
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 questões 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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QUESTÕES - LÍNGUA PORTUGUESA (1 – 12) 

02 PONTOS 

 
O que é Agricultura Sintrópica? 

Dayana Andrade 
 

Não existe uma resposta rápida. Temos que 
ser francos e, logo de cara, avisar que aqui você não 
vai encontrar uma receita pronta para copiar e colar. 
A agricultura sintrópica (também descrita como 
agrofloresta sucessional) não é um pacote 
tecnológico que pode ser comprado, nem um plano 
definitivo de design ajustável para todos os gostos. 
Ela é, antes de tudo, uma mudança no olhar. É uma 
nova proposta de leitura dos ecossistemas que abre 
caminho para que o agricultor aprenda a buscar suas 
respostas usando outro raciocínio, bem diferente do 
que estamos acostumados. 

A Agricultura Sintrópica é constituída por um 
conjunto teórico e prático de um modelo de 
agricultura desenvolvido por Ernst Götsch, no qual os 
processos naturais são traduzidos para as práticas 
agrícolas tanto em sua forma, quanto em sua função 
e dinâmica. Assim podemos falar em regeneração 
pelo uso, uma vez que o estabelecimento de áreas 
agrícolas altamente produtivas, e que tendem à 
independência de insumos e irrigação, tem como 
consequência a oferta de serviços ecossistêmicos, 
com especial destaque para a formação de solo, a 
regulação do microclima e o favorecimento do ciclo 
da água. Ou seja, o plantio agrícola é concomitante à 
regeneração de ecossistemas. 

Ao invés de receitas, há um conjunto de 
conceitos e técnicas que viabilizam o acesso a suas 
características fundamentais. O criador da 
Agricultura Sintrópica, Ernst Götsch, baseia sua 
cosmovisão transdisciplinar em muita ciência e a 
prática diária de mais de cinco décadas. A lógica que 
orienta sua tomada de decisão percorre um trajeto 
que nasce na ética de Kant e atravessa a física, a 
filosofia grega e a matemática. Ele também se apoia 
na biologia, química, ecologia e botânica, e se 
abastece da cena tecnológica do momento, 
adaptando técnicas e ferramentas de outras áreas. 
Portanto, a agricultura de Ernst Götsch se vale de 
um encadeamento coerente e sistemático de dados, 
livre de contradições internas, que não somente 
percorre uma narrativa lógica como também inclui 
uma expressão concreta no fim do caminho. Do 
planejamento à execução do plantio, há método, e 
há resultado prático. Mais que uma boa ideia, a 
Agricultura Sintrópica comprovadamente funciona, e 
pode responder aos maiores desafios sociais e 
ambientais do nosso tempo. 
Disponível em: https://agendagotsch.com/pt/what-is-

syntropic-farming/ 
 

01) Depois de feita a leitura atenta do texto, julgue os 
itens abaixo e assinale a alternativa que apresenta 
afirmação correta: 
a) A pergunta que constitui o título é respondida ao 
longo do texto, principalmente no 2º parágrafo, a 
despeito de a autora declarar que não vai apresentar 
uma resposta.  
b) A autora deixa claro seu posicionamento a favor 
da prática da Agricultura Sintrópica, o que pode ser 
identificado no último parágrafo, principalmente. 
c) A referência ao filósofo Kant é a única estratégia 
que garante credibilidade à argumentação da autora. 
d) A autora, em sua explanação, constata que a 
regeneração de ecossistemas ocorre, geralmente, 
logo após o plantio agrícola e sua colheita. 
e) A autora diz que a prática da Agricultura 
Sintrópica, hodiernamente, pode ser adquirida como 
um pacote tecnológico para ser aplicada pelos 
agricultores de uma forma geral. 
 
 
02) Sobre aspectos estruturais do texto, assinale a 
opção em que há uma afirmativa correta: 
a) Pela natureza do texto, só há a presença da 
variante formal da língua. 
b) Quanto aos elementos de comunicação, não se 
percebe referência direta ao interlocutor. 
c) Não há nenhuma inadequação em “Ao invés de 
receitas, há um conjunto de conceitos e técnicas que 
viabilizam o acesso a suas características 
fundamentais.” (3º parágrafo) 
d) A expressão “Ou seja,” (2º parágrafo) poderia 
estar entre vírgulas, fazendo-se as alterações 
necessárias, mantendo-se a correção gramatical. 
e) O texto é considerado eminentemente injuntivo, 
por suas marcas estruturais constitutivas. 
 
