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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 

marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão 

ser utilizados para rascunho. 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 
 

 

Texto CG2A1-I 
 
  Uma das várias falácias urbanas consiste em que cidades 
densamente povoadas sejam um sinal de “excesso de população”, 
quando de fato é comum, em alguns países, que mais da metade 
de seu povo viva em um punhado de cidades — às vezes em uma 
só — enquanto existem vastas áreas abertas e, em grande parte, 
vagas nas zonas rurais. Até mesmo em uma sociedade urbana e 
industrial moderna como os Estados Unidos, menos de 5% da 
área são urbanizados — e apenas as florestas, sozinhas, cobrem 
uma extensão de terra seis vezes maior do que a de todas as 
grandes e pequenas cidades do país reunidas. Fotografias de 
favelas densamente povoadas em países em desenvolvimento 
podem levar à conclusão de que o “excesso de população” é a 
causa da pobreza, quando, na verdade, a pobreza é a causa da 
concentração de pessoas que não conseguem arcar com os custos 
do transporte ou de um espaço amplo para viver, mas que, 
mesmo assim, não estão dispostas a abrir mão dos benefícios de 
viver na cidade.  
  Muitas cidades eram mais densamente povoadas no 
passado, quando as populações nacionais e mundial eram bem 
menores. A expansão dos meios de transporte mais rápidos e 
baratos, com preço viável para uma quantidade muito maior de 
pessoas, fez com que a população urbana se espalhasse para as 
áreas rurais em torno das cidades à medida que os subúrbios se 
desenvolviam. Devido a um transporte mais rápido, esses 
subúrbios agora estão próximos, em termos temporais, das 
instituições e atividades de uma cidade, embora as distâncias 
físicas sejam cada vez maiores. Alguém em Dallas, nos Estados 
Unidos, a vários quilômetros de distância de um estádio, pode 
alcançá-lo de carro mais rapidamente do que alguém que, 
vivendo perto do Coliseu na Roma Antiga, fosse até ele a pé.  

Thomas Sowell. Fatos e falácias da economia. Record. Edição do Kindle, p. 24-25 (com adaptações). 

   

 Questão 1 

 
   

De acordo com o texto CG2A1-I, a alta densidade demográfica 
em certas cidades é um fato provocado   
 

A pela pobreza. 
B pelo alto custo de vida dos grandes centros urbanos. 
C pela concentração das indústrias nas cidades. 
D pela inexistência de transporte nas áreas não urbanas. 
E pela ausência de medidas de contenção de crescimento 

populacional. 
 

   

 Questão 2 

 
   

Depreende-se do último período do texto CG2A1-I que 
 

A o sistema de transporte estadunidense é mais eficiente que o 
europeu. 

B uma pessoa consegue viajar dos Estados Unidos para Roma 
mais rapidamente hoje em dia, devido a meios de transporte 
mais eficientes, do que conseguiria antigamente. 

C é possível fazer um trajeto de vários quilômetros de carro na 
cidade de Dallas, hoje em dia, mais rapidamente do que um 
pequeno trajeto a pé na Roma Antiga.  

D a distância entre um ponto qualquer da cidade de Dallas e um 
estádio é menor do que a distância entre um ponto qualquer 
da atual cidade de Roma e o Coliseu. 

E a distância física entre um ponto qualquer da cidade de Dallas 
e um estádio de futebol é similar à que existe entre um ponto 
qualquer da cidade de Roma e o Coliseu. 

 

   

Questão 3 

 
 

A correção gramatical do texto CG2A1-I seria mantida caso, em 

“Até mesmo em uma sociedade urbana e industrial moderna 

como os Estados Unidos, menos de 5% da área são urbanizados 

— e apenas as florestas, sozinhas, cobrem uma extensão de terra 

seis vezes maior do que a de todas as grandes e pequenas cidades 

do país reunidas”, o travessão fosse 

 

I suprimido. 

II substituído por vírgula. 

III substituído por parêntese. 

 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 

B Apenas o item III está certo. 

C Apenas os itens I e II estão certos. 

D Apenas os itens II e III estão certos. 

E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 4  
 

Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de 

reescrita do seguinte trecho do texto CG2A1-I: “pessoas que não 

conseguem arcar com os custos do transporte ou de um espaço 

amplo para viver, mas que, mesmo assim, não estão dispostas a 

abrir mão dos benefícios de viver na cidade” (último período do 

primeiro parágrafo). Assinale a opção cuja proposta de reescrita, 

além de estar gramaticalmente correta, preserva os sentidos 

originais do texto. 
 

A pessoas que não conseguem arcar com os custos do transporte 

nem de um espaço amplo para viver, mas que, apesar disso, 

não estão dispostas a desistir dos benefícios de viver na 

cidade 

B pessoas que não conseguem custear o transporte ou um 

espaço amplo para viver mas que, do mesmo modo, não estão 

dispostas a abrir mão dos benefícios de viver na cidade 

C pessoas que não tem condições de arcar com os custos do 

transporte ou de um espaço amplo para viver, mas que, 

mesmo assim, não tem disposição pra dispensar os benefícios 

de viver na cidade 

D pessoas que não estão dispostas a arcar com os custos do 

transporte ou de um espaço amplo para viver, mas que, 

mesmo assim, querem usufruir dos benefícios de viver na 

cidade 

E pessoas que não dão conta de arcar com os custos do 

transporte ou de um espaço amplo para viver, nem tão pouco 

estão dispostas à abrir mão dos benefícios de viver na cidade 
 

   

 Questão 5  
 

O termo “expansão” (segundo período do segundo parágrafo) 

está empregado no texto CG2A1-I com o sentido de 
 

A ampliação. 

