B) 'Além disso. Fernando trabalha como médico."

C) - 'Esse passarinho está imitando Fernando 
quando imita o sabiá."

D) “Ele conta causos da linda gente do povo, da 
gente recém-criada...”

E) "... aquela mansão onde as bruxas morreram de 
chatice...”

No texto de Galeano, o diabo cospe no olho do 
apagador de fogo. Uma ação de Deus, também, é 
lembrada, em:

A) "... da gente recém-criada. que ainda tem cheiro 
de barro...”

B) "... e cura a úlcera com plantas e ovo de pombo..."

C) ... e pode transformar em outra gente ou em 
bicho voador..."

D) "... e faz isso de tal maneira que depois a gente 
escuta...”

E) ", tão sombreada e fresca que a gente sentia 
vontade de ter...”

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

Observe:

“ ... e não apenas com palavras...” , “ .... e pode se 
transformar...”, "... e faz isso de tal maneira...”, "... e a 
gente pensa...”.

A repetição do “e”, conjunção com valor aditivo, foi 
usada por Galeano para:

A) Reforçar o desejo do narrador de imitar a 
linguagem própria dos seres da floresta.

B) Criticar a pobreza de vocabulário das pessoas 
que moram no interior, no mato.

C) Ressaltar traços de oralidade para aproximar o 
narrador do contador de histórias.

D) Plagiar o poder mágico do contador de histórias 
ao transformar mentira em realidade.

E) Aguçar nossa vontade de conhecer as 
fantásticas histórias de outros povos.

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

Galeano termina seu texto destacando outro sentido 
para o verbo tocar.

“E contando, que é outra maneira de tocar.”

O mesmo valor está presente em:

A) Em suas contações. Fernando tocava flauta e 
dançava.

B) Fernando toca sua platéia com histórias de 
encantamento.

C) Os dedos delicados de Fernando, às vezes, 
quase tocavam o céu.

D) O médico Fernando fazia mágicas ao tocar os 
enfermos.

E) Todos focavam suas carroças para ouvir as 
histórias de Fernando.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------
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O plural das palavras terminadas em “ão” sofre 
variações. Normalmente se faz em “ões”, como em 
vulcões, que aparece no texto.

Por vezes, contudo, aceita-se mais de uma forma.

É o que ocorre com:
A) vilão

B) cidadão

C) alemão

D) tostão

E) tufão

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

“Prefere as ervas aos comprimidos...”

A frase destacada está parafraseada, corretamente, 
em:
A) Prefere os comprimidos do que as ervas.

B) Prefere as ervas do que os comprimidos.

C) Prefere mais as ervas aos comprimidos.

D) Gosta mais das ervas que dos comprimidos.

E) Gosta mais dos comprimidos às ervas.

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

Aoração subordinada adjetiva pode ter valor restritivo 
ou explicativo.

No trecho, a seguir, ela tem valor explicativo.

"... a casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e 
fresca"

O mesmo acontece em:

A) "... o hotel que abria só para fantasmas ..."

B) "... como aquele espelheiro que fazia espelhos ..."

C) ' Fernando quando imita o sabiá."

D) "... alguns tipos extravagantes que ele conheceu
Pi

E) " da gente recém-criada. que ainda tem cheiro 
de barro...”

(Questão 05 )--------------------------------------------------------- (Questão 08 )---------------------------------------------------------

"... uma namorada à nossa espera."

Na frase destacada, o sinal de crase é facultativo. É o 
que, também, ocorre em:

A) Fernando tinha ervas sempre à mão.

B) Não contarás essa mentira à tua filha.

C) O contador dedicava suas histórias às crianças.

D) Ele voltava feliz àquela casa assombrada.

E) Às vezes, é m e lh o r fu g ir dos fa n tasm as.

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

Observe as duas frases:

O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões.
O apagador de vulcões ficou zarolho.