 
03) O valor semântico estabelecido pela forma verbal 
no gerúndio na passagem “(...) adaptando técnicas e 
ferramentas de outras áreas.” (2º parágrafo) está 
corretamente apontado na alternativa: 
a) modo; 
b) tempo; 
c) causa; 
d) condição; 
e) concessão. 
 
 
04) Em relação aos elementos de coesão 
mobilizados no texto, os termos destacados nos 
excertos abaixo remetem a alguma informação que 
já foi expressa anteriormente, MENOS na opção: 
a) “(...) avisar que aqui você não vai encontrar uma 
receita pronta para copiar e colar.” (1º parágrafo) 
b) “A agricultura sintrópica (também descrita como 
agrofloresta sucessional) não é um pacote 
tecnológico (...)” (1º parágrafo) 

https://agendagotsch.com/pt/what-is-syntropic-farming/
https://agendagotsch.com/pt/what-is-syntropic-farming/
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c) “Ela é, antes de tudo, uma mudança no olhar.” (1º 
parágrafo) 
d) “A lógica que orienta sua tomada de decisão (...)” 
(3º parágrafo) 
e) “Ele também se apoia na biologia, química, 
ecologia e botânica, (...)” (3º parágrafo) 
 
 
05) Uma estrutura verbal na voz passiva encontra-se 
no item: 
a) “(...) você não vai encontrar uma receita pronta 
para copiar e colar.” (1° parágrafo) 
b) “Ela é, antes de tudo, uma mudança no olhar.” (1° 
parágrafo) 
c) “(...) no qual os processos naturais são traduzidos 
para as práticas agrícolas (...)” (2° parágrafo) 
d) “Assim podemos falar em regeneração pelo uso, 
(...)” (2° parágrafo) 
e) “(...) e que tendem à independência de insumos e 
irrigação, (...)” (2° parágrafo) 
 
 
06) Levando-se em consideração os elementos 
conectivos do texto, assinale a alternativa que 
contém estrutura conectiva com valor semântico 
equivalente à estrutura destacada em “(...) tanto em 
sua forma, quanto em sua função e dinâmica.” (2º 
parágrafo): 
a) “Assim podemos falar em regeneração pelo uso, 
(...)” (2º parágrafo) 
b) “(...) uma vez que o estabelecimento de áreas 
agrícolas altamente produtivas, (...)” (2º parágrafo) 
c) “Ou seja, o plantio agrícola é concomitante à 
regeneração de ecossistemas.” (2º parágrafo) 
d) “Portanto, a agricultura de Ernst Götsch se vale 
de um encadeamento coerente e sistemático de 
dados, (...)” (3º parágrafo) 
e) “(...) livre de contradições internas, que não 
somente percorre uma narrativa lógica como 
também inclui uma expressão concreta no fim do 
caminho.” (3º parágrafo)  
 
 
07) O papel sintático do termo destacado no 
fragmento “É uma nova proposta de leitura dos 
ecossistemas (...)” (1º parágrafo) está corretamente 
apontado em: 
a) adjunto adnominal; 
b) complemento nominal; 
c) objeto indireto; 
d) agente da passiva; 
e) adjunto adverbial. 
 
 
08) O vocábulo “que” está empregado abaixo com 
função de conjunção em todas as suas ocorrências, 
MENOS na alternativa: 
a) “(...) e, logo de cara, avisar que aqui você não vai 
encontrar uma receita pronta para copiar e colar.” (1º 
parágrafo) 

b) “(...) abre caminho para que o agricultor aprenda a 
buscar suas respostas usando outro raciocínio, (...)” 
(1º parágrafo) 
c) “(...) bem diferente do que estamos acostumados.” 
(1º parágrafo) 
d) “(...) uma vez que o estabelecimento de áreas 
agrícolas altamente produtivas, (...)” (2º parágrafo) 
e) “(...) há um conjunto de conceitos e técnicas que 
viabilizam o acesso (...)”(3º parágrafo) 
 
