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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA personalizado. 
 

2. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, constam no seu 
CARTÃO RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, para registro da Correção de Dados na Ata de Sala. 
 

3. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal 
itinerante, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo nesse momento sofrer 
revista com detectores de metais. Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato não poderá 
utilizar o banheiro.  
 

4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos da 
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre as questões de sua 
prova. 
 

5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala aguardando até que todos concluam a 
prova para assinarem a Ata de Sala. 
 

6. O candidato só poderá retira-se do local de realização da prova após decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início. O candidato somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, nos últimos 
60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova. A inobservância desses 
horários acarretará a eliminação do candidato. 
 

7. É obrigatória a sua assinatura na LISTA DE PRESENÇA e no CARTÃO RESPOSTA, do mesmo 
modo como está assinado no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. Marcações de lápis não serão consideradas. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. A marcação INCORRETA, OU NÃO MARCAÇÃO, DA COR DA CAPA DA SUA PROVA no 
CARTÃO RESPOSTA é de sua inteira responsabilidade e implicará na NÃO CORREÇÃO da prova. 
 

13. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocados 
embaixo de sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na eliminação do candidato, 
constituindo tentativa de fraude. 

BOA PROVA!!!!  
  

 

Nome do Candidato: 
_________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

________________________________ 
                     Assinatura 

PROVA 1 – BRANCA 

A COR DA CAPA DA SUA PROVA É BRANCA 

MARQUE ESSA COR EM SEU CARTÃO RESPOSTA 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

PORTUGUÊS 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4. 
 

FECHADO APÓS SER ATINGIDO POR ÓLEO,  
PARQUE DE ABROLHOS É REABERTO  

 

Suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na segunda-feira (4) 
 

01 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
anunciou a reabertura do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, à 
visitação de turistas a partir de hoje (8). 

Na prática, a suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na 
segunda-feira (4), dois dias após fragmentos de óleo que já poluiu praias, 
mangues e outros habitats dos nove estados da Região Nordeste (Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe) terem atingido uma pequena área do parque nacional. 

A expectativa do ICMBio era autorizar a entrada de turistas na unidade 
de conservação às vésperas do feriado de 15 de novembro (Proclamação da 
República). 

A reabertura do parque foi antecipada após cinco dias sem que novos 
fragmentos de óleo tenham sido encontrados na região. Em nota divulgada pelo 
ICMBio, o chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho, garante que os vestígios 
recolhidos no último sábado não produziram impactos negativos diretos nem à 
fauna, nem à flora de Abrolhos. 

Na terça-feira (5), o instituto afirmou não descartar a hipótese de as 
correntes marítimas voltarem a carregar novos fragmentos do produto para o 
arquipélago, que continua sendo monitorado não só por navios da Marinha e 
equipes do ICMBio, mas também por pesquisadores, ambientalistas, 
pescadores e mergulhadores autônomos. 

Localizado a cerca de 70 quilômetros da cidade litorânea de Caravelas 
(BA), o parque nacional, criado em 1983, é uma das regiões mais ricas em 
biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul, com estruturas de recifes 
únicas. 

Segundo o ICMBio, a região é o principal berçário das baleias jubarte no 
Atlântico Sul e refúgio de espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de 
extinção, além de aves marinhas que aproveitam o fato de as águas ao redor 
do arquipélago serem fartas em peixes e outras espécies marinhas. A pesca é 
fonte de subsistência de milhares de moradores da região. 

