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AGENTE ADMINISTRATIVO 

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém  40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

   

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente 

à resposta solicitada de cada questão. 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 
posterior. 

INSCRIÇÃO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I

Envelhecimento da população brasileira 
Por Wellington Souza Silva 
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O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno recente, devido às melhorias nas condições de vida pelas 
quais o país passou nas últimas décadas, aumentou-se a expectativa de vida, e consequentemente a população idosa no Brasil. 

No geral a estrutura etária de um país não deve ser um problema, mas uma realidade demográfica na qual necessita de 
orientações das políticas públicas para seu gerenciamento. Como, por exemplo, a manutenção dos setores que envolvem 
especialmente a população idosa e maiores investimentos nessas áreas de maior necessidade e no setor previdenciário. 

O setor previdenciário é um dos mais importantes quando se pensa na população idosa, uma vez que seu sustento sairá 
desse setor, a partir do pagamento de seus benefícios e aposentadorias, os valores que são gerados para o setor previdenciário 
vêm da contribuição dos trabalhadores mais jovens e das empresas, onde há descontos mensais em seus salários, ou 
pagamentos de carnês, para o INSS (Instituto Nacional do Serviço Social), órgão no Brasil que regula a previdência social. 
Atualmente os valores pagos pelo setor previdenciário são baixos e, muitas vezes, não suprem as reais necessidades da 
população idosa no país, principalmente as que possuem altos gastos com medicamentos, já que é uma realidade que a 
população idosa possui uma saúde mais frágil. (...) 

O aumento da população idosa que ocorreu nas últimas décadas no Brasil acompanhou o aumento da população 
adolescente em idade ativa, pois a redução da taxa de natalidade apenas reduziu o número de crianças e isso é um fator recente 
no país, não assolando o número de adultos e adolescentes por enquanto. É visto que futuramente o número da população 
economicamente ativa (PEA) irá reduzir, a partir de então haverá uma significativa mudança no panorama etário do país, o que 
resultará em implicações com as contribuições e consequentemente com os benefícios aos idosos. 

Contudo, atualmente, se houvesse a inserção da mão de obra jovem disponível no mercado de trabalho, nos ramos 
formais, a situação de contribuições e gastos seria equilibrada, não afetando os gastos do setor previdenciário nas contas 
governamentais, pois haveria números equivalentes de população trabalhando e pagando os encargos sociais, assim como a 
população idosa que receberia seu benefício pelo tempo já trabalhado. 

É visto também que há necessidade intensa de melhorias nos setores de atendimento à população idosa, já que seu 
aumento significativo é uma realidade ao país, principalmente nos atendimentos médicos especializados (como os geriatras), na 
acessibilidade (devido a redução da mobilidade), melhoria nos valores de aposentadorias, atendimentos prioritários, entre outros 
fatores que envolvem diretamente a vida da população idosa no dia a dia, pois ela requer cuidados diferenciados e adaptados às 
suas necessidades. 
 

Disponível em https://www.infoescola.com/geografia/envelhecimento-da-populacao-brasileira/. Acesso em 07/03/2020 
 

 

1. De acordo com o TEXTO I, as preocupações para o país em 
relação ao envelhecimento da população dizem respeito, 
principalmente,  

 

A) às doenças mais comuns a que os idosos estão sujeitos. 
B) à atenção que os idosos precisam receber de seus parentes. 
C) às contribuições previdenciárias e aposentadoria dos idosos. 
D) à geração de mais vagas no mercado de trabalho para a 

população idosa. 
 
 

2. Ao analisar a concordância entre os sujeitos e os seus verbos, 
assinale a alternativa que apresenta o verbo no plural. 

 

A) “... se houvesse a inserção da mão de obra jovem disponível 
no mercado de trabalho...” 

B) “É visto também que há necessidade intensa de melhorias nos 
setores de atendimento...” 

C)  “...pois haveria números equivalentes de população 
trabalhando e pagando os encargos sociais...” 

D) “...os valores que são gerados para o setor previdenciário vêm 
da contribuição dos trabalhadores...”  
 

 

3. “O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno 
recente, devido às melhorias nas condições de vida...”. Nas 
palavras “brasileira” e “melhorias”, identificam-se encontros 
vocálicos denominados, respectivamente, como 

 

A) ditongo crescente e hiato.  
B) ditongo decrescente e hiato. 
C) hiato e ditongo decrescente. 
D) ditongo decrescente e ditongo crescente. 