 
09) Quanto ao emprego do verbo “haver” no excerto 
“(...) e há resultado prático.” (3º parágrafo), pode-se 
afirmar, corretamente, que: 
a) Trata-se de verbo impessoal, portanto não 
apresenta sujeito. 
b) Se o termo posposto a ele estivesse no plural, tal 
verbo deveria flexionar-se também no plural. 
c) Assume um sentido de existência, portanto é um 
verbo pessoal. 
d) Poderia ser substituído pelo verbo “ter”, 
mantendo-se a correção gramatical e o registro 
formal. 
e) Consta nas regras de concordância verbal que, 
em qualquer ocorrência, tal verbo sempre será 
empregado no singular. 
 
 
10) No período “Temos que ser francos e, logo de 
cara, avisar que aqui você não vai encontrar uma 
receita pronta para copiar e colar.” (1º parágrafo), 
encontram-se orações em um número total de: 
a) três de natureza subordinada; 
b) quatro de natureza coordenada; 
c) cinco entre coordenadas e subordinadas; 
d) seis entre coordenadas e subordinadas; 
e) sete entre coordenadas e subordinadas. 
 
 
11) O vocábulo “microclima” (2º parágrafo) está 
corretamente grafado; o mesmo ocorre em: 
a) microorganismo; 
b) interregional; 
c) hiperrealismo; 
d) supersensibilidade; 
e) malentendido.  
 
 
12) Assinale a alternativa abaixo, dentre as palavras 
retiradas do texto, que NÃO apresenta hiato: 
a) copiar 
b) sua 
c) especial 
d) plantio 
e) inclui 
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QUESTÕES – RACICÍNIO LÓGICO (13 – 16) 

02 PONTOS 

 

13) Zenit Polar é uma sistema criptografia simples, consistindo na substituição das letras da palavra ZENIT 

pelas letras da palavra POLAR, e vice versa, na expressão dada. 

Z E N I T 

     
P O L A R 

A sentença RACIOCINIO LOGICO FACIL corresponde em Zenit Polar a: 

a) TICAECALIO NEGACE FECAN 

b) TICAECALAE NIGACI FICON 

c) TAIUCALOI NIGOCE FACOU 

d) TECIECOLAE NEGACE FICOU 

e) TICAECALAE NEGACE FICAN 

 

14) CARRO está para RODAS, assim como HOMEM está para ...? 

a) PNEUS 

b) MÃOS 

c) PERNAS 

d) PÉS 

e) MOTOR 

 

15) Marquinhos possui 100 bolinhas de gude num lata. Ele decide transferir todas do recipiente para uma 

caixa, porém da seguinte forma: ele inicia retirando 1 bolinha de gude da lata e colocando na caixa no primeiro 

movimento; a cada novo movimento, ele transfere o dobro de bolinhas da etapa anterior. 

 
Quantos movimentos Marquinhos fez? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

d) 9 

e) 20 

 

16) Manoel percorreu 90% da distância entre duas cidade A e B de carro, quando faltou gasolina. Nos 20 km 

restante ele teve que pegar carona para abastecer um recipiente, voltar e pegar o carro para terminar a viagem. 

Qual a distância entre as cidades A e B? 

 
 

a) 38 km 

b) 180 km 

c) 200 km 
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d) 220 km 

e) 240 km 

QUESTÕES - ATUALIDADES (17 – 20) 

02 PONTOS 

 

17. No dia 1º de fevereiro de 2021, Mianmar sofreu um golpe de Estado após a vitória do partido Liga Nacional 

pela Democracia (NLD, na sigla em inglês) nas eleições gerais de 2020.  Mianmar é um estado localizado: 

a) No Sul africano. 

b) No Norte africano. 

c) Na América Central. 

d) No Norte asiático. 

e) No sul asiático. 