[...] 
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Disponível em https://exame.abril.com.br/brasil/fechado-apos-ser-atingido-por-oleo-parque-de-abrolhos-e-
reaberto/ 

Acessado em 11 de novembro de 2019 
Texto adaptado 

 
1 De acordo com o texto, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos foi reaberto 

(A) dois dias depois de ser atingido por vazamento de óleo. 
(B) de acordo com a programação feita pelo ICMBio. 
(C) depois de cinco dias sem que se encontrasse óleo na região. 
(D) dois dias após a suspensão preventiva das visitas de turistas. 
  

https://exame.abril.com.br/brasil/fechado-apos-ser-atingido-por-oleo-parque-de-abrolhos-e-reaberto/
https://exame.abril.com.br/brasil/fechado-apos-ser-atingido-por-oleo-parque-de-abrolhos-e-reaberto/


 

 4 

2 No trecho Localizado a cerca de 70 quilômetros da cidade litorânea de Caravelas (BA), o parque 

nacional, criado em 1983, é uma das regiões mais ricas em biodiversidade marinha do Brasil e do 
Atlântico Sul, com estruturas de recifes únicas (linhas 22 a 25), o termo grifado é sinônimo de 
(A) anômalas. 
(B) atípicas. 
(C) irregulares. 
(D) singulares. 
 

3 Um exemplo de palavra formada por derivação é 

(A) recolhidos (linha 15). 
(B) regiões (linha 23). 
(C) recifes (linha 24). 
(D) refúgio (linha 27). 
 

4 De acordo com a norma, o trecho em que estão destacadas (em negrito) duas formas corretas 

é 
(A) O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a reabertura 

do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, à visitação/a visitação de turistas a 
partir de hoje (8) (linhas 1 a 3). 

(B) Na prática, a suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na segunda-feira (4), dois dias 
após fragmentos de óleo/do óleo que já poluiu praias, mangues e outros habitats dos nove 
estados da Região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe) terem atingido uma pequena área do parque nacional (linhas 
4 a 8). 

(C) Em nota divulgada pelo ICMBio, o chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho, garante que 
os vestígios recolhidos no último sábado não produziram impactos negativos diretos/direto 
nem à fauna, nem à flora de Abrolhos (linhas 13 a 16). 

(D) Segundo o ICMBio, a região é o principal berçário das baleias jubarte/jubartes no Atlântico 
Sul e refúgio de espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, além de aves 
marinhas que aproveitam o fato de as águas ao redor do arquipélago serem fartas em peixes 
e outras espécies marinhas (linhas 26 a 29).  

 

ATUALIDADES  

 

5 No dia 12 de novembro de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União a Medida provisória nº 904, que 

prevê a extinção, a partir de 2020, do seguro obrigatório DPVAT. Sobre esse seguro, é correto afirmar 
que 
(A) é o seguro que faz a cobertura de casos de morte, invalidez permanente ou despesas com 

assistências médica e suplementares por lesões de menor gravidade causadas por acidentes de 
trânsito em todo o país. 

(B) o pagamento desse seguro era anual, opcional para todos os donos de veículos do país e realizado 
junto com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 

(C) é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos, sendo de competência exclusiva 
dos Estados e do Distrito Federal a sua instituição. 

(D) é o seguro feito diretamente pelos proprietários de carros, caminhões, motocicletas e outros 
veículos rodoviários em empresas seguradoras que assumem a proteção financeira contra 
danos físicos ou lesões corporais resultantes de colisões de trânsito. 

 

6 No final de agosto de 2019 foram encontradas manchas de petróleo no litoral brasileiro e logo 

depois ficou evidente que se tratava de um grande vazamento e que este se espalhou 
principalmente na costa nordestina, numa faixa de mais de 2 mil quilômetros. Ainda não se sabe 
exatamente qual a sua origem e tem sido muito questionada a atuação dos órgãos de controle e 
de fiscalização ambiental. Entre os órgãos abaixo, o responsável pela fiscalização, monitoramento 
e controle ambiental no Brasil é o(a) 
(A) NEPOM-PF – Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal. 
(B) SEMAS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
(C) IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
(D) ISA – Instituto Sócio Ambiental.   
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7 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente que pela primeira 

