
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

 
INSTRUÇÕES: 

 
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
 

 Corresponde a sua opção de cargo. 

 Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro 
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

 A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE 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 FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].  
 

ATENÇÃO: 
 

 Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.  

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

 Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

 Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

 Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 01 – 12 (02 PONTOS) 

 

As boazinhas que me perdoem 

 

Qual o elogio que uma mulher adora receber? Bom, se você está com tempo, pode-se listar aqui uns 700: 

mulher adora que verbalizem seus atributos, sejam eles físicos ou morais. Diga que ela é uma mulher inteligente, e ela 

irá com a sua cara. Diga que ela tem um ótimo caráter e um corpo que é uma provocação, e ela decorará o seu 

número. Fale do seu olhar, da sua pele, do seu sorriso, da sua presença de espírito, da sua aura de mistério, de como 

ela tem classe: ela achará você muito observador e lhe dará uma cópia da chave de casa. Mas não pense que o jogo 

está ganho: manter o cargo vai depender da sua perspicácia para encontrar novas qualidades nessa mulher 

poderosa, absoluta. Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe, que ela tem uma voz que faz você pensar 

obscenidades, que ela é um avião no mundo dos negócios. Fale sobre sua competência, seu senso de oportunidade, 

seu bom gosto musical. Agora quer ver o mundo cair? Diga que ela é muito boazinha. 

Descreva uma mulher boazinha. Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão. Aceita encomendas de 

doces, contribui para a igreja, cuida dos sobrinhos nos finais de semana. Disponível, serena, previsível, nunca foi vista 

negando um favor. Nunca teve um chilique. Nunca colocou os pés num show de rock. É queridinha. Pequeninha. 

Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha. 

Fomos boazinhas por séculos. Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas. Vivíamos no nosso 

mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos. A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas, 

crucifixo em cima da cama, tudo certinho. Passamos um tempão assim, comportadinhas, enquanto íamos 

alimentando um desejo incontrolável de virar a mesa. Quietinhas, mas inquietas. 

Até que chegou o dia em que deixamos de ser as coitadinhas. Ninguém mais fala em namoradinhas do Brasil: 

somos atrizes, estrelas, profissionais. Adolescentes não são mais brotinhos: são garotas da geração teen. Ser 

chamada de patricinha é ofensa mortal. Quem gosta de diminutivos, definha. 

Ser boazinha não tem nada a ver com ser generosa. Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo. As boazinhas 

não têm defeitos. Não têm atitude. Conformam-se com a coadjuvância. PH neutro. Ser chamada de boazinha, mesmo 

com a melhor das intenções, é o pior dos desaforos. 

Mulheres bacanas, complicadas, batalhadoras, persistentes, ciumentas, apressadas, é isso que somos hoje. 

Merecemos adjetivos velozes, produtivos, enigmáticos. As “inhas” não moram mais aqui. Foram para o espaço, 

sozinhas. 

 

MEDEIROS, Martha. Liberdade Crônica. Porto Alegre: L&PM, 2014. 

 

QUESTÃO N.º 01: Com essa crônica, a autora pretende, principalmente: 

a) satirizar a postura das famílias que impunham uma vida monótona às mulheres, mesmo reconhecendo suas 

potencialidades. 

b) criticar o olhar que os homens todos tinham até então em relação à mulher, não valorizando suas potencialidades. 

c) fazer um alerta de que existe muito preconceito em relação a como os homens devem tratar as mulheres para 

conquistá-las, mostrando-lhes como são boazinhas e merecedoras de respeito e proteção. 

d) mostrar como a mulher contemporânea deve ser tratada, ou seja, como uma figura independente e atuante na 

sociedade, desconstruindo o estereótipo de sexo frágil em voga até pouco tempo. 

e) lamentar que a mulher ainda é muito desvalorizada na sociedade, necessitando criar coragem para assumir uma 

posição mais independente, mesmo com o risco de não encontrarem um parceiro para se casarem. 