 

18. De acordo com o levantamento realizado pela Bloomberg com dados coletados até as 15h desta segunda-

feira, 22/02/2021, os países que mais aplicaram doses de vacina contra a COVID-19 foram: 

a) Brasil e Rússia. 

b) Estados Unidos e China. 

c) União Europeia e França. 

d) Turquia e a África do Sul. 

e) Índia e Israel. 

 

19. Leia, atentamente, o texto abaixo e marque a alternativa que completa, corretamente, a lacuna. 

 

A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso e Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Pombal, no Alto Sertão 

do Estado da Paraíba, considerada Patrimônio Histórico do Estado, exemplo único da Arte Barroca no Alto Sertão, 

completou no dia 24 de fevereiro de 2021, 300 anos de sua construção. Segundo a reportagem no “Bom Dia, 

Paraíba”, de 26/02/2021, a cidade de Pombal é considerada a ___ cidade mais antiga do interior do Estado da 

Paraíba. 

 

a) Primeira. 

b) Segunda. 

c) Terceira. 

d) Quarta.  

e) Quinta. 

 

20. Na edição de 2021, até conversas, aparentemente, inocentes na mesa de almoço do Big Brother Brasil viram 
motivo de debate, na internet. Recentemente, uma dessas discussões girou em torno de uma fala da participante 
Karol Conká. A cantora disse que, na cultura de Juliette, uma participante paraibana, as pessoas não eram 
ensinadas a ser tão educadas quanto ela foi educada em Curitiba (PR). Gerando uma discussão, nas redes 
sociais, sobre uma postura de: 
 
a) Lesbofobia. 
b) Racismo. 
c) Xenofobia. 
d) Misoginia. 
e) Supremacismo.  
 

QUESTÕES - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21 –  40)  

03 PONTOS 

 
21. São considerados como indicadores de desempenho: 

I - Indicadores de produtividade. 

II - Indicadores de qualidade. 
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III - Indicadores estratégicos. 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) Todos os itens. 

e) Nenhuns dos itens. 

 

22. Assinale a alternativa correta sobre a falta de gestão das empresas: 

a) A falta do planejamento prévio e a gestão estão, diretamente, ligados e podem ser considerados como os 

maiores causadores de falência nos negócios. 

b) As empresas que se atentam e que aperfeiçoam seus produtos e serviços estão sempre atualizadas sobre as 

tecnologias do segmento em que atuam, inovam em seus processos e investem em capacitação, tendem a 

sobreviver às adversidades do mercado. 

c) A gestão ter conhecimentos ou experiência no setor influencia o tempo de permanência do negócio no 

mercado. 

d) Dedicar mais tempo ao planejamento, antes de iniciar um negócio, tende a aumentar as suas chances de 

sucesso. 

e) Gestão estratégica de empresas é um termo que se refere às técnicas de gestão, avaliação e ao conjunto de 

ferramentas respectivas concebidas para ajudar empresas na tomada de decisões estratégicas de alto nível 

 

23. Assinale abaixo a alternativa correta, de como um planejamento é elaborado. 

a) O planejamento é feito pela missão, visão e valores da empresa somente. 

b) O planejamento é feito em três níveis, sendo eles o estratégico, tático e operacional. 

c) O planejamento é feito por meio da definição do negócio, mas não de objetivos da empresa. 

d) O planejamento estratégico é o pensamento sistêmico por meio de estruturas, não organizacional para que a 

empresa alcance seus objetivos. 

e) O planejamento sempre deve partir das estratégias de desenvolvimento e recursos humanos disponíveis. 

 

24. Fazem parte dos setores prioritários para atuação, em negócios sociais: 

I - Água e Saneamento Básico. 

II – Educação. 

III - Multinacionais.  

IV – Artesanato. 

Está correto o que se afirmar em: 

a) I, II e III, apenas. 

b) II, III e IV, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

25. A gestão de projetos tem como base não apenas as habilidades técnicas para realizar o trabalho, mas 

também reúne as habilidades de gestão de pessoas e de relacionamento com o cliente. Por isso, 

as vantagens trazidas pela gestão de projetos precisam atender a todos os envolvidos no processo. São 

vantagens trazidas pela gestão de projetos, entre outras, exceto: 

a) Maior controle dos processos. 

b) Cumprimento do cronograma. 

c) Monitoramento da periculosidade. 

d) Riscos minimizados. 

e) Agilidade na tomada de decisões. 