vez na história do Brasil a proporção de pessoas pretas ou pardas (que compõem a população 
negra) ultrapassam a metade das matrículas em universidades e faculdades públicas. Esses 
dados fazem parte do informativo, contendo uma análise centrada nas desigualdades sociais por 
cor ou raça do país. Sobre esse tema, e considerando-se o dado citado acerca da nova realidade 
da educação superior pública, é correto afirmar que 
(A) acaba a desigualdade social por cor ou raça no Brasil, com o aumento do acesso de negros à 

educação superior. 
(B) acaba a desigualdade por cor ou raça no ensino superior brasileiro com o aumento do acesso 

de negros à educação superior. 
(C) nunca houve desigualdade social por cor ou raça nas universidades públicas brasileiras. 
(D) a desigualdade social por raça e cor continua existindo no Brasil, apesar do aumento do 

acesso de negros à educação superior. 
 

8 Aconteceu no Brasil, recentemente, o encontro de líderes do BRICS, sigla cunhada no início deste 

século para denominar um grupo de países em desenvolvimento e com grandes potencialidades 
econômicas de expansão. Inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China formavam o BRIC, mas em 
2011 houve a adesão de mais um país ao BRIC, alterando o nome do grupo para BRICS. O país 
que passou a compor o então denominado BRICS foi 
(A) Senegal. 
(B) África do Sul. 
(C) Síria. 
(D) Espanha. 
 

REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES  
 

9 De acordo com a Lei Estadual nº 5810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos Civis, a forma de provimento na qual se dá o retorno à atividade de servidor 
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os 
motivos da aposentadoria, é denominada 
(A) Aproveitamento. 
(B) Readaptação. 
(C) Recondução. 
(D) Reversão. 
 

10 O artigo nº 207 da Constituição Federal estabelece que as universidades gozam de autonomia 

________________, administrativa e de gestão financeira e _______________, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, ________________ e extensão. 
Os termos que completam corretamente as lacunas do enunciado são, respectivamente, 
(A) didático-científica, patrimonial e pesquisa. 
(B) científico-cultural, intelectual e conhecimento. 
(C) acadêmico-cultural, curricular e ciência. 
(D) didático-acadêmica, autoral e comunicação. 
 

11 A Lei Estadual nº 5810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis, estabelece que a licença para tratamento de saúde superior a _____________ 
dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial. 
A informação que completa corretamente a lacuna do enunciado é 
(A) 30 (trinta). 
(B) 45 (quarenta e cinco). 
(C) 60 (sessenta). 
(D) 15 (quinze). 
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12 No que se refere ao pagamento de diárias, com base na Lei Estadual nº 5810/1994, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, é correto afirmar que 
(A) a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida integralmente, mesmo quando 

o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 
(B) as diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de 

contas. 
(C) não será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário no arbitramento das 

diárias. 
(D) cabe concessão de diárias ao servidor, mesmo quando seu deslocamento constituir exigência 

permanente do cargo. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

13 Considere as seguintes afirmativas sobre conceitos de correio eletrônico e Internet:  
I. Cada caixa de correio eletrônico tem um endereço único, que é dividido em duas partes: a 
primeira parte identifica a caixa de correio de um usuário e a segunda identifica um computador 
em que a caixa de correio reside.    
II. A forma geral de uma URL é protocolo://nome_computador:porta/nome_documento. A primeira 
parte, chamada de protocolo, é um endereço que especifica unicamente um computador na rede.  
III. O ícone do cadeado fechado na barra de endereços do navegador indica que o site atual não 
pode ser adicionado aos favoritos.     
 

            -                                                                            
(A) I – V, II – F, III – F. 
(B) I – F, II – V, III – F. 
(C) I – F, II – F, III – V. 
(D) I – V, II – V, III – V. 
 

