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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 Marque seu tipo de prova em sua folha de respostas. A ausência de registro desse fato acarretará na eliminação do candidato, 

não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. 

 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 04 (quatro) horas corridas para todas as funções. 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 RESPOSTA 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 Questões. 
 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. 

 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 

 

CÓD 101 - ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE 
INTELECTUAL – ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, 

CONTABILIDADE OU DIREITO 
TIPO B 

 Ao receber este Caderno de Questões, verifique se: 
 A sua opção de FUNÇÃO está correta. 

 Contém 60 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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FUNÇÃO: CÓD 101 - ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL – ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, CONTABILIDADE OU DIREITO – TIPO B 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o TEXTO I e responda às questões 01, 02, 03 e 04. 
 

TEXTO I 
Energias alternativas podem gerar 1 milhão de empregos no Brasil 

 

Com investimentos em energias alternativas, o Brasil pode gerar mais de 1 milhão de empregos e reduzir em 28 toneladas a 
emissão de CO² até 2025. 

 

Nos próximos cinco anos, os investimentos da indústria de energia alternativa, como a solar e a eólica, e o impacto da 
digitalização das cidades podem gerar mais de 1,2 milhão de novos empregos no país. 

A análise é do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Accenture, empresa global de serviços profissionais, que ouviu 
mais de 25 empresas de serviços públicos globais e empresas de tecnologia de energia.  

Além dos empregos, esses investimentos deverão resultar na redução de 28 toneladas de emissão de CO² (dióxido de 
carbono). O estudo foi feito em várias regiões, explorando o caminho das concessionárias em meio à pandemia e as oportunidades para 
acelerar o crescimento econômico e a transição para a energia limpa. 

O Grupo de Ação da Indústria, formado por mais de 25 empresas, buscou avaliar de forma holística os resultados econômicos, 
ambientais, sociais, bem como desdobramentos técnicos de potenciais soluções de energia. 

Segundo a Accenture, foram mapeados diversos elementos da cadeia de valor do setor elétrico no país, como emissão de gás 
carbônico, pegadas d’água, acesso a eletricidade, qualidade do ar, resiliência e segurança do setor, qualidade de serviços e flexibilidade. 

No entanto, foram outros aspectos que se destacaram no cenário nacional, como: impactos no emprego e na economia, 
eficiência do setor e produtividade, investimento estrangeiro, atualização de sistemas e competitividade. 

Setor elétrico deve triplicar até 2050 
Com o mapeamento do setor elétrico brasileiro, foi possível identificar um modelo que pode direcionar a transformação e 

atualização do país em termos de energia, utilizando sua grande fonte de energia hidrelétrica como alicerce para sustentar a população. 
Simultaneamente a isso, investimentos em fontes alternativas de energia ganham força, como a solar e a eólica, bem como 

investimentos em cidades integradas e inteligentes. 
A demanda por energia no país deve triplicar até 2050, fortalecendo a necessidade de investimentos. Para isso, segundo o 

estudo, o Brasil deverá precisar de, pelo menos, 38 novas linhas de distribuição de energia com mais de 5 mil km de extensão. 
Na prática, isso significa um investimento de mais de R$10 bilhões, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética, 

articulada com o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia. 
(...) 

Folha Dirigida. Reportagem: Energias Alternativas podem gerar 1 milhão de empregos no Brasil. [Fragmento].  
(Disponível em: https://folhadirigida.com.br/mais/noticias/sustentabilidade/energias-alternativas-podem-gerar-1-milhao-de-empregos-no-brasil .) 

 
 

1. O TEXTO I adota características da linguagem jornalística, 
destacando-se:   
 

I. Objetividade: linguagem clara, precisa, direta, possibilitando 
que as informações estejam ao alcance e possam ser 
compreendidas pelo público.   

II. Simplicidade: adota termos corriqueiros da linguagem oral e 
escrita, intercalando-os com termos arcaicos e rebuscados na 
elaboração da informação. 

III. Imparcialidade: considerada como uma das premissas do 
Jornalismo, serve para evitar juízos de valores capazes de 
interferir com a verdade dos fatos.  

IV. Linguagem narrativa: é característica básica de todos os 
gêneros jornalísticos, pois apenas narram os acontecimentos 
aos diferentes tipos de público. 
 

É correto o que se afirma 
 

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

2. De acordo com o TEXTO I, é correto afirmar que 
 

A) a análise é do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a 
Accenture, empresa global de serviços profissionais, que 
ouviu mais de 25 empresas estatais. 

B) a pesquisa sinaliza que, até 2050, o Brasil triplicará a demanda 
de energia, necessitando de mais 38 linhas de distribuição e 
investimento acima de R$ 10 bilhões.  

C) na cadeia de valor do setor elétrico no país, tiveram destaque 
os impactos no emprego e na economia, a eficiência do setor 
e produtividade e o investimento estrangeiro. 