 
 

4. Assinale a alternativa em que as palavras “acessibilidade – 
aposentadorias – previdenciário” estão separadas 
silabicamente da forma correta. 
 

A) a-ces-si-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-ri-as/ pre-vi-den-ci-á-rio. 
B) a-ce-ssi-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-ri-as/ pre-vi-den-ci-á-ri-o. 
C) a-ces-si-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-rias/ pre-vi-den-ci-á-rio. 
D) a-ces-si-bi-li-da-de/ a-po-sen-ta-do-rias/ pre-vi-den-ciá-ri-o. 
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5. “O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno 
recente...”. O vocábulo “envelhecimento” é um substantivo 
derivado que foi formado por meio de um processo conhecido 
como 

 

A) derivação sufixal. 
B) derivação prefixal. 
C) derivação pré-sufixal. 
D) derivação parassintética. 
 
 

6. “O aumento da população idosa que ocorreu nas últimas 
décadas no Brasil acompanhou o aumento...”. Assinale a 
alternativa em que a palavra destacada em negrito esteja 
acentuada pela mesma regra que justifica o acento do 
vocábulo “décadas”. 

 

A) “No geral a estrutura etária de um país não deve ser um 
problema,...”  

B) “... mas uma realidade demográfica na qual necessita de 
orientações...” 

C) “..já que é uma realidade que a população idosa possui uma 
saúde mais frágil....” 

D) “...onde há descontos mensais em seus salários, ou 
pagamentos de carnês,...” 

 
 

7. “...não suprem as reais necessidades da população idosa no 
país, principalmente as que possuem altos gastos com 
medicamentos, já que é uma realidade que a população idosa 
possui uma saúde mais frágil”. A locução conjuntiva destacada 
no período pode ser substituída, sem prejuízo de função e de 
sentido, por 
 

A) uma vez que 
B) à medida que 
C) ao passo que 
D) logo que 

 

TEXTO II 
 

Fazer ferro passou a ser isso: contrariar a afinidade dos 
dois elementos, divorciá-los, romper um equilíbrio de milhões de 
anos. O oxigênio, porém, nunca se conforma com isso e vinga-se. 
Reage sem cessar e com paciência de beneditino desfaz 
lentamente a obra do homem. Oxida-a. Enferruja-lhe o ferro. Faz 
o ferro voltar ao estado primitivo de óxido, ou ferrugem.  

Para dissociar os dois elementos é necessário aquecer o 
minério a altíssima temperatura, na presença de outro gás tão 
atrativo que, apesar do seu amor pelo ferro, o oxigênio abandona 
o seu velho amigo para ligar-se ao novo. Como sob a ação do 
álcool o homem mais sisudo faz coisas que jamais faria em estado 
sóbrio, assim sob a ação inebriante do calor o pobre oxigênio 
perde a cabeça e troca sua ligação de milhões de anos com o ferro 
por um “rabicho” de momento. Cessada, entretanto, a ação do 
calor, o oxigênio volta ao seu juízo e furiosamente passa a oxidar 
o ferro outra vez. 

Esse gás-sereia com que o homem rompe o velhíssimo 
matrimônio é o óxido de carbono, o qual, recebendo em seu seio 
o oxigênio do minério, se transforma em gás carbônico.”  

 

LOBATO, Monteiro. Ferro e o voto secreto. São Paulo: Globo, 2010. 
(fragmento) 

8. No trecho “...o homem mais sisudo faz coisas que jamais faria 
em estado sóbrio...”, o termo destacado é classificado, 
morfologicamente, como pronome relativo, assim como na 
alternativa 
 

A) É necessário que o metalúrgico aprenda a técnica de 
produção de ferro. 

B) Não diz nada que possa valer a pena, esse nosso amigo! 
C) Não sei que tipo de elemento pode dar origem ao ferro. 
D) Vamos logo estudar que ainda podemos ter sucesso na vida. 

 
 

9. Os termos sublinhados no trecho “Reage sem cessar e com 
paciência de beneditino...” podem ser classificados como 
 

A) adjetivos. 
B) locuções adjetivas. 
C) locuções adverbiais. 
D) substantivos. 