B surgimento. 

C produção. 

D renovação. 

E modernização. 
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 Questão 6 

 
   

Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto 
CG2A1-I, a expressão “à medida que” (segundo período do 
segundo parágrafo) poderia ser substituída por 
 

A onde. 
B visto que. 
C na medida que. 
D à proporção que. 
E no momento em que. 

Texto CG2A1-II 

 

  A atenção é uma vantagem evolutiva e tanto, pois permite 
que o animal concentre sua capacidade cognitiva (um recurso 
finito e sempre escasso) em determinada coisa e, a partir daí, 
tente entendê-la — podendo antecipar-se, ou reagir melhor, a ela. 
Preste atenção a seus predadores, ou a suas presas, e você terá 
mais chance de comer e não ser comido. Atenção é útil para todo 
animal. Tanto é assim que ela emana do sistema límbico: a parte 
mais interna e antiga do cérebro, que o Homo sapiens 
compartilha com diversas espécies. A mente humana tem um 
desejo insaciável de encontrar coisas novas e interessantes, e 
dedicar atenção a elas. 
  A Internet é uma fonte praticamente inesgotável de coisas 
nas quais prestar atenção. Nela, o conteúdo e os serviços 
costumam ser gratuitos, pois seus criadores ganham dinheiro 
publicando anúncios, que também atrairão nossa atenção (e 
somente a partir daí, quem sabe, poderão nos induzir a comprar 
ou consumir algum produto).  Percebeu? A principal mercadoria 
do Google não é o buscador, os mapas ou o Gmail. É a sua 
atenção, que ele coleta e revende. A atenção é a maior riqueza 
das empresas de Internet. Fez fortunas, criou gigantes, mudou o 
mundo. Por isso há tanta gente lutando por ela: a loja do sistema 
Android tem 2,1 milhões de aplicativos; a do sistema utilizado 
pelo iPhone, 1,8 milhão. 

Superinteressante. Edição do Kindle,  
out./ 2019, p. 28 (com adaptações). 

 

   

 Questão 7 

 
   

Segundo as ideias veiculadas no texto CG2A1-II, a atenção 
 

A é exclusiva dos seres humanos. 
B é a parte mais interna e antiga do cérebro. 
C consiste na principal mercadoria de empresas como o Google. 
D consiste em um recurso finito e escasso. 
E é o bem mais privilegiado nas redes sociais da Internet. 
 

   

 Questão 8 

 
   

Seria preservada a coerência do texto CG2A1-II caso o segundo 
parágrafo fosse iniciado por 
 

A E a Internet. 
B Portanto, a Internet. 
C É por isso que a Internet. 
D Assim sendo, a Internet. 
E Por conseguinte, a Internet. 
 

   

 Questão 9 

 
   

No último período do texto CG2A1-II, a expressão “Por isso” 
introduz, com relação às ideias imediatamente anteriores, uma 
circunstância de 
 

A causa. 
B conclusão. 
C explicação. 
D condição. 
E adição. 
 

   

Questão 10 

 
 

Conforme a Lei n.º 8.429/1992, os agentes públicos estão 
expressamente obrigados a velar pelo princípio da 
 
I eficiência. 
II legalidade. 
III moralidade. 
IV publicidade. 
 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 
B I e III. 
C II e IV. 
D I, III e IV. 
E II, III e IV. 
 

   

 Questão 11  
 

Considerando as disposições da Lei n.º 9.784/1999 julgue os 
itens a seguir. 
 
I É vedada a delegação que tenha por objeto a edição de ato de 

caráter normativo. 
II O servidor que esteja litigando judicialmente com alguma das 

partes é impedido de atuar no processo administrativo. 
III A administração pública pode anular a qualquer tempo os 

atos administrativos de efeitos patrimoniais contínuos. 
 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 12  
 

  João, servidor público da Secretaria de Saúde do Estado 
do Amapá, vem atuando como procurador de seu pai, que é 
servidor público aposentado, com vistas a promover 
requerimentos e solicitações junto à secretaria competente para 
assegurar benefícios previdenciários a seu genitor. 
 
Considerando-se as disposições da Lei n.º 66/1993, nessa 
situação hipotética, João  
 

A age em conformidade com a lei, e sua conduta não caracteriza 
antijuridicidade. 

B age em desconformidade com a lei, já que em nenhuma 
hipótese poderia promover interesses de terceiros. 

C age em desconformidade com a lei, já que poderia promover 
requerimento exclusivamente para benefícios assistenciais de 
seu pai. 

D age em conformidade com a lei, pois lhe é lícito promover o 
interesse de qualquer pessoa junto a órgão público. 

E age em desconformidade com a lei, já que a lei é explícita ao 
permitir que o servidor atue apenas como procurador de 
cônjuge. 
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 Questão 13 

 
   

  A Lei n.º 66/1993 prevê a hipótese de passagem do 
servidor estável de uma classe para a imediatamente superior 
àquela que ele ocupa na respectiva carreira, sem alteração de 
nível, obedecidos os critérios de avaliação de desempenho, 
qualificação profissional e cumprimento de adequado interstício. 
 