Elas foram corretamente unidas em:

A) O apagador de vulcões ficou zarolho no olho o 
qual o diabo cuspiu.

Bi O apagador de vulcões, em cujo o ho o diabo 
cuspiu, ficou zarolho.

C) O apagador de vulcões, cujo o diabo cuspiu no 
olho, ficou zarolho.

D) O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, 
onde ficou zarolho.

E) O diabo cuspiu no olho aonde o apagador de 
vulcões ficou zarolho.

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

A palavra “recém-criadas” sofre, em sua formação, 
um tipo de processo de derivação. O mesmo que 
ocorre em:

Ai entardecer.

Bi causos.

C) extravagantes.

D) sombreada.

E) guarda-florestal.



C RACIOCÍNIO LOGICO E MATEMÁTICO )

(Questão 11 )---------------------------------------------------------

Um anagrama de uma palavra é obtido através da 
alteração da ordem das letras dessa palavra, 
mantendo-se a mesma quantidade de letras da 
palavra inicial. A própria palavra inicial é considerada 
um dos seus anagramas e não há necessidade de 
que o termo formado tenha significado no nosso 
idioma. Por exemplo, um dos anagramas da palavra 
roupa é o termo apour. Dessa forma, podemos 
afirmar que a quantidade de anagramas da palavra 
mercado, iniciados por uma consoante é:

A) 5040.

B) 14200.

C) 2880.

D) 12C00.

E) 1440

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

A negação lógica da sentença “se estou de dieta, 
então fecho a boca” é:

A) Se fecho a boca. então estou de dieta.

B) Se não estou de dieta, então não fecho a boca.

C) Se estou de dieta, então não fecho a boca.

D) Estou de dieta ou não fecho a boca.

E) Estou de dieta e não fecho a boca.

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

Um colégio possui 1000 alunos e nesse colégio 
existem dois grêmios estudantis, A e B. 400 alunos 
desse colégio não frequentam quaisquer desses 
grêmios, 500 alunos frequentam o grêmio A e 100 
alunos do colégio frequentam ambos os grêmios 
estudantis. Com base nessas informações, pode-se 
afirmarque a quantidade de alunos desse colégio que 
só frequentam o grêmio B é:

A) 200.

Uma empresa, que durou apenas 1 ano e 4 meses, 
teve a participação de dois sócios, André e Ricardo. 
André entrou com R$ 30 000,00 e permaneceu por 1 
ano na empresa. Ricardo entrou com R$ 40 000,00 e 
participou até o fechamento da empresa. No 
fechamento, verificou-se um lucro de R$ 12 000,00. A 
parte do sócio Ricardo na partilha desse lucro, foi de:

A) R$8400.00.

B) R$5200,00.

C) R$6200.00.

D) R$ 7680.00.

E) R$4320.00.

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

A sequência de palavras abaixo possui uma 
determinada regra lógica que relaciona a palavra 
entre parênteses com as outras duas.

MALA (MATO) GATO 
COLA(COME) LEME 
VIVO (X) RODA

De acordo com essa mesma regra, a palavra que 
deve estar no lugar da letra X é:

A) MEDO

B) VODA

C) DAVI

D) VI RO.

E) VIDA.

B) 100.
C) 240. 

□ ) 450. 

Ei 330.



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

“(...) Com quase dois milhões de habitantes e uma 
área territorial de mais de 200 mil metros quadrados, 
Rondônia vive uma das piores secas da história. A 
agricultura e a pecuária são os setores mais 
prejudicados (...). Em algumas propriedades do 
interior do estado, a fome tem sido a principal causa 
da mortalidade de animais, o que vem aumentando o 
desespero de pecuaristas.
Os impactos da falta de chuva na agricultura e na 
pecuária no estado deixa a situação mais 
complicada. Segundo o meteorologista Diego Silva, 
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (Sipam), o clima está 
conforme o previsto ao período. (...) (Giobo.com G1 
23/07/2018).
(...) Diversos municípios rondonienses têm registrado 
índices alarmantes de apenas 11% de umidade. (...) 
(tudorondonia.com).