 

 
10. Está de acordo com as regras da gramática normativa para a 

concordância verbal a oração da alternativa 
 

A) Há estudos que explicam por que o oxigênio passa a oxidar o 
ferro. 

B) Foi visto, em várias aulas, todos os assuntos relacionados à 
fabricação de ferro.  

C) Após a leitura do texto, teve início os debates sobre a 
comercialização do ferro no início do século XX. 

D) Um grupo de escritores decidiram escrever artigos que 
pudessem ajudar no desenvolvimento econômico do país. 
 

INFORMÁTICA 
 

11. Comandos de atalho são muito uteis para agilizar nossa 
navegação na Web e ajudam a executar tarefas como, por 
exemplo, abrir uma nova aba ou atualizar uma página. Durante 
o uso de um site fazemos vários downloads de arquivos das 
páginas visitadas. Assinale a alternativa que indica a tecla de 
atalho que deve ser acionada para exibir todos os arquivos que 
foram transferidos.  

 

A) Ctrl + B 
B) Ctrl + D 
C) Crtl + F 
D) Ctrl + J 

 
 

12. No Microsoft Excel, o comando de atalho CONTAR.VAL serve 
para 
 

A) contar células que contenham qualquer tipo de informações, 
incluindo valores de erro e texto vazio. 

B) saber quantos caracteres estão na célula. 
C) calcular a média de valores somados entre eles. 
D) copiar texto do Word para Excel. 
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13. Maria, funcionária antiga da Secretária de Saúde do município 
de Mamanguape, está com dificuldades em localizar um e-mail 
antigo de seu superior no Outlook através de pesquisas 
utilizando nome, e-mail ou palavras. Entre as ferramentas 
abaixo, assinale a alternativa que indica uma opção pode estar 
desligada ou desconfigurada. 

 

A) Opção de lixeira.  
B) Opção de pesquisa. 
C) Opção de arquivo morto.  
D) Opção de histórico de conversa. 
 

 
14. Para mostrar a área de trabalho no Windows 10, devemos 

pressionar a tecla Windows  seguida da tecla 

 
A) P. 
B) X. 
C) E. 
D) D. 
 

 

15. No Windows 10, o botão  serve para 

 

A) alternar entre os formatos retrato e paisagem. 
B) mostrar as teclas de atalho do Windows. 
C) exibir os programas e aplicativos abertos em formato 

miniatura. 
D) abrir novas áreas de trabalho virtuais. 
 
 

16. No Microsoft Excel, um dos mais conhecidos editores de 
planilhas eletrônicas do mercado, o usuário pode utilizar um 
recurso que permite a programação de rotinas capazes de 
executar repetidamente tarefas simples ou até mesmo tarefas 
mais complexas. Marque a alternativa que indica corretamente 
o nome deste importante recurso: 

 

A) Distribuição de Frequência 
B) Testes de hipóteses 
C) Macros 
D) Solver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Observe a seguinte sequência lógica  
 

 Argentina 
 Bolívia 
 China 
 Dinamarca 

 

Uma quinta palavra que daria continuidade à sequência lógica 
é 
 

A) Espanha. 
B) Esmalte. 
C) Estante. 
D) Esgoto. 

 
 

18. Considere que, em um colégio, são verdadeiras as afirmações: 
 

 Toda criança é magra. 
 Existem crianças feias. 

 

É correto concluir que, neste colégio, 
 

A) toda criança magra é feia. 
B) alguma criança magra é feia. 
C) toda criança feia não é magra. 
D) alguma criança não é magra. 

 
 

19. Haverá uma reunião com todos os aprovados do concurso 
daqui a 100 dias. Sabendo que hoje é domingo, assinale a 
alternativa que contempla o correto dia da semana em que 
ocorrerá essa reunião. 
 

A) terça-feira 
B) quarta-feira 
C) quinta-feira 
D) sexta-feira 

 
 

20. No estudo do Raciocínio Lógico, entende-se por conjunção as 
proposições compostas em que há a presença do conectivo 
“e”, podendo ser representado pelo símbolo “^”, enquanto na 
disjunção há o uso do conectivo “ou”, em que a simbologia é 
“v”. Assinale a alternativa correta a respeito desse assunto.  
 

A) Se uma proposição “P” é verdadeira e uma proposição “Q” é 
falsa, então “P ^ Q” é verdadeira. 