Essa hipótese denomina-se 
 

A progressão. 
B reversão. 
C promoção. 
D transferência. 
E ascensão. 
 

   

 Questão 14 

 
   

De acordo com a Lei n.º 2.200/1997 do estado do Amapá, a 
movimentação de servidor entre unidades administrativas 
situadas na mesma comarca é denominada 
 

A remoção. 
B relotação. 
C disposição. 
D cedência. 
E lotação. 
 

   

 Questão 15 

 
   

Segundo a Lei Complementar n.º 79/2013 do estado do Amapá, 
uma das funções institucionais do MPAP é 
 

A promover representação pela intervenção do estado do 
Amapá em qualquer outro estado da Federação. 

B propor ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais, municipais ou federais contrários à 
Constituição Federal ou à Constituição Estadual. 

C representar, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá 
e ao Ministério Público de Contas do Estado do Amapá, sobre 
irregularidade no processamento das contas públicas. 

D requisitar as diligências que se fizerem necessárias e avocar 
inquérito policial apenas após o encerramento da sua 
instrução. 

E exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições 
Federal e Estadual, salvo se relacionados a concessionários e 
permissionários de serviço público estadual ou municipal.  

 

   

 Questão 16 

 
   

  Um servidor foi regularmente empossado, mas não entrou 
em exercício no prazo definido pela Lei n.º 66/1993 do estado do 
Amapá. 
 
Nessa situação hipotética, a medida administrativa cabível é 
 

A a exoneração do servidor. 
B a demissão do servidor. 
C a readaptação do servidor. 
D a recondução do servidor. 
E o afastamento do servidor. 
 

   

 Questão 17 

 
   

De acordo com o Mapa Estratégico do MPAP para o decênio 
2020-2029, constante da Portaria n.º 823/2020-GAB-PGJ/MPAP, 
defender a ordem jurídica e democrática para promover a 
pacificação e a justiça social consiste 
 

A nos valores do MPAP. 
B na visão do MPAP. 
C no processo prioritário do MPAP. 
D nas estratégias de infraestrutura do MPAP. 
E na missão do MPAP. 
 

   

Questão 18 

 
 

Com base na Lei n.º 2.200/1997 do estado do Amapá, assinale a 
opção que corresponde à retribuição pecuniária padronizada e 
fixada em lei, para o servidor, pelo exercício de um cargo 
público. 
 

A vantagem pessoal 
B gratificação 
C remuneração 
D vencimento 
E vantagem nominalmente identificada 
 

   

 Questão 19  
 

Considerando que a promulgação da Constituição Federal de 
1988 (CF) consolidou uma longa trajetória constitucional no 
país, é correto afirmar, sob a perspectiva do conteúdo dos direitos 
e garantias fundamentais vigentes no Brasil, que a CF 
 

A permitiu ao presidente da República decretar, em situações 
excepcionais, o recesso do Congresso, das assembleias 
legislativas e das câmaras de vereadores pelo prazo máximo 
de doze meses. 

B possibilitou a cassação dos direitos políticos de quaisquer 
cidadãos pelo prazo de cinco anos, bem como a cassação de 
mandatos eletivos federais, estaduais ou municipais por 
decreto do presidente da República. 

C instituiu a plena liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar. 

D possibilitou ao presidente da República a instituição de 
censura prévia, por força do princípio do interesse público. 

E permitiu expressamente a suspensão do habeas corpus para 
os crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem 
econômica e social e a economia popular. 

 

   

 Questão 20  
 

Considerando as disposições da CF acerca do Ministério Público, 
é correto afirmar que os procuradores-gerais nos estados e no 
Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos 
 

A por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na 
forma da lei complementar respectiva. 

B por deliberação da maioria simples do Poder Legislativo, na 
forma da lei complementar respectiva. 

C por deliberação da maioria simples do Poder Legislativo, na 
forma da lei ordinária respectiva. 

D por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na 
forma da lei ordinária respectiva. 

E por deliberação da maioria relativa do Poder Legislativo, na 
forma da lei ordinária respectiva. 

 

   

 Questão 21  
 

Considerando os dispositivos constitucionais e a jurisprudência 
do STF sobre as funções essenciais à justiça é correto afirmar 
que dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério 
Público Federal e de Ministérios Públicos estaduais compete 
 

A ao Superior Tribunal de Justiça. 
B ao procurador-geral da República. 
C ao Supremo Tribunal Federal. 
D ao Conselho Nacional de Justiça. 
E ao Conselho Nacional do Ministério Público. 
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 Questão 22 

 
   

  Pela  primeira vez na história constitucional brasileira, 

dezenas de competências (legislativas, político-administrativas e 

tributárias) são compartilhadas pelos integrantes da federação. 

Embora houvesse alguma previsão de compartilhamento de 

competências já na Constituição de 1934, art. 10, um sistema 

amplo de competências concorrentes foi introduzido apenas pela 

Constituição de 1988. E essas competências não são 

compartilhadas somente entre a União e estados, como é usual 

em Estados federais; a Constituição de 1988 incluiu os 

municípios na repartição de competências federativas.  

Virgílio Afonso da Silva. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo, 

 Editora da Universidade de São Paulo, 2021. p. 354. 