Essas notícias tratam de um fenômeno climático 
conhecido como:

A) inversão térmica.

B) efeito estufa

C) estiagem.

D) incêndio.

Ei tornado.

C HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA )

(Questão 17 }---------------------------------------------------------

Em Rondônia os solos que predominam em cerca de 
58% do território caracterizam-se por serem solos 
minerais, homogêneos, com pouca diferenciação 
entre os horizontes ou camadas, reconhecidos 
facilmente pela cor quase homogênea do solo e a 
profundidade. São profundos, normalmente, bem 
drenados e com baixa capacidade de troca de 
cátions, com textura média ou mais fina (argilosa, 
muito argilosa) e, com mais frequência, são pouco 
férteis. Esse tipo de solo é denominado:

A) argissolo

B) latossolos.

No estado de Rondônia os minerais metálicos 
perfazem 85% dos recursos minerais do estado, 
enquanto os não-metálicos apenas 15%.São 
recursos minerais metálicos:
A) arila. areia, cascalho e granito.

B) ouro. ferro, manganês e estanho (cassiterita).

C) diamante estanho ( cassiterita ). ametista e água- 
marinha.

D) ferro, areia, manganês e cascalho.

E) diamante, ametista, berilo e água-marinha.

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

A área de Rondônia começa a ser procurada, 
somente, nos fins do século XIX, segundo um padrão 
de ocupação comum a todo o sul do Amazonas, 
podendo-se afirmar que o fator principal dessa 
ocupação foi:

A) a expansão do ciclo da cana-de-açúcar.

Bi a descoberta de jazidas de diamantes.

C) o inicio do ciclo do ouro.

D) a expansão da agropecuária.

Ei o surgimento do ciclo da borracha

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

De acordo  com dados do MPF e Funai 
( h t tp : / /c c r6 .p g r .m p f .g o v .b r /d o c u m e n to s -e -  
publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas), entre 
os principais povos indígenas que possuem áreas 
regularizadas, está um povo que possui uma das 
maiores áreas (1.603.245,OOha), que abrange 
Juína/MT e Vilhena/ RO (Parque Aripuanã). Trata-se 
do povo denominado:

A) Gavião.

B) Cinta Larga.

C) Karipuna.

D) OroWari.

E) KaritianeC) planossolo.

D) cambissolo

E) gleissolos.

http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas


(Questão 21 )---------------------------------------------------------

O sistema operacional que é multiplataforma, 
podendo ser executado em Mainframes, RISC ou 
servidores Intel é denominado:

A) VmWare

B) Windows Server.

C) AIX.

D) Z/VM.

E) Linux.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Numa planilha Excel, quando uma formula ou valor 
referenciado na célula G4 é copiada e colada na linha 
seguinte, a referência é alterada para G5.
A referência correta à célula G4 evitando que o Excel 
faça a modificação é:

Ai =/G4/

B) ‘34*

C) ÍBG354

D) =$G4S

E) %G%4

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

Dispositivos de armazenamento de dados como 
discos e fitas, fazem leitura em blocos e usam um 
armazenamento intermediário liberando aos poucos 
a informação para a memória principal. Chama-se 
armazenamento intermediário de:

A) Roteador.

B) Memória Cache.

C) Memória SDRAM.

D) HUB.

E) Memória RAM.

C____________INFORMÁTICA BÁSICA____________ )
À locação de recursos de servidores e storages 
virtuais, com software disponível, localizados em 
D a ta -C e n te rs  in te r l ig a d o s  e a c e s s a d o s  
remotamente, dá-se o nome de:

A) Computação em Real Time.

B) Computação On-Line

C) Computação Virtual.