B) Se uma proposição “P” é falsa e uma proposição “Q” é falsa, 
então “P v Q” é verdadeira. 

C) Se uma proposição “P” é falsa e uma proposição “Q” é 
verdadeira, então “P v Q” é verdadeira. 

D) Se uma proposição “P” é verdadeira e uma proposição “Q” é 
verdadeira, então não se pode atribuir valor lógico a “P ^ Q”. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  

~ 5 ~ 
 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Assinale a alternativa que representa corretamente a 
encampação no âmbito dos serviços públicos. 
 

A) A encampação significa o pagamento efetuado pelo poder 
concedente à empresa concessionária do serviço público. 

B) A encampação consiste na ratificação da celebração do 
contrato de prestação do serviço público pelo chefe do Poder 
Executivo. 

C) A encampação se instrumentaliza através da emissão de nota 
de empenho. 

D) A encampação implica na retomada do serviço público pelo 
poder concedente. 

 
 

22. Acerca dos poderes da Administração Pública, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. Os fenômenos da avocação e da delegação são incompatíveis 
com a aplicação jurídica dos poderes administrativos. 

II. O poder disciplinar é aquele que a Administração Pública 
utiliza para restringir a propriedade dos particulares e lhes 
aplicar sanções em prol do interesse público. 

III. O poder de polícia tem basicamente duas fases: o 
consentimento de polícia e a intervenção do Poder Judiciário. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) em nenhuma das afirmativas. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e III. 
D) apenas em II e III. 

 
 

23. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito 
de contrato administrativo no âmbito das licitações públicas. 
 

A) Considera-se contrato todo e qualquer edital publicado por 
órgãos ou entidades da Administração Pública para convocar 
particulares, em que haja um acordo de vontades e a 
estipulação de obrigações unilaterais em prol do interesse 
público. 

B) Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em que 
haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada. 

C) Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre a pessoa 
jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado, 
em que haja um acordo de valores e prestação unilateral de 
serviços, contendo expressamente a denominação contrato 
administrativo. 

D) Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre a 
Administração direta e a Administração indireta, em que haja 
um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações análogas, seja qual for a 
denominação utilizada. 
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24. Analise as afirmativas a seguir sobre o Direito Administrativo: 
 

I. O Direito Administrativo ocupa-se do conjunto de princípios 
que organizam a atuação da Administração Pública, valendo-
se, subsidiariamente, das regras contidas na Constituição 
Federal. 

II. O limite da atuação administrativa é o Direito Administrativo, 
cujos princípios buscam concretizar o interesse público de 
forma praeter legem ou contra legem.  

III. A noção de indisponibilidade do interesse público nasceu junto 
com o Direito Administrativo, porque, no Estado de Direito, 
todo interesse do cidadão é interesse da Administração 
Pública. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 
 

25. De acordo com a classificação dos atos administrativos, 
assinale a alternativa correspondente a um ato administrativo 
externo. 

 

A) aplicação de pena de demissão ao servidor público  
B) publicação de edital de concurso público 
C) concessão de licença capacitação ao servidor público 
D) publicação de edital de remoção a pedido 
 
 

26. Sobre os atributos dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) Os atributos dos atos administrativos são os mesmos atributos 
do poder de polícia. 

B) Os princípios da impessoalidade e da moralidade, dentre 
outros, são atributos dos atos administrativos. 

C) Há atributo do ato administrativo que afasta a ideia da 
presunção absoluta de legalidade dos atos administrativos. 

D) A finalidade, a forma e o motivo são atributos dos atos 
administrativos discricionários. 

 
 

27. Sobre os serviços públicos prestados pelo Estado à 
população, assinale a afirmativa incorreta. 

 

A) A prestação do serviço público não está condicionada à prévia 
existência das agências reguladoras. 

B) A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos. 

C) Nos serviços públicos, a política tarifária é definida pelas 
empresas permissionárias e concessionárias, que serão 
convocadas para registro de preços. 

D) No âmbito da prestação de serviços públicos, a caducidade é 
da competência do poder concedente. 

 
 
 
 

28. Sobre os servidores públicos, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) É permitida ao servidor público civil ou militar, na forma da lei, 
a livre associação sindical. 

B) O servidor público não tem direito a qualquer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício. 

C) Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato 
eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência 
Social. 