Considerando esse excerto e a jurisprudência do STF, é correto 

afirmar que constitui elemento do federalismo estabelecido pela 

CF no Brasil o 
 

A princípio da dissolubilidade do pacto federativo. 

B direito de secessão. 

C federalismo dual. 

D federalismo cooperativo. 

E federalismo competitivo. 
 

   

 Questão 23 

 
   

Considerando os dispositivos constitucionais e a jurisprudência 

do STF acerca dos direitos e garantias fundamentais e do 

Ministério Público, assinale a opção correta. 
 

A Qualquer pessoa presa ou encarcerada devido a infração 

penal deverá ser conduzida à presença do juiz e terá o direito 

de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em 

liberdade. Embora a audiência de custódia seja utilizada no 

direito brasileiro, esse instrumento processual não constitui 

direito público subjetivo, de caráter fundamental. 

B Lei orgânica estadual do Ministério Público pode atribuir 

privativamente ao procurador-geral de justiça a competência 

para interpor recursos dirigidos ao STF e STJ. 

C O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para atuar 

diretamente no âmbito do STJ na condição de parte. 

D O Ministério Público Militar dispõe de legitimidade para 

atuar, em sede processual, perante o STF. 

E É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que 

assegura ao Ministério Público autonomia financeira e a 

iniciativa ao procurador-geral de justiça para propor ao Poder 

Legislativo a criação e a extinção dos cargos e serviços 

auxiliares. 

 

   

Questão 24  
 

De acordo com o STF, a interrupção da divulgação integral, por 
parte do Poder Executivo Federal e do Ministério da Saúde, dos 
dados epidemiológicos relativos à pandemia da covid-19 
representa 
 

A violação a preceitos fundamentais da CF, notadamente o 
acesso à informação, os princípios da publicidade e 
transparência da administração pública e o direito à saúde. 

B prerrogativa do Estado, por força da vedação ao abuso de 
direitos fundamentais e da titularidade exclusiva do Poder 
Executivo para definir em que consiste o interesse público. 

C concretização do princípio da separação dos Poderes da 
União, pois o Poder Executivo possui competência para o 
exercício dos poderes de polícia sanitária e das prerrogativas 
de empreender, entre outras, medidas de isolamento, 
quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos e 
atividades essenciais e de circulação. 

D violação ao princípio da proporcionalidade, porém é matéria 
interna corporis da administração pública, que não se sujeita 
ao controle jurisdicional, pois ao Supremo Tribunal Federal é 
vedado instituir providências normativas, de modo que não 
pode atuar como legislador positivo para interferir no 
conteúdo da política pública de combate ao novo coronavírus. 

E prerrogativa do Estado, uma vez que os princípios da 
publicidade e da transparência são normas de eficácia 
limitada, que carecem de normatividade suficiente para a 
produção de todos os seus efeitos. 

 

   

Questão 25  
 

Em seu sentido objetivo, a administração pública corresponde 
 

A ao conjunto de finalidades públicas do Estado. 
B aos órgãos públicos que compõem os poderes. 
C à atividade administrativa. 
D à temporalidade dos governantes eleitos. 
E às normas editadas pelo Estado. 
 

   

Questão 26  
 

A revogação de ato administrativo consiste em medida 
 

A discricionária, por meio da qual a administração pública 
extingue ato administrativo válido. 

B vinculada, por meio da qual a administração pública extingue 
ato administrativo válido.  

C discricionária, por meio da qual a administração pública 
extingue ato viciado por nulidade absoluta. 

D vinculada, por meio da qual a administração pública extingue 
ato praticado por autoridade incompetente. 

E discricionária, por meio da qual a administração pública 
extingue ato viciado por nulidade relativa. 

 

   

Questão 27  
 

  Com base em determinada lei, um fiscal competente 
compareceu a um restaurante e, constatando diversas violações a 
normas sanitárias, promoveu a interdição do estabelecimento.  
 
Nessa situação hipotética, verifica-se uma característica própria  
 

A do poder hierárquico, com base no princípio da supremacia 
do interesse público. 

B do poder regulamentar, pois houve uma regulação da 
atividade empresarial. 

C do poder disciplinar, pois o ato aplicou uma penalidade ao 
particular. 

D do poder de polícia, pois limitou uma atividade de um 
particular. 

E do poder normativo, pois a interdição foi praticada com base 
em uma lei. 
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 Questão 28 

 
   

Acerca da Lei n.º 9.784/1999, que estabelece normas sobre o processo administrativo federal, assinale a opção correta. 
 

A A edição de atos normativos é competência que pode ser delegada a outro órgão. 
B Decai em três anos o direito do Estado de anular atos administrativos que favoreçam terceiros. 
C O processo administrativo somente pode iniciar-se de ofício. 
D É viável delegar a outro órgão público a competência de decisão de recursos administrativos. 
E É possível haver delegação de competência para órgão que não seja subordinado ao órgão delegante. 
 

   

 Questão 29 

 
   

  A administração pública resolveu comprar quinhentos computadores, compostos de monitor, gabinete, teclado e mouse. O 
somatório da estimativa de preços dos componentes enquadra-se na faixa de modalidade tomada de preços. Para tanto, a 
administração pública lançou uma licitação específica para cada componente, todas pela modalidade tomada de preços.  
 