14 Considere o gráfico a seguir, gerado no Microsoft Excel 2016, versão português para Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre o gráfico, é correto afirmar que 
(A) não possui linhas de grade. 
(B) janeiro é uma de suas séries. 
(C) educação é uma de suas séries. 
(D) março é um rótulo do eixo Y. 
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15 Para fechar um documento, considerando um teclado no padrão ABNT 2, o usuário do 

Microsoft Word 2016, versão português para Windows, deve pressionar 
(A) Ctrl + H  
(B) Ctrl + W  
(C) Ctrl + Alt + I  
(D) Ctrl + Alt + Z  

 
16 No sistema operacional Windows 10, o atributo que impede que o arquivo seja alterado ou 

excluído de forma acidental é chamado de  
(A) morto. 
(B) codificação. 
(C) compactação. 
(D) somente leitura. 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

17 Segundo o cronograma de implantação de novos cursos, disposto no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2017-2027, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ prevê a 
criação dos seguintes cursos de graduação, a partir de 2020: 
(A) Bacharelado em Educação Física e Bacharelado em Fonoaudiologia. 
(B) Tecnologia em Comércio Exterior e Bacharelado em Relações Internacionais. 
(C) Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências da Religião. 
(D) Licenciatura em Física e Secretariado Trilíngue. 
 

18 No Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2027, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PARÁ se caracteriza por uma estrutura multicampi composta por cinco campi na capital e quinze 
campi em municípios do interior do Estado. Entre estes últimos, encontra-se o campus de 
(A) Abaetetuba. 
(B) Capanema. 
(C) Redenção. 
(D) Bragança. 
 

19 No conjunto de objetivos, metas e estratégias institucionais descritos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2017-2027 da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, encontra-
se, na área de ensino de graduação, o objetivo de 
(A) consolidar o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 
(B) implantar no âmbito da universidade a política de acompanhamento dos egressos. 
(C) desenvolver conhecimento com integração social. 
(D) contribuir para o desenvolvimento institucional por meio da autoavaliação. 
 

20 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2027 da UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PARÁ, a Direção de Centro situa-se no nível de 
(A) Gerência Superior. 
(B) Assessoramento Superior. 
(C) Atuação Colegiada Setorial. 
(D) Atuação Programática. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

21 O                “A   b ç     S     J b ”          q   “J b   ê             q             
 q        A                                   q                    à                      ”. 
Olhando da perspectiva das relações humanas, é correto afirmar que 
(A) os funcionários considerados mais inteligentes são os que mais importam às empresas, pois 

é bem mais fácil lidar com eles. 
(B) o ser humano é um ser social que somente descobre plenamente sua potencialidade nas 

relações com os outros. 
(C) o importante é o retorno concreto e efetivo que os funcionários dão às empresas, não por 

serem bonzinhos e inteligentes, mas por trazerem lucro para elas. 
(D) um ambiente organizacional agradável depende muito mais de chefes exigentes e muito 

menos de funcionários contentes. 
 

22 Entre os muitos desafios que as organizações enfrentam, há razões para acreditar que os 

conflitos resultantes do comportamento dos funcionários é o que toma a maior parte do tempo dos 
gestores. Para manter um clima favorável às relações humanas, é necessário ao gestor 
(A) estabelecer um padrão de remuneração atrativo, pois sabe-se que, no final das contas, é o 

salário que motiva as pessoas pois é a organização que tem controle sobre ele. 
(B) desestimular a realização das trocas em todos os níveis, seja com grupos específicos, seja 

com a sociedade, pois isso não contribui para satisfazer suas necessidades. 
(C) ter consciência do impacto dos vários fatores que interferem no comportamento humano e 

organizacional para aperfeiçoar e desenvolver boas práticas gerenciais. 
(D) considerar que a nossa liberdade não consiste na possibilidade de diminuir ou evitar nossos 

condicionamentos, ao escolher caminhos e ao tomar decisões. 
 