D) Computação em nuvem

E) Block Time Computing

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

A transmissão de dados necessita de proteção e 
garantia de origem. Uma ferramenta que valida e dá 
proteção jurídica a um documento eletrônico é 
chamada:
A) Anti-Vírus

B) Certificado Digital

C) Criptografia.

D) FireWall.

E) Validador Eletrônico.

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

r ÉTICA E CONDUTA NA
■s

-̂-----------------------
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA _____J

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

Com vistas a anular ato lesivo à moralidade 
administrativa, qualquer cidadão é parte legítima para 
propor:

A) ação popular

B) mandado de injunção.

C) ação civil ex delicto.

D) habeas data.

E) habeas corpus.



É direito constitucionalmente assegurado aos
trabalhadores urbanos e rurais, e que visa à melhoria
de sua condição social:

A) íiliado ao sindicato de sua classe profissional, sob 
pena de sanção ético-administrativa.

B) a criminalizaçãa do assédio moral no ambiente 
de trabalho.

C) a impossibilidade de prisão civil por dívida do 
devedor de obrigação alim entíc ia  e do 
depositário infiel.

□) a violação dos princípios éticos e morais da 
administração em caso de guerra civil.

E) a proibição de diferença de salários, de exercício 
de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil.

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

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

Como forma de moralizar o serviço público, a 
C o ns titu ição  Federa l p ro ib iu  a cum ulação 
remunerada de cargos públicos. Entretanto, admitiu 
algumas exceções, desde que haja compatibilidade 
de horários e respeito ao teto remuneratório 
constitucional. Considerando essas exceções, é 
possível a cumulação de:
A) um cargo c’e governador de estado com outro cíh 

prefeito municipal.
Bi um cargo de professor com outro técnicc ou 

científico.
C) um cargo técnico com outro cientifico.

D) um cargo de médico, com outro de enfermeiro e 
com um terceiro cargo de fisioterapeuta.

E) três cargos de professor.

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

Segundo a Lei 8429/92, o agente público que deixa 
de prestar contas quando está obrigado a fazê-lo, 
comete ato de improbidade administrativa:

A) punido com pena de reclusão de um a dois anos, 
e multa.

B) que Importa enriquecimento ilicito.

C) punido com suspensão dos direitos políticos de 
cinco a oito anos e pagamento de multa penal de 
até quatro vezes o valor do dano.

D) que atenta contra os princípios da administração 
pública.

E) que causa lesão ao erário

O funcionário público que recebe para si diretamente, 
ainda que fora da sua função, mas em razão dela, 
vantagem indevida no valor de R$ 10.000 {dez mil 
reais), pratica crime de:

A) estelionato.

B) roubo.

C) corrupção passiva.

D) advocacia administrativa.

E) excesso de exação.

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

( _______ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS________)

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

Sobre o controle de constitucionalidade, a alternativa
correta é:

A) Qualquer juiz ou tribunal está impedido de 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo em face da Constituição Federal.

B) Pacífico o entendimento pela possibilidade de 
controle de emendas constitucionais ou de 
normas oriundas de revisão constitucional, fruto 
do Poder Constituinte Derivado.

c) V i a b i l i d a d e  de d e c l a r a ç ã o  de 
inconstitucionalidade de normas originárias, 
estabelecida pelo Poder Constituinte Originário.

D) A propositura de ação direta no tribunal de justiça 
é exemplo de controle difuso no âmbito estadual.

Ei Há cabimento de recursos interpostos por 
terceiros estranhos à relação processual nos 
p ro c e s s o s  o b je t iv o s  de c o n tro le  de 
constitucionalidade.
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Em relação aos concursos públicos, pode-se afirmar
que:

A) a circunstância do candidato aprovado em 
concurso, já ter sido nomeado e se encontrar em 
estágio probatório, constatando-se fraude no 
certame, o servidor não pode ser exonerado sem 
a observância do devido processo legal e do 
princípio da ampla defesa.