Nessa situação hipotética, a conduta da administração pública foi  
 

A legal, pois a Lei n.º 8.666/1993 permite o parcelamento da licitação.  
B ilegal, pois a Lei n.º 8.666/1993 não permite o fracionamento da licitação.  
C legal, pois a Lei n.º 8.666/1993 permite o fracionamento da licitação.  
D ilegal, pois a Lei n.º 8.666/1993 não permite o parcelamento da licitação.  
E ilegal, pois a Lei n.º 8.666/1993 não permite várias licitações sobre o mesmo objeto. 
 

   

 Questão 30 

 
   

Julgue os itens a seguir, acerca de organização administrativa. 
 
I As autarquias são dotadas de autoadministração e, por isso, não se submetem a controle da administração pública. 
II Uma agência executiva é a qualificação obtida por uma autarquia ou fundação pública que celebre contrato de gestão para com a 

administração pública direta, visando maior eficiência. 
III As empresas públicas possuem privilégios próprios da administração pública, tais como a impenhorabilidade de seus bens e a 

imunidade tributária. 
 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas o item III está certo. 
D Apenas os itens I e II estão certos. 
E Apenas os itens II e III estão certos. 

ESPAÇO LIVRE 
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Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 
 

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

 

 

   

 Questão 31 

 
   

  Há um conceito, proposto pela administração científica, 

que aumenta a eficiência e contribui para diminuir custos de 

produção. Nesse contexto, cada departamento ou posto de 

trabalho executa as mesmas tarefas, de forma repetitiva, e, assim, 

o trabalhador se torna especialista na execução de suas 

atividades, com mais rapidez e maior produtividade. 

 

Para as organizações formais modernas, essas são características 

referentes ao conceito de 
 

A divisão do trabalho. 

B hierarquia. 

C distribuição da autoridade e da responsabilidade. 

D racionalismo. 

E especialização. 
 

   

 Questão 32 

 
   

Com relação às estruturas organizacionais e à 

departamentalização, assinale a opção correta. 
 

A Os dois componentes básicos de uma estrutura organizacional 

são sistema de atividade e sistema de autoridade. 

B Na organização do tipo funcional, a estrutura é linear e há 

separação entre planejamento, controle e execução. 

C Na organização do tipo matricial, cada departamento segue a 

orientação de um único chefe ou gerente, e os empregados 

realizam tanto as atividades rotineiras quanto as temporárias. 

D A departamentalização do tipo geográfica é indicada para as 

organizações em rede, sendo comum em grandes 

organizações que atuam em diferentes estados ou países. 

E As organizações em rede têm como vantagens a facilidade na 

comunicação, o compartilhamento de conhecimentos e o 

aumento de custos operacionais e administrativos. 
 

   

 Questão 33 

 
   

Assinale a opção que apresenta autarquias especiais que são 

criadas por lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, cujos 

diretores por ele são nomeados após aprovação, em regra, pelo 

Poder Legislativo e que realizam, entre outras, as funções de 

fiscalização de serviços públicos concedidos à iniciativa privada. 
 

A agências executivas 

B fundações públicas 

C fundações autárquicas 

D agências reguladoras  

E consórcios públicos 

 

   

 Questão 34  
 

Com relação às organizações sociais (OS) e às organizações da 
sociedade civil de interesse público (OSCIP), assinale a opção 
correta. 
 

A As OS representam um novo modelo de parceria estabelecido 
entre Estado e sociedade, regulado por meio de contrato de 
gestão. 

B As OS constituem modelo de organização pública estatal, 
destinada a desempenhar serviços públicos, por meio de 
qualificação específica. 

C As OS podem receber, para o desempenho de suas atividades, 
imóveis e mobiliários de entidades públicas, mediante 
permissão de uso, mas não lhe podem ser cedidos servidores 
públicos. 

D O instrumento que estabelece a relação entre o Estado e uma 
OSCIP é o termo de delegação. 

E A qualificação como OSCIP, após cumpridos os requisitos 
legais, constitui ato discricionário. 

 

   

 Questão 35  
 

Assinale a opção que indica a etapa de gestão de processos que 
consiste no acompanhamento contínuo da sua execução, de 
forma a permitir a identificação e a correção de desvios 
verificados, e na qual são conhecidos os primeiros feedbacks dos 
resultados dos processos, de seus pontos fortes, de seus pontos 
fracos e das necessidades de melhoria. 
 

A identificação 
B mapeamento 
C definição de indicadores 
D monitoramento do desempenho 
E melhoria 
 

   

 Questão 36  
 

Com relação à gestão de contratos administrativos, julgue os 
itens seguintes. 
 
I Não é permitida a celebração de contrato com prazo de 

vigência indeterminado. 
II Toda prorrogação de prazo deve ser justificada por escrito e 

aprovada pela autoridade competente após a verificação da 
execução da obra. 

III Mesmo que ocorra a diminuição do ritmo de trabalho por 
interesse da administração, a contratada não ficará isenta da 
multa administrativa por atraso contratual. 

IV As cláusulas econômico-financeiras dos contratos não podem 
ser alteradas sem prévia concordância da contratada. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e IV. 
B II e III. 
C III e IV. 
D I, II e III. 
E I, II e IV. 
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 Questão 37 

 
   

Acerca de contratos administrativos, assinale a opção correta. 
 