D) no Brasil, os investimentos em energias alternativas já 
asseguram mais de 1 milhão de empregos e até 2050 
reduzirão em 28 toneladas a emissão de CO².  

E) o cenário brasileiro apresentou como aspectos relevantes a 
emissão de gás carbônico, pegadas d'água, acesso a 
eletricidade e qualidade do ar. 
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FUNÇÃO: CÓD 101 - ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL – ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, CONTABILIDADE OU DIREITO – TIPO B 
 

3. No trecho “buscou avaliar de forma holística os resultados 
econômicos, ambientais”, o termo “holística” significa 
 

A) célere.  
B) diligente. 
C) expressiva.  
D) integral.  
E) veemente. 
 

 

4. O objetivo principal do autor com o TEXTO I é 
 

A) alertar sobre um grande crescimento econômico por meio de 
energias renováveis. 

B) denunciar os atuais prejuízos do consumo de energias não-
renováveis no planeta. 

C) estimular que as empresas estrangeiras invistam na 
preservação ambiental. 

D) informar sobre a relação entre criação de empregos e energias 
renováveis. 

E) utilizar argumentos para ampliar o consumo de energias não-
renováveis. 

 
 

5. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo destacado 
poderia ocupar outra posição, sem qualquer prejuízo 
gramatical. 
 

A) Em nenhuma hipótese lhe autorizou para sair à noite. 
B) Isso lhe bastava para repensar suas atitudes em casa. 
C) Os atores me falaram tudo que havia ocorrido naquele dia. 
D) Aqui nesta cidade litorânea se trabalha demasiadamente.  
E) Parabenizou os candidatos, retirando-se antes da solenidade. 
 

 

6. Assinale a alternativa com a classificação correta do sujeito da 
oração. 
 

A) Trata-se de um investimento de mais de R$ 10 bilhões, 
segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética. (oração 
sem sujeito) 

B) Fez-se um estudo sobre o impacto da digitalização das 
cidades que pode gerar mais de 1,2 milhão de novos 
empregos no país. (sujeito indeterminado) 

C) Foi possível identificar um modelo que pode direcionar a 
transformação e atualização do país em termos de energia. 
(sujeito oculto) 

D) O Grupo de Ação da Indústria, formado por mais de 25 
empresas, buscou avaliar de forma holística os resultados 
econômicos, ambientais e sociais. (sujeito composto) 

E) Choveram elogios ao trabalho de proteção ambiental 
patrocinado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo 
Ministério da Economia. (sujeito simples) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica e a 
concordância verbal estão corretas. 
 

A) As pessoas, que não lêem boas obras literárias, sente 
dificuldades em escrever. 

B) Em janeiro, as chuvas eram tão fortes que os para-raios saíam 
voando.  

C) Hoje, as crianças vêem os superherois, diferentemente dos 
seus país.  

D) Na Antigüidade, os pedidos de remissão era mais respeitados 
por todos.  

E) Nos Jogos Panamericanos, os atletas brasileiros costumam 
terem boa atuação.    

 

 

8. Assinale a alternativa em que a colocação da crase e da 
pontuação estão corretas. 
 

A) A criança, sem a presença dos pais não assiste à filmes de 
horror. 

B) No jantar das bodas de ouro, pedimos arroz à grega e bife a 
cavalo.  

C) O sino da igreja tocaria daqui à uma hora, para iniciar a festa. 
D) O tema que escolhemos na reunião, não interessa à ninguém.  
E) Todos cantaram; "parabéns a você" por seu aniversário. 

    

 

9. Observe as conjugações verbais: 
 

"Não ames!", "Não comas!", "Não partas".   
 

Assinale a alternativa em que foram passadas para a forma 
afirmativa respectiva corretamente. 

 

A) "Ame!", "Coma!", "Parti!". 
B) "Ame!", "Coma!", "Parta!". 
C) "Ama!", "Come!", "Parte!". 
D) "Ama!", "Coma!", "Parta!". 
E) "Ame!", "Come!", "Parte!". 

 

 
10. Leia a oração a seguir: 

 

“Permita-me ouvir o que dizem os astros, colega.” 
 

Assinale a alternativa com a classificação morfossintática 
correta. 

 

A) A expressão “os astros” é um objeto direto.  
B) A oração tem sujeito indeterminado. 
C) A palavra “colega” é um aposto especificativo. 
D) O termo “o” é um pronome demonstrativo. 
E) O verbo “dizer” está no presente do subjuntivo. 
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11. Observe o período a seguir: 
 

“Embora tenha sofrido muitas dificuldades, o cientista 
enriqueceu, não obstante permanecia com suas atividades de 
filantropia”. 

 

Assinale a alternativa que apresente corretamente as 
respectivas funções das conjunções em destaque. 