 

QUESTÃO N.º 02: Em relação aos aspectos discursivos do texto, assinale a opção INCORRETA: 

a) Um tom de ironia permeia o texto de Martha Medeiros, principalmente no uso do morfema que marca, geralmente, 

a flexão de grau dos substantivos. 

b) A autora utiliza em dois momentos do texto uma frase interrogativa; tal estratégia, nesse texto, é apenas um recurso 

de estilo, deixando uma reflexão em aberto. 

c) O 1º parágrafo apresenta características próprias da tipologia textual injuntiva. 

d) O 2º parágrafo pode ser considerado, principalmente, descritivo. 

e) O 3º parágrafo apresenta uma constatação de como era a vida da figura feminina por um bom tempo na sociedade   
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QUESTÃO N.º 03: Sobre o texto é correto afirmar que: 

a) Pelo gênero textual a que pertence, constata-se, nessa crônica de Martha Medeiros, que só há marcas da 

variedade padrão da língua. 

b) No 1º parágrafo, estão presentes marcas próprias de interpelação ao leitor, o que justifica dizer que está em 

evidência, nesse parágrafo, o código da mensagem.  

c) A autora faz uma distinção entre os adjetivos “boa” e “boazinha” para não se interpretar que a mulher atual deve ser 

implacável e má. 

d) No 2º parágrafo, a ocorrência do vocábulo “nunca” deixa clara a intenção de se destacar uma ideia de negação no 

texto. 

e) A conclusão do texto deixa clara, pela escolha lexical, que podem coexistir os dois tipos de mulheres: a boa e a 

boazinha. 

 

QUESTÃO N.º 04: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa adequada sobre aspectos estruturais do 

texto: 

a) No título, o vocábulo “que” assume um papel pronominal, funcionando como pronome relativo. 

b) Não há desvio gramatical em “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo). 

c) Na passagem “Qual o elogio que uma mulher adora receber?” (1º parágrafo), o vocábulo “que” deve ser classificado 

como uma partícula expletiva, pois apenas funciona como um realce no período. 

d) Os vocábulos “você”, “está”, “decorará” e “pastéis” atendem à mesma regra de acentuação gráfica. 

e) Não sobressaem, no primeiro parágrafo do texto, verbos flexionados no modo imperativo. 

 

QUESTÃO N.º 05: Pelo que se lê no último parágrafo, pode-se inferir que: 

a) só há qualidades listadas para a mulher atual, não diferindo muito do modelo tradicional. 

b) as mulheres de hoje querem ser respeitadas em igualdade, mas sentindo-se merecedoras da proteção masculina. 

c) há espaço para todas as mulheres, mesmo para aquelas que preferem se manter sob o título de boazinhas. 

d) há uma crítica declarada à masculinidade considerada tóxica na sociedade atual. 

e) não há mais espaço para o modelo antigo de mulher, pois elas estão cada vez mais conscientes do seu valor e do 

que são merecedoras. 

 

QUESTÃO N.º 06: Os itens abaixo apresentam informações corretas, com EXCEÇÃO da alternativa: 

a) Os dois-pontos na passagem “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo) introduzem uma enumeração no 

texto. 

b) As orações destacadas em “(...) mulher adora que verbalizem seus atributos, (...)” (1º parágrafo) e “Mas não 

pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo) assumem o mesmo valor sintático. 

c) Ocorre, no excerto “(...) que ela é um avião no mundo dos negócios.” (1º parágrafo), uma figura de linguagem 

denominada metáfora. 

d) Os dois primeiros pontos-finais em “É queridinha. Pequeninha. Educadinha.” (2º parágrafo) poderiam ser 

substituídos por vírgulas. 

e) Na passagem “Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo.” (5º parágrafo), poderia ser inserido um conectivo de valor 

adversativo depois da vírgula. 

 

QUESTÃO N.º 07: Assinale a alternativa em que esteja destacada uma forma verbal flexionada em modo e tempo 

que expressa uma noção habitual: 

a) “Descreva uma mulher boazinha.” (2º parágrafo) 

b) “Aceita encomendas de doces, (...)” (2º parágrafo) 

c) “Nunca colocou os pés num show de rock.” (3º parágrafo) 

d) “Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo) 

e) “Até que chegou o dia (...)” (4º parágrafo) 

 

QUESTÃO N.º 08: Das opções abaixo, uma apresenta um vocábulo “que” destacado com classificação DIFERENTE 

das demais; assinale-a: 

a) “mulher adora que verbalizem seus atributos,(...)” (1º parágrafo) 

b) “Diga que ela é uma mulher inteligente, (...)” (1º parágrafo) 

c) “Mas não pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo) 
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d) “Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe,(...)” (1º parágrafo) 

e) “(...) que ela tem uma voz que faz você pensar obscenidades, (...)” (1º parágrafo) 