A Quando restituída em dinheiro, a garantia prestada pela 
contratada prescinde de atualização monetária.  

B O prazo para a prestação de serviços contínuos limita-se a 
quarenta e oito meses, mas essa duração pode ser prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos. 

C A nulidade, em regra, exonera a administração do dever de 
indenizar a contratada pelo que esta houver executado até a 
data da declaração da nulidade. 

D Os contratos podem ser alterados unilateralmente pela 
administração caso se julgue conveniente a substituição da 
garantia de execução contratual da contratada. 

E O recebimento provisório pode ser dispensado no caso 
de gêneros perecíveis. 

 

   

 Questão 38 

 
   

Com relação aos processos licitatórios, assinale a opção correta. 
 

A É vedado ao agente público, nos atos de convocação, prever 
condições que frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, ressalvados os casos 
previstos em lei. 

B Em caso de inadimplência da contratada quanto aos encargos 
trabalhistas e fiscais, o respectivo pagamento será transferido 
à administração e poderá onerar o objeto do contrato. 

C Desde o aviso de publicação de edital, para as modalidades 
requeridas, até a assinatura do contrato, a licitação não será 
sigilosa. 

D Excetuados os casos específicos, para as margens de 
preferência por produtos ou serviços definidos legalmente, a 
soma delas não pode ultrapassar o montante de trinta por 
cento sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços 
estrangeiros. 

E Tarefa ocorre quando se contrata mão de obra para pequenos 
trabalhos por preço certo, sem fornecimento de materiais. 

 

   

 Questão 39 

 
   

Com relação a dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue os 
itens seguintes. 
 
I Mesmo em situações em que a União tiver que intervir no 

domínio econômico para normalizar o abastecimento, haverá 
a necessidade de processo licitatório. 

II Nos casos de grave perturbação da ordem, é dispensável a 
licitação. 

III Na contratação de associação de pessoas com deficiência 
física para prestação de serviços, atendidos os dispositivos 
legais, prescinde-se de licitação. 

IV Na contratação direta de profissional de setor artístico, ainda 
que ele não tenha o consagramento pela crítica especializada, 
é inexigível o processo licitatório. 

 
Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B I e IV. 
C II e III. 
D I, II e IV. 
E II, III e IV. 

 

   

 Questão 40  
 

  João, gerente do setor de licitações, planeja realizar edital 
de chamamento público para execução de obras de engenharia, 
com análise de técnica e preço, cujo valor superará dez milhões 
de reais. 
 
Nessa situação hipotética, é correto que João escolha a 
modalidade de licitação denominada 
 

A tomada de preços. 
B convite. 
C leilão. 
D concorrência. 
E concurso. 
 

   

 Questão 41  
 

O princípio arquivístico básico que fundamenta as principais 
funções arquivísticas é o 
 

A princípio da proveniência. 
B princípio da ordem original. 
C princípio da territorialidade. 
D princípio da pertinência. 
E princípio da reversibilidade. 
 

   

 Questão 42  
 

De acordo com a legislação arquivística em vigor, os documentos 
públicos podem ser identificados como 
 

A ostensivos ou confidenciais. 
B correntes, intermediários ou permanentes. 
C coletivos ou individuais. 
D reservados, secretos ou ultrassecretos. 
E gerenciais ou custodiados. 
 

   

 Questão 43  
 

A passagem dos documentos do setor de protocolo ao 
destinatário responsável pelo assunto do documento é conhecida 
como 
 

A expedição. 
B recebimento. 
C distribuição. 
D registro. 
E tramitação. 
 

   

 Questão 44  
 

Recomenda-se, de forma majoritária, que a classificação de 
documentos de arquivo seja baseada fundamentalmente 
 

A na estrutura orgânica da instituição. 
B no assunto dos documentos. 
C na espécie documental. 
D na função organizacional. 
E na tipologia documental. 
 

   

 Questão 45  
 

Na arquivística, a sequência de operações intelectuais e físicas 
para guarda de documentos é chamada de 
 

A ordenação. 
B classificação. 
C encapsulamento. 
D avaliação. 
E arquivamento. 
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 Questão 46 

 
   

Conforme a tabela de temporalidade, uma das possibilidades de 

destinação final de arquivos é a 
 

A guarda permanente. 

B digitalização. 

C difusão. 

D microfilmagem eletrônica. 

E aquisição. 
 

   

 Questão 47 

 
   

O acondicionamento e o armazenamento dos documentos devem 

favorecer a preservação dos documentos de arquivo. Nesse 

sentido, a melhor forma de armazenar plantas e mapas é 

dispô-los em 
 

A arquivo vertical de pastas suspensas. 

B arquivo horizontal de gavetas. 

C estante de aço. 

D pastas suspensas. 

E caixas arquivo. 
 

   

 Questão 48 

 
   

A desinfestação é uma das operações de conservação de 

arquivos. Assinale a opção que apresenta um método de 

desinfestação empregado no contexto arquivístico. 
 

A alisamento 

B banho de gelatina 

C fumigação 

D silking 

E laminação 
 

   

 Questão 49 

 
   

  Um dos objetivos principais do gerenciamento de estoque 

é garantir a disponibilidade de um item na quantidade e no tempo 

certo para os demandantes. Dessa forma, mensurar 

constantemente o nível de serviço torna-se uma tarefa a ser 

realizada com frequência, visando-se a possíveis ajustes na 

gestão para o melhor funcionamento da organização. 