23 Em obediência ao que estabelece o Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, os documentos 

públicos de valor permanente, que integram o acervo arquivístico das empresas em processo de 
desestatização, parcial ou total, serão recolhidos a instituições arquivísticas públicas, na sua 
esfera de competência. Para tanto, devem observar que 
(A) o mencionado recolhimento não constituirá necessariamente de cláusula específica de edital 

nos processos de desestatização. 
(B) os documentos oriundos desses processos são dispensados de prévia identificação, 

classificação e avaliação do acervo arquivístico correspondente. 
(C) os documentos de valor permanente não poderão ficar sob a guarda das empresas em 

questão, mesmo que necessários ao desempenho de suas atividades. 
(D) os documentos que compõem o acervo acima referido são inalienáveis e não são sujeitos a 

usucapião. 
 

24 De acordo com o Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, vários são os arquivos que integram 

o Sistema Nacional de Arquivos, entre eles o Arquivo Nacional, os arquivos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário Federais, bem como os arquivos 
(A) do Distrito Federal dos Poderes Executivo e Legislativo, apenas. 
(B) municipais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
(C) estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
(D) do Poder Judiciário Distrital dos municípios. 
 

25 Em estatística, há as chamadas medidas de posição ou de tendência central, que constituem 

uma forma mais sintética de apresentar os resultados contidos em um conjunto de dados 
observados. As medidas de posição mais empregadas são a média, a mediana e a moda, sendo a 
primeira a mais usada das três. Pode-se dizer que a média 
(A) não pode ser um valor que não pertence ao conjunto de dados observados. 
(B) é um valor típico e representativo do conjunto de dados. 
(C) traduz-se como um número não representativo do conjunto de dados. 
(D) é o valor de um conjunto de dados que ocorre com maior frequência.  
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26 Uma das áreas de maior importância para as organizações, a administração de recursos 

humanos 
(A) encarrega-se exclusivamente das rotinas trabalhistas e de pessoal, bem como do controle da 

vida funcional dos empregados, tais como pagamento e treinamento. 
(B) corresponde ao que se costuma chamar de administração de pessoal, cuja função é apenas 

administrativa e de controle, sem preocupar-se com integração e motivação. 
(C) é um conjunto de atividades que devem ser realizadas apenas pela unidade da estrutura 

organizacional responsável por sua gestão. 
(D) tem a função estratégica de integrar e motivar as pessoas que nelas trabalham, buscando 

alcançar eficiência e eficácia nas atividades que desenvolvem. 
 

27 A gestão de materiais envolve um conjunto de atividades ligado estreitamente à área de 

produção e operações de um grande número de organizações. Neste sentido, o processo 
produtivo 
(A) é a contínua transformação de matérias-primas, materiais, energia e informações em 

produtos acabados ou em serviços prestados. 
(B) diz respeito unicamente a empresas industriais, pois somente elas têm a tecnologia e as 

condições necessárias para produzir bens e serviços. 
(C) representa toda e qualquer movimentação de materiais que saem do almoxarifado para 

serem disponibilizados para comercialização. 
(D) significa o trânsito percorrido pelos produtos desde que são fabricados até o armazenamento. 
 

28 A gestão de materiais 

(A) é um processo simples que envolve a parte dos fluxos de materiais da empresa voltados 
exclusivamente à movimentação de produtos acabados. 

(B) consiste em dispor os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo 
certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo. 

(C) focaliza a estocagem como a atividade que deve ser a principal preocupação e requer o 
envolvimento apenas do gestor de materiais. 

(D) está restrita aos cargos e órgãos que têm a responsabilidade pela compra de materiais e pela 
venda de produtos. 

 

29 Sob o ponto de vista da gestão das finanças públicas, o orçamento público é uma das partes 

essenciais do sistema de planejamento econômico do governo brasileiro. Sobre ele, pode-se dizer 
que 
(A) não tem caráter autorizador de despesas nem requer a emissão de balanços. 
(B) não permite a realização de contingenciamentos ao longo do ano. 
(C) é constituído apenas do plano plurianual, que envolve a visão de curto prazo. 
(D) é uma previsão das receitas e despesas do Estado para um dado ano fiscal. 
 