 

26. Dos princípios do Direito Administrativo, a Autoexecutoriedade discorre sobre: 

a) os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário.  
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b) a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de 

sua prática, realmente, existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo 

agiu de forma ilegítima. 

c) é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras, previamente, definidas pela lei como 

aptas a produzir determinados efeitos.  

d) uma verdadeira garantia ao particular que impede a Administração de agir, absolutamente, de forma 

discricionária. Para tanto, o administrador somente pode exercer sua atividade nos termos estabelecidos na lei. 

e) os atos administrativos podem ser executados pela própria Administração Pública diretamente, 

independentemente de autorização dos outros poderes. 

 

27. Em Direito Administrativo, Sujeito Competente é o poder decorrente da lei conferido ao agente administrativo 

para o desempenho regular de suas atribuições. Somente a lei pode determinar a competência dos agentes, na 

exata medida necessária para alcançar os fins desejados. É um elemento sempre vinculado. Das características 

do elemento, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

(__) Transferível. 

(__) Modificável. 

(__) Imprescritível. 

(__) Exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos. 

 

a) V – F – V – F. 

b) V – F – F – V. 

c) F – V – F – V. 

d) F – F – V – V. 

e) F – V – V – F. 

 

28. O setor de recursos humanos tem a responsabilidade de criar uma infraestrutura organizacional por meio da 

excelência nos serviços oferecidos e da eficiência dos processos administrativos. Com a atuação do gestor de 

pessoas, cabe a área de Recursos Humanos – RH: 

 

a) atuar no foco operacional. 

b) defender os empregados, atuando como agente de mudança. 

c) estimular a contribuição dos colaboradores, o comprometimento e a capacitação, quando necessário. 

d) atrair, desenvolver, recompensar e reter os mais importantes ativos da empresa. 

e) planejamento e controle da execução dos trabalhos de seus subordinados no dia a dia. 

 

29. O Decreto 7892/2013 aponta, em seu artigo 3º, que O Sistema de Registro de Preços, poderá ser adotado, 

quando houver necessidade de contratações frequentes por: 

 

a) características do bem ou serviço. 

b) aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. 

c) contratação de serviços remunerados por unidade de medida. 

d) contratação de serviços em regime de tarefa. 

e) natureza do objeto. 

 

30. Sobre os documentos arquivísticos e os conceitos de arquivologia associados, considere a alternativa 

incorreta: 

 

a) Os documentos surgem, naturalmente, no decorrer das atividades da instituição. 

b) Um documento orgânico é o documento produzido ,no decorrer das atividades funcionais de uma instituição. 

c) O documento arquivístico é único dentro do seu contexto de produção. Há a possibilidade de um documento 

ser produzido em mais vias, mas ele continua sendo único. 
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d) A ordem material é a manutenção física de produção dos documentos, enquanto a intelectual é a 

manutenção do contexto de produção dos documentos. 

e) Não misturar os documentos é respeitar o Princípio da Cumulatividade/Naturalidade. 

 

 

31. Leia, reflita e responda. (Assinale apenas a alternativa correta): 

 

 
Fonte: Martino, Agnaldo Português Esquematizado: gramática – interpretação de texto - redação oficial - redação 

discursiva. Coordenador Pedro Lenza – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 

Conforme estudos sobre a Redação Oficial, questiona-se:  

O conteúdo do documento é referente a elaboração de um (a): 

a) Certidão 
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b) Ata 

c) Convite 

d) Comunicado 

e) Ofício 

32. Leia, reflita e responda. (Assinale apenas a alternativa correta): 

 

Fonte: Martino, Agnaldo Português Esquematizado: gramática – interpretação de texto - redação oficial - redação 

discursiva. Coordenador Pedro Lenza – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 

Conforme estudos sobre a Redação Oficial, questiona-se:  

O conteúdo do documento é referente a elaboração de um (a): 

a) Ofício 

b) Convite 

c) Circular 

d) Ata 

e) Ordem de Serviço 

 

33. Assinale a alternativa correta. Sobre a Expressão Administração Pública. Atualmente os sentidos em que se 

utiliza mais comumente a expressão Administração Pública são: 

a) Em sentido subjetivo, formal e inorgânico; 

b) A administração Pública não é a própria função administrativa que incumbe; 

c) Em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos 

entes; 

d) Em sentido objetivo, imaterial ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos 

entes; 

e) Em sentido amplo, a Administração Pública, subjetivamente considerada, não compreende os órgãos 

governamentais, supremos, constitucionais (Governo), nem os quais incumbe traçar os planos de ação, dirigir, 

comandar, como também os órgãos administrativos. 