  Em determinado órgão, o gestor responsável pelo estoque 

recebeu um pedido de material de 4 itens, cada qual com índice 

de atendimento igual a 0,80. 

 

Na situação hipotética anterior, a probabilidade de atendimento 

integral do pedido corresponde a um valor entre 
 

A 0,40 e 0,41. 

B 0,44 e 0,45. 

C 0,34 e 0,35. 

D 0,29 e 0,30. 

E 0,31 e 0,32. 

 

   

 Questão 50  
 

A classificação de estoques pode contribuir para o aumento da 

eficiência na gestão de estoques de uma organização. Entre os 

diversos tipos de classificação de estoques se inclui a 

classificação XYZ, a qual atribui aos itens classificados 

importâncias operacionais distintas. A respeito da classificação 

XYZ, julgue os itens a seguir. 

  

I A classificação X deve ser dada aos itens com importância 

operacional média, com ou sem similar na empresa. 

II A classificação Y deve ser atribuída a materiais não 

importantes, com a possibilidade de uso similar na empresa. 

III A classificação Z deve ser atribuída a materiais com 

importância vital para a empresa, cuja falta acarreta a 

paralização de uma ou mais fases operativas. 

IV A classificação Y deve ser atribuída a materiais com 

importância operacional média, com ou sem similar na 

empresa. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B II e III. 

C III e IV. 

D I, II e IV. 

E I, III e IV. 
 

   

 Questão 51  
 

  Em uma empresa, o consumo de determinado item é igual 

a 3 mil unidades em 1 ano, com estoque médio de 600 unidades. 

 

Nessa situação hipotética, com relação ao giro e à cobertura de 

estoque, a empresa apresenta 
 

A 4 giros e 80 dias de cobertura. 

B 5 giros e 73 dias de cobertura. 

C 8 giros e 60 dias de cobertura. 

D 2 giros e 40 dias de cobertura. 

E 5 giros e 2 meses de cobertura. 

Tabela 4A3-I 

 

  Os dados a seguir referem-se à demanda por resmas de 

papel em um órgão público, durante os meses de janeiro a maio 

de 2021. 

2021 

mês 
consumo 

(unidades) 

janeiro 100 

fevereiro 150 

março  175 

abril 200 

maio  300 
 

   

 Questão 52  
 

Com base na tabela 4A3-I, assinale a opção que indica o número 

de unidades que representa a previsão de consumo de resmas de 

papel naquele órgão público no mês de junho de 2021, calculado 

pelo método dos mínimos quadrados. 
 

A 300 

B 150 

C 200 

D 320 

E 400 
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 Questão 53 

 
   

Ainda com base nos dados apresentados na tabela 4A3-I, assinale 

a opção que representa a previsão de consumo, em unidades, de 
resmas de papel para o mês de junho de 2021 naquele órgão 
público, calculada por meio do método do último período. 
 

A 200 
B 150 
C 175 
D 400 
E 300 
 

   

 Questão 54 

 
   

Na criação de um documento novo ou na edição de um 
documento já existente pelo MS Word, ao se usar a opção Salvar 

como, o sistema irá 
 

A salvar as novas alterações feitas no próprio documento 
original. 

B apagar o documento original e criar uma nova versão desse 
documento com as alterações recentes. 

C manter as alterações recentes tanto no documento original 
quanto no novo documento. 

D permitir que sejam feitas alterações no documento original. 
E oferecer uma opção para se criar um novo arquivo com 

formatos diferentes, como, por exemplo, .txt, .pdf e 

.html. 
 

   

 Questão 55 

 
   

No Explorador de Arquivos do Windows, podem ser selecionados, 
de forma aleatória ou alternada, em uma mesma pasta, dois ou 
mais arquivos para serem copiados ou arrastados para outras 
unidades. Para fazer essa seleção, basta 
 

A pressionar a tecla � e selecionar, ao clicar o mouse, um 

por um dos arquivos desejados da lista. 

B apertar e manter pressionada a tecla � e clicar os 

arquivos que se deseja copiar. 
C clicar a janela do Explorer e movimentar o mouse, o que 

permitirá escolher os arquivos da área selecionada. 

D utilizar o comando ��+ � sobre a pasta que se 

deseja copiar e arrastá-la para a unidade de destino. 

E executar o comando ��+ � para selecionar os 

arquivos desejados na unidade de destino. 
 

   

 Questão 56 

 
   

No Windows, é possível copiar e armazenar temporariamente na 
memória RAM um objeto (arquivos ou parte de um texto, por 

exemplo), para, posteriormente, copiá-lo em outras unidades ou 
em outros documentos. Essa funcionalidade é denominada 
 

A Lixeira. 
B Meu Computador. 
C Colar Especial. 
D Pesquisar. 
E Área de Transferência. 
 

   

 Questão 57 

 
   

No Windows, os arquivos e as pastas recentemente utilizados 
pelo usuário ficam disponíveis, em destaque, ao se abrir, no 
Explorador de Arquivos, 
 

A a Área de Trabalho. 
B a pasta Favoritos. 
C o Acesso Rápido. 
D a pasta Usuários. 
E a pasta Documentos. 
 