 

A) concessão e oposição 
B) alternância e oposição 
C) explicação e conclusão 
D) oposição e explicação 
E) hipótese e concessão 
 

 
Leia o TEXTO II e responda às questões 12, 13, 14 e 15. 
 

TEXTO II 
Via Láctea – Soneto XIII 

Olavo Bilac 
 

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 
E conversamos toda a noite, enquanto 
A via-láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 
Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas”. 

  
(Disponível em 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000252.pdf). 
 
12. As palavras “pálio” e “cintila”, em destaque no TEXTO II, 

significam, respectivamente, 
 

A) corrida e destila. 
B) fraco e evapora. 
C) local e goteja. 
D) metal e fibrila. 
E) manto e fagulha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Ao ler o TEXTO II, pode-se concluir que 
 

A) apenas quem perdeu a razão consegue conversar com as 
estrelas. 

B) incomodado, o poeta reprova o seu interlocutor, considerando-
o louco.  

C) o amor concede ao poeta a capacidade de entender as 
estrelas. 

D) é feita uma idealização de um diálogo entre o poeta e sua 
alma. 

E) o poeta perdeu sua amada e, por isso, busca refúgio nas 
estrelas. 

 
 

14. No poema do TEXTO II, Olavo Bilac adota, 
predominantemente, uma linguagem 
 

A) culta, usando termos rebuscados, mas acessíveis à 
compreensão do leitor. 

B) culta, visando exaltar o ego do poeta com o uso de termos 
rebuscados. 

C) popular, indicando a presença do interlocutor como licença 
poética. 

D) popular, mas adotando alguns termos arcaicos de origem 
latina. 

E) popular, usando reticências e interrogações como licença 
poética. 

 
 

15. No trecho "Direis agora: “Tresloucado amigo!”, a forma verbal 
"direis" está conjugada na  
 

A) segunda pessoa do plural do imperfeito do subjuntivo. 
B) terceira pessoa do singular do imperfeito do subjuntivo. 
C) segunda pessoa do plural do futuro do pretérito do indicativo. 
D) terceira pessoa do plural do futuro do presente do indicativo. 
E) segunda pessoa do plural do futuro do presente do indicativo. 
 
 

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
LEGISLAÇÃO 

 
 

16. Com base na Lei nº 12.846/2013, assinale a alternativa que 
apresenta os termos necessários ao correto preenchimento 
das seguintes lacunas: “O ____________ não exime a pessoa 
jurídica da obrigação de ___________________ o dano 
causado”.  

 

A) acordo de leniência; minimizar  
B) acordo de leniência; reparar integralmente 
C) termo de ajustamento de conduta; indenizar totalmente 
D) inquérito administrativo; reparar parcial ou totalmente 
E) inquérito administrativo; indenizar integralmente 
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17. Analise as afirmativas a seguir sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública (Lei nº 12.846/2013): 

 

I. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a 
responsabilidade individual de seus dirigentes ou 
administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito. 

II. Na hipótese de fusão ou cisão societária, isenta-se a 
responsabilidade das pessoas jurídicas envolvidas, 
redirecionando-a para os respectivos sócios. 

III. A responsabilidade da pessoa jurídica está condicionada à 
responsabilização individual das pessoas naturais. 

 

É correto o que se afirma 
A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) apenas em I e II. 
E) apenas em II e III. 
 

18. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), 
analise as assertivas a seguir: 
 

I. É dever fundamental do servidor público, dentre outros, ter 
respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

II. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se 
por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato 
ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem 
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente 
a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as 
fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer 
setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

III. É vedado ao servidor público zelar, no exercício do direito de 
greve, pelas exigências específicas da segurança coletiva.  

 

É correto o que se afirma 
 

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

 

19. Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011), assinale a alternativa que trata corretamente do 
conceito de “informação pessoal”.  

 

A) É aquela relacionada à determinada pessoa física ou jurídica.  
B) É aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança 
da sociedade. 

C) É aquela que não pode ser modificada pelo Estado. 
D) É aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 

identificável. 
E) É aquela submetida permanentemente à restrição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança 
do Estado. 

20. À luz da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), 
constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra 
os princípios da administração pública,  

 

A) qualquer omissão negligente que viole os deveres de 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 

B) concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 
C) deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade 

previstos na legislação. 
D) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou 

aplicação de verba pública de qualquer natureza. 
E) qualquer omissão culposa que viole o direito à imparcialidade 

e à lealdade administrativas. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

21. Assinale a alternativa com a correta complementação: URL, 
Universal Resource Locator, é o nome dado a um  
 

A) endereço Web utilizado para acessar e identificar páginas 
eletrônicas na Web. 

B) protocolo de rede para acesso às páginas eletrônicas. 
C) aplicativo utilizado para buscar as páginas eletrônicas na Web. 
D) endereço de e-mail utilizado para acessar e identificar a caixa 

postal eletrônica dos usuários. 
E) aplicativo que identifica os arquivos criados com o navegador 

Mozilla. 
 