B) tratando-se c'e um concurso público para 
preenchimento de vagas para cargos, a simples 
convocação dos aprovados por publicação no 
Diário Oficial, inconcebível é alegar o ferimento 
ao princípio da moralidade, razoabilidade e 
eficiência.

C) o prazo de validade do concurso público será de 
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período 
e a sua prorrogabilidade deve estar estabelecida 
em lei, ou pelo menos, no edital.

D) o concurso público por região é. acima de tudo. 
in c o n s t i t u c io n a l ,  p o r  e x t r a p o la r  a 
discricionariedade conferida ao Administrador, 
propiciando um verdadeiro abuso de poder.

E) a banca examinadora de concurso público pode 
elaborar pergunta decorrente de atualização 
legislativa superveniente à publicação do edital 
quando estiver em conformidade com as 
matérias nele indicadas.

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

No que concerne às medidas coercitivas previstas
inerentes aos direitos dos cidadãos no fluxo do
Estado de Defesa, a opção correta é:

A) Carta C ons titu c ion a l de 1S88 prevê a 
possibilidade de prisão por crime contra o Estado, 
externada pelo executor da medida, sendo 
suprim ida  a ga ran tia  co ns titu c iona l de 
comunicação ao juiz competente, de modo 
proposto a prisão, facultado ao preso o exame de 
corpo delito,

B) Decreto do Estado de Defesa, é considerado um 
e s ta d o  le g a l e x tra o rd in á r io ,  d e ve n d o  
implementar os pressupostos constitucionais 
materiais e formais, e sendo posteriormente 
viável a aplicação da medida coercitiva da 
suspensão das imunidades dos parlamentares 
federais, desde que mediante aprovação de 2/3 
dos membros da respectiva casa.

C) Decreto do Estado de defesa exarado pele 
Presidente da República, e ulteriormente 
submetido à aprovação do Congresso Nacional, 
de te rm inará  o tem po de sua duração, 
especificará as áreas a serem atingidas, bem 
como determinará intervenção nas empresas de 
serviços públicos.

D) Decreto do Estado de Defesa exarado pele 
Presidente da República, e ulteriormente 
submetido à aprovação do Congresso Nacional, 
não determinará o tempo de sua duração, 
especificará as áreas a serem atingidas, bem 
como implicará na requisição de bens públicos.

Ei Na vigência do Estado de Defesa, em que o 
fundamento constitucional é a declaração do 
estado de guerra ou resposta a agressão armada 
estrangeira, somente poderão ser adotadas as 
medidas coercitivas da suspensão da liberdade 
de reunião, bem como obrigação de permanência 
em localidade determinada.

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

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

A alternativa correta correspondente à competência 
legislativa vertical concorrente dos Estados, Distrito 
Federal e M un ic íp ios, escu lp ida  na Carta 
Constitucional de 1988 é:
A) Assistência jurídica e defensoria pública.

B) Ciência, tecnologia e inovação

C) Proteção à infância e juventude

D) Custas dos serviços forenses.

E) Procedimentos em matéria processual.

©



A caracterização de um vínculo empregatício 
demanda a existência de alguns requisitos. A 
assertiva que indica corretamente quais sejam esses 
requisitos.

A) Pessoalidade. eventualidade, subordinação 
jurídica e onerosidade

B) D ependênc ia  econôm ica , con tin u id ade , 
subordinação e alteridade

C) Onerosidade, exclusividade, a lteridade e 
subordinação jurídica

D) Eventualidade, subordinação, impessoalidade e 
onerosidade

E) Não eventualidade subordinação, pessoalidade 
e onerosidade

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

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

Pode-se apontar como correto, em relação ao 
contrato de trabalho, regido pela CLT, que:

A) o referido contrato só pode ser firmado 
expressamente.

Bi contrato de trabalho por prazo determinado de 
dois anos poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período.

C) é exigida forma especial para a validade e 
eficácia do contrato em apreço, motivo pelo qual 
não é permitida a forma verbal.