30 A finalidade da administração pública é satisfazer o povo através da gestão eficiente e eficaz, 

respeitando o que determinam as leis. Ela deve ser direcionada às leis, pois se orienta por 
princípios do direito e da moral. É um princípio da Administração Pública a 
(A) legalidade. 
(B) personalidade. 
(C) propaganda patrocinada. 
(D) improbidade. 
 

31 A administração pública também requer que os seus gestores atuem em conformidade com 

princípios éticos. Tal conduta implica 
(A) procrastinar ou dificultar as ações dos administrados, os cidadãos e seus interesses. 
(B) agir faltando com boa fé, lealdade e profissionalismo na gestão dos bens públicos. 
(C) comportar-se de maneira respeitosa no trato dos cidadãos e dos bens públicos. 
(D) concordar ou cooperar com vontades personalistas dos governantes. 
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32 O Estado divide a função pública ou serviços públicos em áreas específicas e cria instituições 

especializadas para nelas atuar. A chamada administração direta é constituída pela 
(A) presidência da república e ministérios. 
(B) presidência e vice-presidência da república. 
(C) apenas pelos ministérios e seus órgãos subsidiários. 
(D) empresas públicas e suas subsidiárias. 
 

33 O poder público, por meio de leis, cria instituições destinadas a executar serviços públicos 

especializados. É o que se denomina administração indireta, que é composta pelas seguintes 
instituições: 
(A) autarquias, fundações e institutos públicos, sem autonomia administrativa e financeira. 
(B) empresas públicas e privadas que prestam serviços aos cidadãos, por sua conta e risco. 
(C) empresas e fundações públicas e privadas, sem autonomia administrativa e financeira. 
(D) autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
 

34 No contexto do serviço público brasileiro, empresas públicas são instituições que 

(A) pertencem à estrutura organizacional da administração direta. 
(B) atuam em áreas em que o Governo tem interesse para explorar como atividade econômica. 
(C) atuam de forma imediata e subsidiária para realizar um conjunto de serviços privados em 

nome do Estado. 
(D) possuem personalidade jurídica de direito público, pois se submetem integralmente às 

características dos órgãos da administração direta. 
 

35 O filósofo alemão Emanuel Kant concei     E           “          ã                     

            ó                                         ”. Sendo assim, pode-se afirmar que o 
Estado significa o(a) 
(A) junção dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 
(B) sistema de leis que são adotadas para administrar um país. 
(C) conjunto de três elementos: povo, território e governo. 
(D) articulação das autoridades para realizar a vontade de todos os cidadãos. 
 

36 Ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal Brasileira de 1988 

estabelece que 
(A) todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 
(B) é livre a manifestação do pensamento, sendo violável o anonimato. 
(C) são violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 
(D) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por vontade própria. 
 

37 De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a organização político-administrativa 

da República Federativa do Brasil compreende 
(A) os Estados, os Municípios e os Territórios, tão somente. 
(B) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
(C) a União, os Estados, os Territórios e os Municípios, exclusivamente. 
(D) os Estados, os Territórios, os Municípios e os Distritos, apenas. 
 

38 Enquadram-se como competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, entre outras, as seguintes: 
(A) cuidar da saúde e assistência privadas e da proteção e garantia das empresas portadoras de 

licença para atuar nesse segmento. 
(B) profissionalizar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 
(C) procrastinar em relação à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer 

de suas formas. 
(D) preservar as florestas, a fauna e a flora. 
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39 Existentes na estrutura organizacional da administração indireta, as fundações públicas 

(A) são instituição sem fins lucrativos. 
(B) não têm autonomia administrativa. 
(C) possuem personalidade jurídica de direito privado. 
(D) não visam ao interesse da coletividade. 
 

40 A conceituação de ato administrativo 

(A) produz efeitos meramente administrativos de forma mediata e burocrática. 
(B) se constitui sob o regime jurídico de direito privado. 
(C) é a declaração do Estado ou de quem o represente. 
(D) dispensa submissão ao controle judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