________
__ 
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34. Sobre o atributo tipicidade do ato administrativo. Assinale a alternativa correta: 

a) Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo não deve corresponder a figuras definidas previamente 

pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a Administração pretende 

alcançar existe um ato definido em lei; 

b) Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela 

lei como aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a Administração pretende alcançar 

existe um ato definido em lei; 

c) Trata-se de decorrência do princípio da legalidade, que afasta a possibilidade de a Administração praticar 

atos inominados; estes são possíveis para as pessoas jurídicas, sem decorrência do princípio da autonomia da 

vontade; 

d) A tipicidade só existe com relação aos atos bilaterais; não existe nos contratos porque, com relação a eles, 

há imposição de vontade da Administração, que não depende sempre da aceitação do particular; nada impede 

que as partes convencionem um contrato nominado, desde que não atenda melhor ao interesse público e ao do 

particular. 

e) Esse atributo não representa uma garantia para o administrado, pois impede que a Administração pratique 

atos dotados de imperatividade e executoriedade, vinculando unilateralmente o particular, sem que haja previsão 

legal; também não fica afastada a possibilidade de ser praticado ato totalmente discricionário, pois a lei, ao prever 

o ato, já define os limites em que a discricionariedade poderá ser exercida. 

 

35.  Sobre ato administrativo: discricionariedade e vinculação. Assinale a alternativa correta: 

a) A atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-

lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas 

para o direito; 

b) A atuação não é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de 

apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas 

válidas para o direito; 

c) Os poderes que exerce o administrador público não são regrados pelo sistema jurídico vigente; 

d) discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a Administração ultrapassa 

esses limites, a sua decisão passa a ser legitima, mesmo, contrária à lei. 

e) Administração Pública no exercício da função administrativa não é vinculada quando a lei estabelece a 

única solução possível diante de determinada situação de fato. 

 

36. Sobre os Poderes da Administração Pública. Assinale a alternativa correta: 

a) Embora o vocábulo poder dê a impressão de que se trata de faculdade da Administração, na realidade trata-

se de poder-vencer, já que reconhecido ao poder público para que o exerça em não benefício da coletividade; os 

poderes são, pois, irrenunciáveis; 

b) Embora o vocábulo poder dê a impressão de que se trata de faculdade da Administração, na realidade trata-

se de poder-dever, já que reconhecido ao poder público para que o exerça em benefício da coletividade; os 

poderes são, pois, renunciáveis; 

c) Dentre os Poderes da Administração Pública não estão o poder normativo, o disciplinar e os decorrentes da 

hierarquia, além do poder de polícia; 

d) Os poderes são inerentes à Administração Pública pois, sem eles, ela não conseguiria fazer sobrepor-se a 

vontade da lei à vontade individual, o interesse público ao interesse privado. 

e) Os poderes são inerentes à Administração Pública pois, sem eles, a Administração Pública conseguiria 

fazer sobrepor-se a vontade da lei à vontade individual, o interesse público ao interesse privado. 

 

37. Sobre Processo Administrativo. Analise a seguinte situação hipotética: 
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Carlos XYZ servidor público estável perdeu o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, 

mediante processo administrativo em que lhe foi assegurado ampla defesa e procedimento de avaliação periódica 

de desempenho. 