 

QUESTÃO N.º 09: Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

a) Não há ditongo em todos os seguintes vocábulos retirados do texto: “roupas”, “pastéis, “ao”, “contribui” e “Ninguém”. 

b) No vocábulo “crucifixo” (3º parágrafo), há dois encontros consonantais. 

c) No 5º parágrafo, o vocábulo “coadjuvância” não constitui um neologismo na língua portuguesa. 

d) Os vocábulos seguintes retirados do texto: “observador”, “perspicácia”, “obscenidades”, “incontrolável” e “mortal” 

apresentam o mesmo processo de formação de palavras. 

e) O segmento destacado na passagem “Ser chamada de boazinha, mesmo com a melhor das intenções, é o pior 

dos desaforos.” (5º parágrafo) assume um valor semântico de conformidade no contexto em que aparece. 

 

QUESTÃO N.º 10: Observa-se, em todos os excertos abaixo, o emprego de um recurso de linguagem denominado 

ironia, MENOS na alternativa: 

a) “Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão.” (2º parágrafo) 

b) “É queridinha. Pequeninha. Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha.” (2º parágrafo) 

c) “(...) e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo) 

d) “Vivíamos no nosso mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos.” (3º parágrafo) 

e) “A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas, crucifixo em cima da cama, tudo certinho.” (3º 

parágrafo) 

 

QUESTÃO N.º 11: Nos itens abaixo, foram destacados elementos coesivos que fazem referência a algo 

anteriormente expresso no texto, com EXCEÇÃO da alternativa: 

a) “(...) sejam eles físicos ou morais.” (1º parágrafo) 

b) “(...) e um corpo que é uma provocação, (...)” (1º parágrafo) 

c) “(...) e lhe dará uma cópia da chave de casa.” (1º parágrafo) 

d) “Passamos um tempão assim, (...)” (3º parágrafo) 

e) “(...) é isso que somos hoje.” (6º parágrafo) 

 

QUESTÃO N.º 12: No 5º parágrafo, a autora afirma que “ser boazinha é péssimo”; pode-se afirmar, então, que os três 

períodos que se seguem a essa afirmação apresentam uma relação semântica de: 

a) consequência 

b) conclusão 

c) condição 

d) proporção 

e) causa 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO – QUESTÕES 13 – 16 (02 PONTOS) 

 

QUESTÃO N.º 13: Seja a proposição: “Se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei”. A negação dessa afirmação 

é: 

a) Hoje não é sexta-feira e amanhã estudarei 

b) Hoje é sexta-feira e amanhã estudarei 

c) Se hoje é sexta-feira, amanhã estudarei 

d) Se hoje não é sexta-feira, amanhã estudarei 

e) Hoje não é sexta-feira ou amanhã estudarei. 

 

QUESTÃO N.º 14: Oito motoristas transportam 1000 caixas em 10 horas. Em quantas horas, dois motoristas 
transportam 400 caixas? 
a) 14 horas e meia 

b) 15 horas 

c) 15 horas e meia 

d) 16 horas 

e) 16 horas e meia 
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QUESTÃO N.º 15: Deve-se percorrer o prisma trapezoidal da figura, com deslocamentos somente nas arestas, do 
ponto A ao ponto C passando por E, F e G, respectivamente.  

 

A projeção vista de cima que melhor representa o caminho percorrido é 

a)  b)  c)  
 

d)  
e)  

 

 

QUESTÃO N.º 16: Observe a sequência. 
 

4321 5555 6789 791113 

O próximo número na sequência é: 

a) 8101315 

b) 9111417 

c) 8111417 

d) 9111315 

e) 8111319 

ATUALIDADES – QUESTÕES 17 – 20 (02 PONTOS) 

 

QUESTÃO N.º 17: No total, 3,6 milhões de redações da aplicação regular do Enem 2019 foram corrigidas e só 53 
chegaram à pontuação máxima. Os candidatos homens são responsáveis por 21 dessas notas, enquanto 32 
mulheres tiraram a nota mil. Dos representantes nordestinos, o maior número de notas 1000 nas redações, 6 no 
total, vieram de qual estado? 
a) Paraíba. 
b) Rio Grande do Norte. 
c) Bahia. 
d) Ceará. 
e) Sergipe. 
 