D) no caso de coni to de experiência, este pode ser 
prorrogado uma única vez, desde que não 
exceda o prazo de 90 dias,

E) contrato de experiência pode ser estipulado 
oralmente e não pode exceder o prazo de 180 
dias.

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

A Lei da Responsabilidade Fiscal -  LRF - estabeleceu 
limites para as despesas de pessoal dos entes 
públicos com base em percentuais definidos sobre a 
receita corrente líquida. Para a União esse percentual
éde:

A) 5C%

B) 55%

C) 55%

D) 25%

Suponha-se que Anastácio foi alijado de concurso 
público para o provimento do cargo de agente 
penitenciário, no exame físico. Aprovada capacidade 
física consistiu em “flexões em barra” de caráter 
eliminatório. O caso hipotético citado retrata o 
desrespeito ao princípio da:

A) publicidade e da jrdiSpOfiibiHdade cio interesse 
público.

B) proporcionalidade e aa motivação.

C) autotutela e da finalidade.

D) razoabilidade e da finalidade.

E) impessoalidade e da segurança juridica

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

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

Erro na aposentação do servidor, a Administração 
tem o dever de anular o ato e obrigar o servidor a 
retornar a seu cargo. Não é aplicável nos casos em 
que são descobertas fraudes e irregularidades que, 
comprovadamente, são uns dos grandes caminhos 
para o “rombo” da Previdência Privada e Pública.

(MADEIRA, José M. Pinheiro. Servidor Público na Atualidade.
São Paulo: Elsevier, 2009, 8a. Ed, p. 351).

O fragmento do texto acima se refere à seguinte 
forma de provimento derivado:

A) Reintegração.

B) Recondução.

C) Transposição.

D) Reversão

E) Readmissão.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

Sobre provimentos derivados do servidor público, a 
opção ban ida do o rdenam ento  ju ríd ic o  é 
denominada:

A) Reversão

B) Promoção

C) Ascensão.

D) Readaptação.

E) Aproveitamento

E) 50%



Considerando o princípio da autotutela, está correto 
asseverarque:

A) é inviável este principio ser aplicado aos 
chamados atos vinculados, mas somente aos 
atos discricionários.

Bi á o poder de fiscalização cios atos das entidades 
da administração indireta pelos órgãos centrais 
da administração direta.

C) é indispensável a Administração ser provocada 
ou recorrer ao Judiciário para reconhecer a 
nulidade dos seus próprios atos.

D) a administração pública tem a faculdade de rever 
seus próprios atos, anulando os ilegais e 
revogando os atos inexistentes ou nulos ao 
ordenamento jurídico.

E) é possível a vedação da aplicação retroativa de 
novas interpretações de dispositivos legais e a 
decadência.

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

Determinado servidor chefiava setor de Recursos 
Humanos de uma secretaria de um município do 
Rondônia. Ao perceber que se tratava de assunto de 
alta complexidade jurídica e de interpretação bem 
aprofundada, envolvendo prova emprestada, em 
procedimento administrativo, o mencionado servidor, 
sempre protelando decisão em torno do assunto, por 
se sentir bastante inseguro, seu superior hierárquico 
avocou para si a análise do conteúdo da matéria. Ao 
assim proceder, está caracterizado o poder:

A) discricionário.

B) disciplinar.

C) de polícia.

D) hierárquico.

E) extroverso

(Questão 41 )---------------------------------------------------------

Quando a valoração da conveniência e oportunidade 
fica ao talante da Administração com liberdade na 
escolha de sua conveniência, oportunidade e 
conteúdo, para decidir, ante a certa circunstância, 
sobre a prática de determinado ato, uma entre várias 
soluções possíveis, de modo explícito ou implícito, 
funcionando metaforicamente como se fosse uma 
autêntica “válvula de escape”, isto consubstancia na 
sua essência:

Ai motivação.