Nesse sentido (da situação hipotética), a expressão processo administrativo tem conotação: 

a) De não designar o conjunto de papéis e documentos organizados numa pasta e referentes a um dado 

assunto de interesse do funcionário, do administrador ou da administração; 

b) De designar o conjunto de atos descoordenados para a solução de uma controvérsia no âmbito 

administrativo; 

c) De abranger a série de atos preparatórios sem decisão final da Administração; 

d) De não abranger a série de atos preparatórios de uma decisão final da Administração; 

e) De sinônimo de processo disciplinar, pela qual se apuram as infrações administrativas e se punem os 

infratores; nesse sentido é empregado no artigo 41, § 1º, da Constituição Federal, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 

 

38. Sobre Cultura Organizacional. Leia, reflita e responda: 

“A cultura organizacional resulta do compartilhamento, pelas pessoas de uma mesma organização, de costumes, 

crenças, ideias pré-estabelecidas, regras e tabus que se cristalizam na forma de modelos mentais, fornecendo um 

modo de encarar, interpretar e adaptar‐se ao mundo. Cada organização tem uma cultura única; quando ela 

consolida‐se, tornando‐se uma espécie de personalidade coletiva ou “jeitão”, confere uma identidade aos seus 

membros, que passam a ter uma visão compartilhada do mundo que os rodeia e do lugar que nele ocupam. 

[...] Ao longo do tempo, a cultura de uma empresa se consolida na forma de uma identidade cultural, que é 

reconhecida pelos seus integrantes – gestores e funcionários em geral”.   

Fonte: Johann, Silvio. Comportamento organizacional. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Sobre o texto supracitado, identidade cultural de uma empresa é composta pelo (a): 

 

a) self organizacional, a ideologia descentralizada, a provocação natural (força-motriz organizacional) e os 

valores culturais adjacentes; 

b)  self organizacional, o gênero literário e os valores humanos; 

c) self service cultural servido em restaurantes empresariais. 

d) self organizacional, a ideologia centralizada, a vocação natural e os  valores  culturais  adjacentes; 

e) self organizacional não emite imagens que são percebidas pelos membros da cultura; somente os aspectos 

negativos e indesejáveis da mesma cultura da empresa geralmente ficam encerrados, inconscientemente, na zona 

de sombras do self organizacional. 

 

39. Sobre o Regimento Interno da Câmara de Frei Miguelinho, - São deveres do Vereador, entre outros, 

assinale a alternativa correta: 

a)  Quando investido no mandato, incorrer em incompatibilidade prevista na Lei 

Orgânica Municipal e dispositivos constitucionais e legais pertinentes em vigor; 

b) Não observar as determinações legais relativas ao exercício do mandato; 

c) Desempenhar fielmente o mandato político, não atendendo ao interesse público e sim as diretrizes 

partidárias; 

d)  Exercer a contento o cargo que lhe seja confiado na Mesa Diretora ou em 

Comissão, não podendo escusar-se ao seu desempenho, salvo motivo de força maior, devidamente justificado; 

e) Comparecer às Reuniões quando desejar pontualmente, salvo motivo comprovado, e participar das 

votações quando desejar, salvo quando se encontre impedido; 
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40. Sobre o conceito de internet. Leia, reflita: 

 

 

  

 

Fonte: Comer, Douglas E. Redes de computadores e internet [recurso eletrônico] / Douglas E. Comer ; tradução: 

José Valdeni de Lima, Valter Roesler. – 6. ed. – Porto Alegre : Bookman, 2016. 

A Internet se configura atualmente como uma das principais ferramentas de comunicação do mundo. Sobre o 

supracitado. Aponte a alternativa correta: 

a) A computação em nuvem veio para não facilitar armazenamento de dados dos usuários da rede de 

computadores; 

b) A partir da computação em nuvem os dados dos usuários da rede de computador podem ser acessados 

remotamente seus dados, bastando acesso à internet e aparelho compatível ao sistema; 

c) Em nosso planeta o crescente avanço e o desenvolvimento da rede de computadores e da internet estão 

com os dias contados; 

d) A programação de computadores está cada dia menos facilitadora, com toda essa tecnologia, hoje, não é 

possível por meio remoto, por exemplo, editar e elaborar simultaneamente um texto. 

e) As redes de dados não interessam ao mundo dos negócios, as empresas contemporâneas não têm 

interesse nos dados de seus clientes, não é importante fidelizar o usuário por meio dessa tecnologia.  

 