QUESTÃO N.º 18: Um projeto composto por estudantes da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), conseguiu 
alcançar um marco para a arqueologia do Brasil. Sob a coordenação do pesquisar e arqueólogo, Juvandi Santos, 
o grupo descobriu a: 
a) Pedra Retumba, um sítio arqueológico situado no município de Pedra Lavrada. 
b) Pedra Pintada, um sítio arqueológico situado no município de Catingueira. 
c) Soledade, um sítio arqueológico situado no município de Imaculada. 
d) Cidade Lajedo, um sítio arqueológico situado no município de Zabelê. 
e) Gruta Catimbau, um sítio arqueológico situado no município de Puxinanã 
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QUESTÃO N.º 19: Segundo a Constituição brasileira, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 

que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Marque a alternativa que indica o nome do 

político que ocupa atualmente o cargo de Presidente do Senado Federal. 

a) Davi Alcolumbre. 
b) Eduardo Cunha. 
c) Rodrigo Maia. 
d) José Sarney. 
e) Renan Calheiros. 

 

QUESTÃO N.º 20: Leia atentamente a notícia a seguir, publicada no início deste ano, e marque a opção que 
apresenta o nome que preenche corretamente a lacuna. 
“Alvo de críticas, o ministro da Educação, ______________, recebeu hoje uma carta de apoio de um grupo de 

parlamentares. A carta foi elaborada depois de ele ter ido ao Senado prestar esclarecimentos sobre erros no 

Exame Nacional do Ensino Médio. A falha no processo seletivo foi um dos motivos que levaram um outro grupo de 

congressistas a protocolar um pedido de impeachment no Supremo Tribunal Federal contra o economista”. 

(Congresso em Foco, 18/02/20, com adaptações). 

a) Abraham Weintraub 
b) Aloizio Mercadante 
c) Cid Gomes 
d) Fernando Haddad 
e) Mendonça Filho 

 

CONTEÚDO ESPECÍFICO AO CARGO – QUESTÕES  21 – 40  (03 PONTOS) 

 

QUESTÃO Nº 21. Estratégia de encaminhamento de informação na internet, em que o emissor se comunica com 
o destinatário (da forma mais eficiente) por mensagens que passam por um link uma única vez e são duplicadas 
apenas quando o link para os destinatários se divide em duas direções. 
a) Anycast 
b) Broadcast 
c) Multcast 
d) Unicast 
e) Pluricast 
 
QUESTÃO Nº 22. O endereço de IP: 235.255.0.45 pertence a classe: 
a) Classe A 
b) Classe B 
c) Classe C 
d) Classe D 
e) Classe E 
 
QUESTÃO Nº 23.  Memória de acesso aleatório de conteúdo volátil, responsável pelas informações temporárias 
que estão sendo utilizadas ou processadas. Ao desligar o computador, estas informações são perdidas. 
a) ROM 
b) RAM 
c) USB 
d) HD 
e) CPU 
 
QUESTÃO Nº 24. Software com licença para uso restrito, para uso com sem fins lucrativos, acadêmico etc. Possui 
suas funcionalidades completas por tempo ilimitado sem custo monetário. 
a) Proprietário 
b) Malware 
c) Hardware 
d) Shareware 
e) Freeware 
 
QUESTÃO Nº 25. Considere a tabela do Excel apresentada a seguir. 
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Indique a descrição do resultado da fórmula  

=SOMASE(A2:A6;">200000";B2:B6)  
digitada em qualquer outra célula da planilha 
 
a) Soma os valores das comissões para valores dos imóveis acima de R$ 20.000,00, retornando o valor R$ 
32.900,00. 
b) Soma os valores das comissões para valores dos imóveis maiores ou iguais a R$ 20.000,00, retornando o valor 
R$ 32.900,00. 
c) Soma os valores das comissões para valores dos imóveis maiores ou iguais a R$ 20.000,00, retornando o valor 
R$ 46.900,00. 
d) Soma os valores dos imóveis acima de R$ 20.000,00, retornando o valor R$ 470.000,00. 
e) Soma os valores dos imóveis acima de R$ 20.000,00, retornando o valor R$ 32.900,00. 
 