D) Há servidores públicos titulares de cargos efetivos que não são 
remunerados sob o regime de subsídio. 

 

 

29. Analise as afirmativas a seguir sobre o controle da 
Administração Pública: 
 

I. O chamado controle externo é exercido pelos Tribunais de 
Contas com o auxílio do Poder Legislativo. 

II. O dever de prestar contas pode ser atribuído para qualquer 
pessoa física ou jurídica, salvo, neste último caso, se for 
entidade privada.        

III. As orientações do sistema de controle interno de cada Poder 
devem ir de encontro ao que for decidido pelo sistema de 
controle externo. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

30. Sobre o projeto básico e o projeto executivo nas licitações 
públicas, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O projeto executivo constitui o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, de 
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT. 

II. No projeto básico deve constar o orçamento detalhado do 
custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados.  

III. É vedado disponibilizar o projeto básico para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 

 

 

31. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com o 
significado de “caput”. 

 

A) alínea 
B) corpo 
C) cabeça 
D) parágrafo 
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32. Analise as afirmativas a seguir sobre os contratos 
administrativos: 

 

I. É vedado que os contratos administrativos contenham 
disposições que confiram tratamento favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

II. A figura do contratante é representada pelo órgão ou entidade 
signatária do instrumento contratual. 

III. O chamado contratado é a pessoa física ou jurídica signatária 
de contrato com a Administração Pública. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

33. Assinale a alternativa que indica corretamente o órgão 
responsável pelo exame e aprovação das minutas dos 
contratos administrativos nas licitações. 

 

A) Assessoria jurídica da Administração 
B) Corregedoria da Administração 
C) Tribunal de Contas 
D) Ministério Público 
 

 

34. Acerca das sanções aplicadas pela Administração Pública nos 
contratos administrativos, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Uma vez exigida a multa de mora, a Administração não poderá 
rescindir unilateralmente o contrato. 

II. No caso de inexecução total do contrato, não são cabíveis a 
aplicação das penas de advertência e de multa, mas sim da 
pena de suspensão temporária de participação em licitação. 

III. A pena de multa pela inexecução parcial do contrato 
administrativo não pode ser aplicada conjuntamente com a 
pena de impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

35. Analise as afirmativas a seguir sobre correspondência oficial: 
 

I. O uso de marca da instituição, na correspondência oficial, 
deve sobrepor ao Brasão de Armas da República. 

II. Na correspondência oficial, é vedada a impressão em ambas 
as faces do papel.  

III. A retificação e a ratificação, na correspondência oficial, 
diferem apenas no tocante à entidade subscritora, mas 
possuem a mesma finalidade. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em nenhuma das afirmativas. 
B) apenas em I. 
C) apenas em II. 
D) apenas em III. 

36. De acordo com a Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que toda 
transferência de domínio de bens a terceiros considera-se  
 

A) execução indireta. 
B) alienação.  
C) compra. 
D) tarefa. 

 
 

37. Para os fins da Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa que não 
representa serviços técnicos profissionais especializados. 

 

A) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos 

B) pareceres, perícias e avaliações em geral 
C) serviços de publicidade e divulgação de anúncios em geral 
D) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços 
 

 

38. Em texto oficial, é correto afirmar que o endereçamento para o 
Presidente da República deve ser 

 

A) A Seu Excelência o Senhor. 
B) A Sua Excelência o Senhor. 
C) A Seu Senhor Excelência.  
D) À o Senhor Excelência. 

 
 

39. Levando em consideração a estrutura do padrão ofício, 
assinale a alternativa que indica o elemento que não deve 
aparecer nesse documento oficial. 

 

A) cabeçalho 
B) endereçamento 
C) fecho 
D) identificação da impressão 

 

 

40. Analise as afirmativas a seguir sobre o meio ambiente do 
trabalho: 

 

I. O meio ambiente do trabalho saudável é um direito de todo 
trabalhador urbano ou rural. 

II. Quando o trabalhador não for remunerado por determinada 
atividade, dispensa-se todo tipo redução dos riscos inerentes 
ao trabalho, seja na saúde, higiene ou segurança.  

III. O meio ambiente do trabalho deve minimizar os efeitos das 
chamadas atividades insalubres, que consistem no exercício 
de funções que exigem confinamento e esforço físico intenso. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 

 
 

 
 
 