 

22. São softwares que detectam e removem programas 
maliciosos, como vírus e worms, protegendo os sistemas de 
computador contra essas ameaças. Assinale a alternativa que 
apresenta um desses programas. 
 

A) Pipefy 
B) Asana 
C) Comodo 
D) Avant 
E) Acrobat 

 
 

23. Vários aplicativos foram criados para armazenar e manipular 
arquivos em ambiente de nuvem, utilizando os drives virtuais. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses 
aplicativos. 
 

A) Firefox 
B) Outlook 
C) OneDrive 
D) Megadrive 
E) Droppot 

 
 

24. Trata-se de uma das redes sociais de maior audiência na 
Internet e que permite a criação de páginas e grupos e venda 
de produtos pelos seus usuários. A descrição em questão se 
refere ao 
 

A) Instagram. 
B) Pinterest. 
C) LinkedIn. 
D) Facebook. 
E) Blogger. 
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25. Os sistemas operacionais possuem diferentes formas de 
organizar suas pastas e arquivos. Chamamos isso de sistemas 
de arquivos. Um mesmo sistema, inclusive, dependendo da 
sua versão e aplicação, pode ter um ou mais tipos de sistemas 
de arquivos. Assinale a alternativa que possui um sistema de 
arquivos nativo do Linux. 
 

A) EXT3 
B) NTFS 
C) HPFS 
D) FAT32 
E) FAT16 

 
 

26. Rede Social baseada na criação e compartilhamento de 
vídeos de curta duração que podem ser editados com efeitos 
diversos e músicas. Assinale a alternativa que contém o nome 
da rede ora descrita. 
 

A) Facebook 
B) Pinterest 
C) Twitter 
D) TikTok 
E) YouTube 

 
 

27. A respeito do Excel, gerenciador de planilhas da Microsoft, 
componente do pacote de aplicativos Office, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Seus arquivos padrão possuem a extensão “.XML”. 
B) O máximo de pastas de trabalho que podem ser abertas ao 

mesmo tempo são dez. 
C) Os endereços de células podem ser referenciados de duas 

maneiras: relativos ou mistos. 
D) Endereços absolutos utilizam o símbolo # antes do nome 

(letra) da coluna e/ou antes do número da linha. 
E) O padrão para o endereço de células é letra para colunas e 

números para as linhas, podendo, porém, ser alterado para 
números em ambos. 

 
 

28. O MS Word é um dos editores de texto mais conhecidos e 
utilizados no mundo todo. Ele pertence à suíte de aplicativos 
Office da Microsoft. Sobre as funções do Word, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) As tabelas possuem um número limitado de linhas. 
B) É possível numerar as páginas de um documento com 

numeração arábica e romana em um mesmo documento. 
C) Não é possível numerar as linhas de um documento. 
D) A régua horizontal é apresentada na parte inferior da área de 

trabalho do documento. 
E) Para inserir uma quebra de página em qualquer ponto de um 

documento, basta pressionar as teclas SHIFT+ENTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. A segurança da informação é uma das áreas que mais se 
desenvolve quando se trata de computação, sendo muito 
promissora para quem pretende trabalhar com informação. 
Sobre segurança e proteção de informações na Internet, 
assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Mesmo com o uso de aplicativos antivírus, grande parte da 
prevenção contra os vírus e outras ameaças depende dos 
usuários, pois os ataques e invasões ocorrem, também, em 
predominância, em função do comportamento do usuário. 

B) Manter o antivírus ativado e sempre atualizado é uma forma 
de prevenir e evitar infecções. 

C) Trocar periodicamente as senhas é uma maneira de proteção 
contra vírus eletrônicos. 

D) Não propagar correntes de e-mails e não clicar em links 
desconhecidos e suspeitos são uma boa maneira de se evitar 
infecções. 

E) Vírus surgem a todo instante; na verdade, variações de vírus 
já existentes são bastante comuns. Por isso, a instalação e 
manutenção de programas antivírus são imprescindíveis para 
eliminá-los, por meio do reconhecimento da assinatura do 
vírus. 

 
 

30. No Excel, o gerenciador de planilhas da Microsoft, existe uma 
série de funções estatísticas. Na Figura  abaixo foi utilizada 
uma dessas funções estatísticas que retornou, na célula C2, o 
número correspondente de pessoas no departamento de 
vendas:  
 
 

 
Figura 1 - Informando o número de pessoas do setor 

 

Assinale a alternativa que contém a função correta utilizada 
na célula C2: 
 

A) =CONT(B2:B9;"Vendas") 
B) =CONT.SE(B2:B9;"Vendas") 
C) =CONT.SE(B2:B9;"Departamento") 
D) =CONT(B2:B9;"Departamento") 
E) =CONT.SE(B2:B9;"Gerência") 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Por conta do rombo nas contas públicas causado pela baixa 
arrecadação tributária e pela desaceleração da economia 
brasileira no ano de 2020, o Presidente da República resolveu 
editar decreto com a extinção de diversos cargos e funções 
públicas, proibindo, ainda, a abertura de novos concursos 
públicos durante todo o ano de 2021. Sobre a situação 
hipotética apresentada, assinale a alternativa correta.  