QUESTÃO Nº 26. Um assistente administrativo necessitou realizar as seguintes ações no Word, somente com 
atalhos: 
I – abrir um documento em branco 
II – justificar o texto digitado 
III – sublinhar as palavras, sem sublinhar os espaços 
IV – salvar o documento 
V – sair do Word 
Os atalhos ele utilizados foram 
a) CRTL+N, CRTL+E, CRTL+SHIFT+U, CRTL+S e CRTL+F4 
b) CRTL+O, CRTL+E, CRTL+SHIFT+W, CRTL+B e ALT+F4 
c) CRTL+O, CRTL+J, CRTL+SHIFT+W, CRTL+B e ALT+F4 
d) CRTL+N, CRTL+J, CRTL+ALT+W, CRTL+B e ALT+F4 
e) CRTL+O, CRTL+J, CRTL+ALT+U, CRTL+B e CRTL+F4 
 
QUESTÃO Nº 27.  Durante a apresentação do Power Point 10, o palestrante necessitou parar e explicar um 
assunto relativo a apresentação, mas que não estava em seus slides. Para não desviar a atenção dos 
participantes, ele digitou um comando no teclado que exibiu uma tela preta vazia. O comando digitado polo 
palestrante foi 

a) , (vírgula) 

b) SHIFT+F5 
c) SHIFT+F10 

d) Esc ou – (hífen) 

e) . (ponto) 

 
QUESTÃO Nº 28. As configurações para o reconhecimento de voz do Windows 10 se encontram em 
a) Configurações → Hora e Idioma → Controle de voz 
b) Configurações → Fala → Controle de voz 
c) Painel de Controle → Hora e Idioma → Conversa com Cortana 
d) Configurações → Hora e Idioma → Conversa com Cortana 
e) Painel de Controle → Fala → Controle de voz 
 
QUESTÃO Nº 29. Navegador de código livre aberto lançado em setembro de 2008. Escrito em C, C++, Java, 
JavaScript e Python. Focado no gerenciamento de abas, leveza e rapidez. Disponível no W7 ou posterior, Android 
4.0 ou posterior, OS V10.9, BSD e Linux. 
a) Google Chrome 
b) Google Chromium 
c) Mozilla Firefox 
d) Microsoft Internet Explorer 
e) Microsoft Edge 
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QUESTÃO Nº 30. Tipo de malware capaz de capturar e armazenar teclas digitadas pelo usuário no teclado do 
computador. A utilização principal é para capturar senhas bancárias ou números de cartão de crédito. 
a) Worm 
b) Trojan 
c) Spyware 
d) Keylogger 
c) Screenlogger 
 

QUESTÃO N º 31. Marque a alternativa CORRETA que corresponde às habilidades necessárias para que o 

administrador possa executar sua atribuição de forma eficiente  

a) Habilidade técnica, intuitiva e organizacional 

b) Habilidade Organizacional, técnica e gestorial 

c) Habilidade conceitual, humana e tecnica 

d) Habilidade conceitual, humana e intuitiva 

e) Habilidade humana, organizacional e intuitiva 

 

QUESTÃO N º 32. Fayol foi um dos primeiros autores a elencar as funções administrativas. Para o autor, elas 

eram cinco e esses elementos tomados em conjunto formam o processo administrativo.  Marque a alternativa 

CORRETA. 

a) Planejamento, organização, comando, coordenação e controle 

b) Consequência, retorica, identificação, casualidade e resultado 

c) Fenômeno natural, existência de previsão, consequência e resultado 

d) Cronologicamente, previsão, organização, consequência e resultado 

e) Eixo estrutural, coordenação, controle, casualidade e comando  

 

QUESTÃO N º 33. Quando se efetua o planejamento, deseja-se determinar onde se pretende chegar, o que deve 

ser feito, quando, como e em que sequência. Marque a alternativa CORRETA quanto os tipos de planejamento 

utilizados na administração  

a) Orgânico, citológico e instrumental 

b) Instrumental, estratégico e operacional 

c) Estratégico, Tático e Operacional 

d) Orgânico, admistemico e tático 

e) Estratégico, organizacional e operacional 

 