B) imperatividade

C) eficácia

D) mérito administrativo.

E) auto-executoridade

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

(Questão 44 )---------------------------------------------------------

“Tipo de licitação em que a Administração fixará, de 
antemão, já no edital, o preço máximo que se dispõe a 
pagar pelo serviço. Mesmo assim, além da proposta 
técnica, deverá o licitante apresentar a sua proposta 
de preço. E, então, procede-se da seguinte forma: 
(a)no primeiro momento, serão abertas as propostas 
técnicas e, depois de julgadas, classificadas da 
melhor à pior; (b)em seguida, serão abertos os 
envelopes contendo as propostas de preço, mas 
apenas dos licitantes que atingirem o grau mínimo de 
suficiência na etapa anterior; (c)a te rc e ira  e tapa 
consiste em negociar com o vencedor das propostas 
técnicas o ajustamento de seu preço às condições 
oferecidas pelo que, embora perdedor nesse 
aspecto, apresentar melhor preço, desde que tenha 
sido qualificado minimamente para disputar essa 
etapa. Sendo possível o ajuste, será esse o licitante 
vencedor; (d) não sendo frutífera a negociação, a 
comissão de licitação se dirigirá ao segundo colocado 
no aspecto técnico com o mesmo objetivo, e assim 
sucessivamente, até que se viabilize a contratação” 
(MADEIRA, José M. Pinheiro. Administração Pública. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014,12a. Ed, p. 695).

Esse tipo de licitação é denominado:

A) Melhor técnica

B) Menor preço.

C) Técnica e preço

D) Oferta.

Leilão.E)



Com referência às pessoas adm inistrativas,
autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista, fundações, a opção correta é:

A) Dirigentes da Agência Reguladoras são 
escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo, 
dependendo a nomeação de aprovação pelo 
Senado Federal e poderão ser exonerados ad 
nutum, sem estabilidade garantida pelo mandato 
fixo.

B) Quanto ao regime de pessoal, as empresas 
públicas submetem-se ao regime jurídico de 
direito público no que tange às obrigações 
trabalhistas e que o acesso ao emprego público 
depende de aprovação em concurso público.

C) Inadmissível recurso ao Ministério das Minas e 
Energia em face da Agência Nacional do 
Petróleo, pois apesar de vinculadas ao 
Ministério, uma de suas características está 
relacionada ao caráter final das suas decisões, 
que não são passíveis de apreciação por outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública.

D) Lei de iniciativa da Assembléia Legislativa 
determina a criação de um novo órgão de 
controle com atribuições de fiscalização dos 
gastos públicos, p rinc ipa lm ente após a 
constatação de irregularidades pelo Tribunal de 
Contas do Estado.

E) Cabe revisão administrativa de uma atividade de 
regulação desenvolvida em matéria técnica, 
tendo em vista que, na hipótese, a Agência 
estará atuando de forma dependente, apenas 
obedecendo as políticas públicas insertas na lei 
de regência da atividade e nos princípios 
constitucionais correlatos.

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

Em relação à organização administrativa, pode-se
afirmar que:

A) órgãos públicos por serem componentes 
descentralizados integram a administração 
pública indireta.

B) ó r g ã o s  p ú b l i c o s  são  r e s u l t a n t e s  de 
d e s c o n c e n  t r a ç ã o  e s ã o  p e s s o a s  
despe rsonalizadas.

C) desconcentração é a subdivisão interna de uma 
mesma pessoa jurídica, com a necessidade de se 
arquivar um “ato constitutivo” em qualquer 
espécie de registro público.

D) os atos praticados por um órgão são inimputados 
diretamente à pessoa jurídica à qual estes 
pertencem.

E) inadmissível que órgãos públicos tenham 
capacidade processual ou capacidade judiciária.