 

A) O decreto em questão não é materialmente constitucional 
quanto à suspensão da realização de novos concursos 
públicos.  

B) O Presidente da República somente deveria ter suspendido a 
abertura de novos concursos públicos, pois não poderia ter 
decretado a extinção de cargos e funções públicas, ainda que 
vagos. 

C) Tanto as funções quanto os cargos públicos, quando vagos, 
podem ser extintos por decreto, razão pela qual agiu 
corretamente o Presidente da República. 

D) É formalmente inconstitucional o decreto do Presidente da 
República, por ofensa ao princípio da reserva legal. 

E) O Presidente da República não poderia ter decretado a 
extinção de quaisquer cargos públicos sem a aprovação do 
Congresso Nacional. 

 

 

32. Sobre os direitos sociais, é correto afirmar que  
 

A) com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o 
direito à moradia e o direito à alimentação foram erigidos à 
categoria de direitos sociais.  

B) no Estado Democrático de Direito, os poderes públicos não 
podem reduzir de forma arbitrária o grau de concretização 
alcançado por um direito social. 

C) o chamado mínimo existencial tem por singularidade o fato de 
englobar todos os direitos sociais previstos na Constituição 
Federal, daí porque não se lhes aplica a reserva do possível. 

D) os direitos sociais nasceram com o fim da 1ª Guerra Mundial, 
razão pela qual são considerados direitos de primeira geração. 

E) enquanto no Estado Liberal não existem direitos sociais, estes, 
no Estado Social, são considerados direitos coletivos. 

 

 

33. Em qualquer sistema presidencial de governo, o Presidente da 
República costuma ser responsabilizado por determinados 
atos praticados dentro e fora do mandato eletivo, notadamente 
quando estes configuram crimes. Seguindo essa diretriz, é 
correto afirmar que a Carta Magna brasileira estabeleceu a 
regra 

 

A) da irresponsabilidade civil e da irresponsabilidade política do 
Presidente da República. 

B) da irresponsabilidade administrativa e da responsabilidade 
jurídica do Presidente da República. 

C) da responsabilidade política e da irresponsabilidade funcional 
do Presidente da República. 

D) da irresponsabilidade política e da responsabilidade criminal 
do Presidente da República. 

E) da responsabilidade política e da responsabilidade penal do 
Presidente da República. 

34. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, assinale a 
alternativa correta.  

 

A) A regra constitucional de tratar todos de forma igual perante a 
lei é conhecida como igualdade material.  

B) O princípio da isonomia obriga o Estado a tratar igualmente 
todos os cidadãos, e estes, nas relações privadas entre si, 
devem se reger pelas regras previamente expressas nas leis, 
ainda que elas contrariem indiretamente a Constituição. 

C) Só existe o direito fundamental à vida digna em uma sociedade 
cujo Estado permite que a liberdade dos cidadãos seja 
absoluta. 

D) A escusa de consciência está contemplada na Constituição 
Federal de 1988. 

E) Como homens e mulheres não são iguais em direitos na 
Constituição, esta transfere ao legislador infraconstitucional a 
regulamentação de políticas públicas de apoio à redução da 
desigualdade de gênero. 

 
 

35. No Direito Administrativo, muitos defendem que a função 
administrativa deve ter duas faces: a primeira, relacionada 
com os efeitos da função no mundo jurídico (aspecto objetivo 
formal); a segunda, relacionada com o sujeito da função 
(aspecto subjetivo). Tal concepção se encontra nos 
ensinamentos de  

 

A) Otto Mayer. 
B) Maquiavel.  
C) Beccaria. 
D) Hans Welzel. 
E) São Tomás de Aquino. 

 
 

36. Acerca da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 
assinale a afirmativa incorreta.  

 

A) Integridade consiste na qualidade da informação não 
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.  

B) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, 
salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão 
ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser 
cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento 
do custo dos serviços e dos materiais utilizados. 

C) As informações ou documentos que versem sobre condutas 
que impliquem violação dos direitos humanos praticada por 
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não 
poderão ser objeto de restrição de acesso. 

D) Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do 
Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à 
Advocacia-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 
(cinco) dias. 