   

 Questão 58  
 

No MS Outlook, é possível juntar um arquivo a uma mensagem 

de correio eletrônico a ser enviada para um ou mais endereços 

destinatários, clicando-se a opção 
 

A CC. 
B Inserir Assinatura. 
C Cco. 
D Anexar Arquivo. 
E Salvar Rascunho. 
 

   

 Questão 59  
 

No que diz respeito à segurança, se o usuário deseja impedir que 

pessoas não autorizadas usem o seu computador, ele deve 
 

A fazer periodicamente o backup dos arquivos armazenados. 

B usar criptografia para enviar mensagens. 

C conferir se arquivos recebidos estão infectados por vírus. 

D bloquear a máquina para que o acesso a ela seja feito por 

meio de nome de usuário e senha pessoais. 

E compartilhar senhas apenas com pessoas confiáveis. 
 

   

 Questão 60  
 

O Google Chrome armazena a lista de sites que foram visitados 

pelo usuário, a qual pode ser visualizada por meio da opção 
 

A Histórico. 

B Downloads. 

C Favoritos. 

D Armazenamento da Conta do Google. 

E Seus Dispositivos. 

ESPAÇO LIVRE 
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-- PROVA DISCURSIVA -- 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será 

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. 

 Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. 

 Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 

acarretará a anulação da sua prova discursiva. 

 Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação 

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 

 
  Por meio do processo de refinamento do petróleo, são separados os diferentes derivados de sua 
massa bruta. Esses derivados são utilizados como base para uma infinidade de produtos, e muitos 
deles são usados no nosso dia a dia: os plásticos utilizados na fabricação de eletrônicos como 
smartphones ou computadores são produzidos com produtos petroquímicos; a maioria dos 
analgésicos vendidos sem receita médica contém ácido acetilsalicílico, o qual possui, em sua 
composição, benzeno, que é um derivado do petróleo — portanto, sem ele, não haveria algumas 
das medicações mais utilizadas para dor de cabeça e febre; as luvas de látex, as seringas e mesmo 
as válvulas cardíacas utilizadas em consultórios e hospitais não poderiam ser produzidas sem o 
petróleo. 
  Normalmente o petróleo é associado à gasolina e ao diesel, mas não é só aí que seus derivados 
são usados quando se trata de veículos e de transporte. Os derivados de petróleo também são 
utilizados na estrutura dos carros, no seu esmalte de pintura e até na borracha sintética dos pneus. 
E não é só isso: os derivados residuais mais pesados, que sobram ao fim do processo de 
refinamento, ainda são utilizados para a fabricação de asfalto. 
  Até 80% dos ingredientes encontrados em cosméticos são provenientes de petróleo, como 
acrilatos e propilenoglicol. A maioria das cores e das texturas dos batons e dos delineadores atuais 
é obtida dos derivados do petróleo e de seus subprodutos. 

Internet: <www.hipercultura.com> (com adaptações).  

 
  A utilização do petróleo traz grandes riscos para o meio ambiente, desde o processo de 
extração, de transporte e de refino até o consumo, com a produção de gases que poluem a 
atmosfera. Os piores danos acontecem durante o transporte de combustível, com vazamentos em 
grande escala de oleodutos e navios petroleiros. 

Internet:<www.comciencia.br> (com adaptações). 

 
  A pecuária, entre os seus muitos impactos ambientais, é a principal causa de extinção de 
espécies, zonas mortas nos oceanos, poluição da água e destruição de habitats. Ela contribui para 
a extinção de espécies de muitas maneiras. Além da destruição do habitat devido ao 
desmatamento de florestas e à conversão da terra para o cultivo de alimentos para animais e para 
o pastejo dos animais, predadores e espécies de concorrência são caçados por serem considerados 
uma ameaça ao gado e pelos lucros que eles proporcionam. 

Internet: <www.ecycle.com.br> (com adaptações). 

 
  A adoção de insetos como fonte alimentar é geralmente fundamentada por três razões: o 
aspecto nutricional, os fatores ambientais e os benefícios socioeconômicos. Os insetos fornecem 
uma boa fonte de proteínas, minerais, vitaminas e energia, com um menor custo de produção, 
quando comparados às fontes animais tradicionais. Eles podem apresentar boa aplicabilidade em 
comunidades rurais com menor infraestrutura, em razão de requererem menos água e energia e 
não carecerem de grandes áreas de cultivo. 

Andrew F. Gabry et al. Insetos comestíveis – uma alternativa sustentável à segurança alimentar: um levantamento bibliográfico sobre os 
prós e contras da entomofagia. In: Alimentos: Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, vol. 1, n.º 12 (com adaptações). 

 

Considerando que os fragmentos de texto anteriores têm caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

OS SERES HUMANOS ESTÃO DISPOSTOS A MUDAR OS SEUS HÁBITOS PELA PRESERVAÇÃO DO PLANETA? 

 

Ao redigir seu texto, posicione-se explicitamente com relação à pergunta precedente [valor: 1,50 ponto], atendendo ao que se pede a 

seguir. 

1 Apresente uma contextualização do atual panorama ambiental mundial, citando exemplos de ações humanas que acarretam 

graves alterações no meio ambiente. [valor: 4,00 pontos] 

2 Discorra sobre duas ações potencialmente capazes de impactar de forma positiva o meio ambiente. [valor: 4,00 pontos] 
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