QUESTÃO N º 34. Para Chiavenato, a palavra organização pode assumir dois significados: Organização como 

função administrativa e parte integrante do processo administrativo: nesse sentido, Marque a alternativa 

INCORRETA. Na função administrativa organização significa 

a) o ato de organizar, estruturar 

b) integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração 

c) estabelecer suas atribuições bem como as relações entre eles. 

d) Além da organização, o denominado processo administrativo engloba as funções de planejamento e direção e 

controle 

e) Manter sua folha de presença atualizada  

 

QUESTÃO N º 35. O Art. 7º da Lei 8.663/90 reza que as licitações para a execução de obras e para a prestação 

de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, Marque a sequência CORRETA 

a) projeto básico, regular, incentivo 

b) projeto básico, projeto executivo, execução das obras e serviços 

c) violação de sigilo e condescendência criminosa, regula 

d) violência arbitrária,  projeto básico, incentivo 

e) exceção da verdade, violação de sigilo funcional, projeto básico 

 

QUESTÃO N º 36. Marque a alternativa INCORRETA da seguinte afirmação: “ O Art. 9º da Lei 8.663/93, diz que 

não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento 

de bens a eles necessários as seguintes partes: 
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a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

b) A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 

qual o autor do projeto seja dirigente. 

c) O gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

d) O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

e) A pessoa jurídica que tenha a capacidade jurídica de participar do certame . 

 

QUESTÃO N º 37. Complete a sequencia de acordo com o § 1º do Art. 9º da Lei 8.663/93 “ É permitida a 

participação do autor do (_____________) ou da (____________)  a que se refere o inciso II deste artigo, na 

(________________), ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

a) licitação, empresa, execução de obra 

b) projeto, empresa, licitação de obra ou serviço 

c) serviço, projeto, licitação 

d) exercício, projeção, servidão 

e) projeto, obra, serviço 

 

QUESTÃO N º 38. Marque a alternativa INCORRETA no que se refere o Art. 12 da Lei 8.663/93 onde afirma que 

“Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente 

requisitos: __________________” 

a) segurança; funcionalidade e adequação ao interesse público; economia na execução, conservação e operação. 

b) impossibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para 

execução, conservação e operação. 

c) facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. 

d) adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; VII - impacto ambiental. 

e) possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para 

execução, conservação e operação. 

 

QUESTÃO N º 39. Marque a alternativa INCORRETA quanto ao Ato Administrativo pode se afirmar que: 

a) É o ato jurídico praticado pela Administração Pública 

b) é todo o ato lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos 

c) Só pode ser praticado por agente público competente 

d) O Ato Administrativo tem como requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto 

e) O Ato Administrativo tem como espécies: os atos descritivos, executivos, normativos e subordinados 

 

QUESTÃO N º 40. Quanto às espécies de atos administrativos é CORRETO afirmar que os ATOS NORMATIVOS: 

a) São os que contêm um comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei; estabelecem regras 

gerais e abstratas, pois visam a explicitar a norma legal. Exs.: Decretos, Regulamentos, Regimentos, Resoluções, 

Deliberações, etc. 

b) São os que visam disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes. 

Emanam do poder hierárquico da Administração. Exs.: Instruções, Circulares, Avisos, Portarias, Ordens de 

Serviço, Ofícios, Despachos. 

c) São aqueles que contêm uma declaração de vontade do Poder Público coincidente com a vontade do particular; 

visa a concretizar negócios públicos ou atribuir certos direitos ou vantagens ao particular. Ex.: Licença; 

Autorização; Permissão; Aprovação; Apreciação; Visto; Homologação; Dispensa; Renúncia; 

d) São aqueles que se limitam a certificar ou atestar um fato, ou emitir opinião sobre determinado assunto; NÃO 

SE VINCULA A SEU ENUNCIADO. Ex.: Certidões; Atestados; Pareceres. 

e) São os atos com que a Administração visa a punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular 

dos administrados ou de servidores. É a APLICAÇÃO do Poder de Policia e Poder Disciplinar. Ex.: Multa; 

Interdição de atividades; Destruição de coisas; Afastamento de cargo ou função. 

 