E) Considera-se primariedade a qualidade da informação 
coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, 
sem modificações.  
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37. Analise as afirmativas a seguir sobre a classificação dos atos 
administrativos: 
 

I. De acordo com o grau de normatividade, os atos 
administrativos podem ser simples, compostos ou complexos. 

II. Pelo critério da retratabilidade, os atos administrativos podem 
ser revogáveis ou irrevogáveis. 

III. Quanto aos efeitos perante os administrados, os atos 
administrativos são erga omnes ou interna corporis. 

 

É correto o que se afirma 
 
A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) apenas em I e III. 
E) apenas em II e III. 
 
 

38. Prevê a Constituição Federal que são privativos de brasileiro 
nato os cargos de: 

 

I. Oficial das Forças Armadas; 
II. Ministro da Economia; 
III. Presidente da Câmara dos Deputados; 
IV. Senador Federal; 
V. Presidente do Banco Central do Brasil. 
 

Estão corretos apenas os itens 
 
A) I, II e V. 
B) II e IV. 
C) I e III. 
D) II, III e IV. 
E) III, IV e V. 
 

 

39. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos, assinale a 
alternativa correta.  

 

A) A Administração Pública somente pode contratar servidor 
público sob o regime celetista nos casos de contratação por 
tempo determinado, para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público.  

B) A remuneração e o subsídio dos membros de qualquer dos 
Poderes da União e dos detentores de mandato eletivo federal, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder 
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

C) A lei regulamentará a forma como os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público serão computados e 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

D) O servidor público federal tem direito à licença-prêmio por 
assiduidade, que consiste em 1 (um) mês de afastamento 
remunerado do cargo após cada quinquênio ininterrupto de 
exercício. 

E) A concessão de licença para tratar de interesses particulares 
sempre se dá a critério da Administração. 

40. Para combater com rigor a prática da improbidade 
administrativa, a Lei Federal nº 8.429/1992 previu diversas 
sanções aos agentes públicos. Nesse cenário, é correto 
afirmar que  

 

A) não se exige o dolo para a condenação criminal do acusado.  
B) há possibilidade de responsabilização criminal de forma 

objetiva, ou seja, independentemente de haver dolo ou culpa. 
C) a suspensão dos direitos políticos se efetiva desde o 

recebimento da denúncia. 
D) são imprescritíveis as ações destinadas a aplicar as sanções 

por improbidade administrativa. 
E) a autoridade judicial ou administrativa competente poderá 

determinar o afastamento do agente público do exercício do 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 

 
 

41. Analise as afirmativas a seguir sobre o processo 
administrativo: 

 

I. Nos processos administrativos vigora o critério da impulsão ex 
officio, sem prejuízo da atuação dos interessados. 

II. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados 
tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser 
formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em 
contrário.  

III. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que 
tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos 
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, 
parentes e afins até o terceiro grau. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

 
 

42. Sobre a intervenção do Estado na economia, é correto afirmar 
que  

 

A) no Brasil, a Constituição Federal determina que a intervenção 
do Estado na economia se dê prioritariamente por meio dos 
bancos públicos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).  

B) o Estado apoiará e estimulará o cooperativismo, bem como 
combaterá o associativismo, já que este visa à dominação dos 
mercados. 

C) a lei regulamentará as relações da empresa pública com o 
Estado e a sociedade. 

D) as empresas públicas gozarão, no seu campo de atuação 
econômica, de privilégios fiscais e patrimoniais, ainda que 
estes não sejam extensivos às empresas do setor privado. 

E) por conta da globalização, os Estados não podem atuar mais 
como agente normativo ou regulador da atividade econômica. 
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43. Acerca da responsabilidade civil do Estado, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. O Estado pode ser responsabilizado civilmente pela reparação 
de danos morais à vítima, desde que ocorram também danos 
materiais. 

II. A teoria da falta do serviço representa a evolução na 
responsabilidade civil estatal, pois dispensa o elemento 
subjetivo, daí porque também é chamada de responsabilidade 
objetiva.  

III. O Estado não é garantidor universal dos danos sofridos pelos 
administrados na vida em sociedade, razão pela qual 
sobressai a importância do chamado nexo de causalidade, 
para fins de correlação entre a conduta da Administração e o 
dano ocorrido. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

44. Em uma situação hipotética, o Ministério da Economia 
resolveu ceder crédito orçamentário, no montante de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), ao Ministério da Saúde para 
que fosse executada uma despesa Y, da mesma categoria de 
programação. Do ponto de vista orçamentário, é correto 
afirmar que tal cessão se denomina  

 

A) descentralização orçamentária interna. 
B) centralização orçamentária. 
C) provisão. 
D) destaque. 
E) sub-repasse. 
 

 

45. Acerca da prestação e da tomada de contas, assinale a 
alternativa correta.  

 

A) Atualmente, o dever de prestar contas pelos gestores públicos 
resulta substancialmente do princípio da transparência, e não 
mais da accountability.  

B) A tomada de contas especial não serve para que a 
Administração Pública busque se ressarcir de eventuais 
prejuízos que lhe forem causados. 