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

(Questão 47 )---------------------------------------------------------

Sobre Agência Reguladora, a opção certa é:

A) A autonomia funcional das agências reguladoras 
frente à Administração Direta impede a figura do 
recurso impróprio.

Bi uma característica das agências reguladoras s 
estabilidade reforçada dos dirigentes, na qual se 
afigura a possibilidade a exoneração ad nutum.

C) A intromissão do Poder Legislativo no processo 
de provimento dos seus dirigentes não colide 
com o princípio da harmonia e interdependência 
entre os poderes.

D) Há subordinação das agências reguladoras em 
relação a autoridades da Administração Direta.

Ei Devern contratar seus agentes pelo regime 
celetista, em querendo, segundo entendimento 
do Supremo Tribunal Federal.



Quanto à extinção do ato administrativo, é correto
afirmar que:

A) cassação é a retirada do ato administrativo por ter 
sobrev i ndo  norm a super i o r  que torna 
incompatível a manutenção do ato.

B) caducidade do ato é a perda do direito pela 
Administração de revisão dos seus atos pelo 
decurso do tempo,

C) sanatoria / convalidação atinge vicio quanto ao 
elemento finalidade.

D) há possibilidade do Poder Judiciário fazer 
sanatoria / convalidação do ato do Executivo.

E) podem existir casos em que o ato de revogação 
gera direitos à indenização ao particular.

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

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

A retomada do serviço público concedido durante o 
prazo da concessão permitindo em um ato 
administrativo unilateral discricionário, pela iniciativa 
do Poder Concedente, sem se cogitar qualquer culpa 
do contratado, tampouco a sua inadimplência, sem o 
concessionário fazer jus aos lucros cessantes, 
apenas danos emergentes, denomina-se:

A) falência

B) reversão.

A opção correta acerca de desapropriação é a
seguinte:

A) São insuscetíveis de desapropriação os imóveis 
das embaixadas de Estados estrangeiros.

B) Impossibilidade de exproDriar o cadáver como. 
por exemplo, para pesquisa científica e proteção 
da sociedade.

C) Bens do domínio dos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios poderão ser 
desapropriados pela União, e os dos Municípios 
pelos Estados,  i ndependen temen t e  de 
autorização legislativa.

D) Os bens de familia são inexpropriados por 
determinação constitucional, pois o pagamento 
será menor que o valor real.

E) Estado e o Município estão impedidos de 
desapropriar Imóvel Rural com base no Interesse 
Social.

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

C) caducidade.

D) encampação

E) rescisão



PROVA DISCURSIVAc )

Tema: Controle parlamentar

Em meio a uma onda de escândalos políticos, a 
Assembléia Legislativa de um determinado Estado 
logra reunir 1/3 de seus membros para subscrever 
requerimento de instalação de comissão parlamentar 
de inquérito, que tem como objeto de investigação, 
fa to determ inado, como precon iza o texto 
constituc iona l. O pedido é encam inhado à 
Presidência da Mesa, para fins de indicação dos 
membros da Comissão. Em meio ao clima de conflito 
político, a postulação de instalação da CPI é 
indeferida pelo Presidente da Assembléia, ao 
argumento de que não se lograra consenso em 
relação aos parlamentares a compor a CPI -  o que 
evidenciava que a pretensão não atendia ao princípio 
majoritário, típico da ação legislativa, plenamente 
aplicável à matéria. Inconformado, o partido 
subscritor do pedido de instauração da CPI impetra 
Mandado de Segurança, apontando ilegalidade no 
ato do Presidente da Assembléia. Em sede de 
informações, o referido Presidente sustenta incabível 
o writ por se cuidar de matéria interna corporis, e 
rei tera o f undamen to  antes  invocado ao 
indeferimento do pedido de instalação de CPI. O caso 
é levado à sua análise.
Decida, destacando os pontos mais importantes ao 
deslinde da questão, acolhendo ou afastando-os de 
forma fundamentada.
( Desenvolva em 25 a 30 linhas)