C) O último ato da tomada de contas é o encerramento da 
sindicância com aplicação da punição disciplinar ao agente 
público. 

D) A instauração da tomada de contas especial pode ocorrer, 
dentre outros casos, pela não utilização dos recursos de 
contrapartida pactuada. 

E) A tomada de contas especial deve ser instaurada, 
preferencialmente, antes de esgotadas as medidas 
administrativas para reparação do dano. 
 
 
 
 

46. Com base no regramento dos serviços públicos no Brasil, é 
correto afirmar que o princípio da atualização está associado  

 

A) a não subordinação da política tarifária a legislações 
anteriores.  

B) à modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 
instalações necessárias à prestação do serviço público. 

C) à obrigatoriedade de reajuste das tarifas que não sejam 
módicas. 

D) à necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro nos contratos de permissão e concessão de 
serviços públicos. 

E) à concessão obrigatória de serviço público alternativo e 
gratuito para os usuários. 

 
 

47. A respeito das autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, assinale a alternativa correta.  

 

A) É possível que pessoas físicas sejam sócias de sociedades de 
economia mista.  

B) As fundações públicas não são consideradas pessoas 
jurídicas, razão pela qual integram a Administração Pública 
Indireta na condição de entes despersonalizados. 

C) Atualmente, existem apenas dois formatos de autarquias 
públicas: as de regime especial e as institucionais. 

D) As entidades que contam com participação minoritária do 
Estado não integram a Administração Pública, mas são 
consideradas sociedades de economia mista. 

E) Nas empresas públicas, a constituição do capital social se dá 
exclusivamente por meio da emissão de títulos da dívida 
pública pelo Estado. 

 
 

48. De acordo com a Lei nº 9.790/1999, que trata da qualificação 
de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), é correto afirmar que  

 
A) os sindicatos podem ser qualificados como OSCIP.  
B) as organizações partidárias não são passíveis de qualificação 

como OSCIP. 
C) pode se qualificar como OSCIP a pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos que tenha sido constituída e se 
encontre em funcionamento regular há, no mínimo, 1 (um) ano. 

D) a OSCIP deve distribuir, entre os seus associados, 
conselheiros, diretores, empregados ou doadores, os 
eventuais excedentes operacionais, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio. 

E) as cooperativas podem ser qualificadas como OSCIP. 
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49. O Decreto nº 6.170, de 25/7/2007, traz diversas normas 
relativas às transferências de recursos da União mediante 
convênios e contratos de repasse. Dentre as disposições do 
referido normativo, consta a determinação de que não 
poderão ser contratadas com recursos do convênio ou 
contrato de repasse as pessoas naturais que tenham sido  

 

A) investigadas por crimes contra a criança e o adolescente.  
B) condenadas por crimes eleitorais. 
C) investigadas por crimes de associação criminosa. 
D) condenadas por crimes com violência contra a mulher.  
E) condenadas por crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores.  
 
 
 

50. Sobre os convênios, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Os ingressos de recursos em decorrência de convênios são 
considerados, em regra, desvinculados. 

II. Todo convênio pressupõe, de um lado, uma entidade privada 
sem fins lucrativos e, do outro lado, uma entidade da 
Administração Pública.  

III. É legítimo exigir certidão negativa de débitos fiscais para que 
o particular possa celebrar convênio com a Administração 
Pública. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

51. Assinale a única alternativa que não contempla instrumentos 
governamentais de transparência da gestão fiscal.  

 

A) os planos, orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias  
B) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio 
C) os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias 
D) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório 

de Gestão Fiscal 
E) o Relatório de Combate à Sonegação Fiscal e o Anexo de 

Estabilidade Orçamentária do Plano Plurianual 
 
 

52. No Brasil, a responsabilidade fiscal busca prevenir riscos e 
corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, razão pela qual são fixadas metas de resultados 
entre receitas/despesas e são estabelecidos limites no que 
tange à geração de despesas com pessoal. Nesse último caso, 
é correto afirmar que a despesa total com pessoal da União, 
em cada período de apuração, não poderá exceder a  

 

A) 25% do montante da Dívida Pública.  
B) 30% da Dívida Ativa da União. 
C) 50% da Receita Corrente Líquida. 
D) 10% do Superávit Primário. 
E) 60% da Receita Corrente Líquida. 
 

53. Nas últimas décadas, a Contabilidade Pública tem sido 
influenciada por diversas práticas destinadas a tornar mais 
acessível a aprendizagem pelos gestores públicos, permitindo 
que, nos três níveis de governo, houvesse uma consolidação 
de conceitos, regras e procedimentos de reconhecimento e 
apropriação das receitas e despesas orçamentárias. Nesse 
contexto, é correto afirmar que  

 

A) o Balanço Orçamentário conterá informações sobre a 
execução dos restos a pagar não processados. 

B) o Balanço Orçamentário é composto, em regra, pelo Quadro 
Principal e por quatro Anexos Econômicos.  

C) o Balanço Orçamentário não demonstrará as despesas pagas 
e o saldo da dotação. 

D) o Anexo de Riscos Monetários somente deve constar no 
Balanço Orçamentário do Ministério da Economia.  

E) o Balanço Orçamentário é sempre composto pelo Quadro 
Principal, pelo Anexo de Riscos Fiscais e pelo Anexo de 
Riscos Político-econômicos. 

 
 

54. Analise as afirmativas a seguir sobre a Dívida Pública: 
 

I. Enquanto a Dívida Flutuante é classificada como interna, a 
Dívida Fundada pode ser interna ou externa, compreendendo, 
por exemplo, os depósitos e as operações de crédito por 
antecipação de receita. 

II. A União não pode tributar a renda das obrigações da dívida 
pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. Os juros da Dívida Pública não podem ser considerados 
transferências de capital.   

 

É correto o que se afirma 
 

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

 
 

55. No preâmbulo da Constituição Federal, há menção de que a 
sociedade brasileira está fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias. Sobre o tema, é correto 
afirmar que  

 

A) a solução pacífica dos conflitos é um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil.  

B) os direitos individuais e sociais não são absolutos, ainda que 
busquem concretizar a dignidade da pessoa humana. 

C) o valor da liberdade é limitado pelos valores da igualdade e da 
justiça, que são mais importantes para a República Federativa 
do Brasil. 

D) a inexistência de Poder Judiciário, no âmbito dos Municípios, 
é determinante para o aumento das desigualdades sociais e 
regionais. 

E) a prevalência dos direitos humanos é um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil. 

 



 
 

 

  

~ 11 ~ 
 

FUNÇÃO: CÓD 101 - ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL – ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, CONTABILIDADE OU DIREITO – TIPO B 
 

56. Analise as afirmativas a seguir sobre a aplicabilidade das 
normas constitucionais: 
 

I. As chamadas normas programáticas são normas desprovidas 
de aplicabilidade, pois foram criadas pelo legislador 
constituinte com a finalidade de concretizar a retórica 
hermenêutica. 

II. As normas constitucionais independem de prévia análise do 
Poder Judiciário para serem aplicadas e obedecidas pelos 
brasileiros e estrangeiros residentes no País. 

III. Enquanto as normas definidoras dos direitos e das garantias 
fundamentais têm aplicação imediata, as normas que os 
revogam ou os modificam têm eficácia contida e limitada. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

57. Com base nas disposições constitucionais sobre a 
organização político-administrativa, assinale a alternativa 
correta.  

 
A) É vedada a criação de Territórios Federais, mas estes podem 

ser reintegrados ao Estado de origem.  
B) A Constituição Federal proíbe que os Estados se 

desmembrem para formarem novos Estados. 
C) A criação de Municípios far-se-á por lei complementar federal. 
D) Os Territórios Federais integram a União e a transformação 

em Estados será regulada em lei complementar. 
E) A Constituição Federal proíbe a subdivisão dos Estados e do 

Distrito Federal.  
 
 

58. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que 
preencha corretamente as lacunas do trecho a seguir: “É 
assegurada ___________________ autonomia para definir 
sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, 
formação e duração de seus órgãos permanentes e 
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para 
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações 
nas ______________________, vedada a sua celebração nas 
____________________, sem obrigatoriedade de vinculação 
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital 
ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de 
____________________________”.  

 

A) aos sindicatos; negociações coletivas; greves; proteção ao 
trabalhador.  

B) aos sindicatos, às federações e às confederações; greves; 
negociações coletivas nacionais; proteção ao empregado. 

C) aos partidos políticos; eleições nacionais; eleições 
majoritárias; disciplina e fidelidade partidária. 

D) às confederações; greves; negociações coletivas; proteção ao 
trabalhador.  

E) aos partidos políticos; eleições majoritárias; eleições 
proporcionais; disciplina e fidelidade partidária. 

59. A respeito das competências constitucionais dos entes 
federados, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. A Constituição Federal prevê que compete privativamente à 
União legislar sobre o sistema monetário. 

II. Quando autorizados por lei complementar, é possível que os 
Estados legislem sobre questões específicas em 
determinadas matérias de competência privativa da União, 
como, por exemplo, sobre os sistemas de poupança, captação 
e garantia da poupança popular.  

III. É competência concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal zelar pela política de crédito e estabelecer as 
diretrizes gerais sobre os sistemas de consórcios e sorteios. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

 
 

60. Na Contabilidade Pública, é correto afirmar que a sigla TDA 
está relacionada com  

 

A) as emissões de títulos da dívida agrária. 
B) as transferências de direitos e ativos.  
C) as inscrições de títulos da dívida ativa. 
D) as transformações de débitos em amortizações. 
E) as securitizações de títulos, direitos e ativos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


