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Embora legitimamente brasileira, a língua
portuguesa não nasceu aqui, deste lado do Atlântico; veio
de longe, na bagagem de muitos e diversos viajantes. 

Seu avanço, seu desenvolvimento e sua
consolidação em território brasileiro são fruto de uma
construção coletiva na qual diversos protagonistas tiveram
papel de destaque e outros tantos foram silenciados. 

Esse silenciamento deixou a falsa impressão de que
a língua portuguesa falada no Brasil era uma simples
evolução biológica do português europeu. 

A estrutura das relações sociais que, ao longo do
tempo, legitimaram a dominação de determinados grupos
sobre outros em nosso território autorizou hierarquizações
linguísticas tendenciosas, que dissimularam as evidências
de que a língua portuguesa falada no Brasil já não é a
mesma que se fala em Portugal. 

E não falamos mais como lá falam os portugueses,
porque a nossa língua aqui do Brasil há muito incorporou,
via contato linguístico, inúmeros elementos de línguas e
dialetos indígenas e africanos diversos. 

Nenhum sistema linguístico é homogêneo e
unitário. E, no caso brasileiro, essa homogeneidade seria
quase impossível, haja vista a formação multilíngue de
nossa sociedade e cultura. 

A população colonial e imperial brasileira foi, em
grande parte, bilíngue. Nos anos 500, 600 e 700, as línguas
francas eram amplamente utilizadas pelas comunidades
subalternizadas e até mesmo por alguns segmentos da
sociedade dominante. 

Nos dois primeiros séculos de nossa colonização, os
jesuítas sistematizaram alguns falares regionais, dando
origem a uma língua geral, amplamente adotada pelos
colonos em situações reais de uso. 

Essa “homogeneização” linguística promovida
pelos jesuítas é a primeira tentativa de se estabelecer entre
nós uma língua nacional, e isso foi em parte facilitado pela
dificuldade que muitos tinham em falar o português
“oficial”. 

Com o predomínio da língua geral, no entanto, as
elites se sentiram preteridas e logo se iniciou uma
campanha para a erradicação das línguas nativas e a
imposição do português como língua oficial do Brasil. 

Do ponto de vista social e político, a medida teve
grande impacto. Em termos práticos, no entanto, pouco
efeito teve, uma vez que, até meados do século XVIII, em
diversas regiões do Brasil, ainda se usava a língua geral. 

Essa imposição de um “idioma-padrão” como única
língua legítima e oficial contribuiu para a negação de nosso
pluralismo linguístico e para o crescimento do preconceito
com relação à pluralidade e à diversidade características de
nossa “língua brasileira”. 
 

Abrahão Costa de Freitas. Nossa língua brasileira. In: Conhecimento
Prático Língua Portuguesa e Literatura, ano 8, ed. 83, Editora Escala,

2020 (com adaptações).

QUESTÃO 1 

 
Segundo as ideias do texto, a língua portuguesa que é falada 
no Brasil 
 
(A) é resultado de uma evolução natural do português 

trazido pelos europeus. 
(B) tornou-se uma língua homogênea e única. 
(C) deixou de ser igual ao idioma falado pelos portugueses. 
(D) não pode ser considerada legitimamente brasileira. 
(E) consiste na língua geral sistematizada pelos jesuítas 

ainda na época da colonização. 
 
QUESTÃO 2 

 
Conforme as informações do texto, a imposição do português 
como idioma-padrão do Brasil foi uma medida adotada para 
atender aos anseios 
 
(A) da Coroa portuguesa. 
(B) dos jesuítas. 
(C) de toda a população colonial brasileira. 
(D) das comunidades subalternizadas. 
(E) das elites do Brasil colônia. 
 
QUESTÃO 3 

 
O adjetivo “preteridas” (linha 40) está empregado com o 
mesmo sentido de 
 
(A) privilegiadas. 
(B) menosprezadas. 
(C) abastadas. 
(D) superiores. 
(E) deprimidas. 
 
QUESTÃO 4 

 
Assinale a alterativa que apresenta a reescrita 
gramaticalmente correta para o trecho  
“500, 600 e 700” (linha 26). 
 
(A) quinhetos, seissentos e setessentos 
(B) quinentos, seicentos e setecentos 
(C) quinhetas, seiscentas e setessentas 
(D) quinhentos, seiscentos e setecentos 
(E) quinhentas, seicentas e setecentas 
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QUESTÃO 5 

 
Uma vez que a concordância verbal é, em regra, estabelecida 
entre o verbo e o(s) núcleo(s) do seu sujeito, é correto afirmar 
que a forma verbal “autorizou” (linha 13) apresenta-se no 
singular porque o núcleo do seu sujeito é o termo 
 
(A) “estrutura” (linha 11). 
(B) “que” (linha 11). 
(C) “dominação” (linha 12). 
(D) “tempo” (linha 12). 
(E) “território” (linha 13). 
 
QUESTÃO 6 

 
Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto que 
poderia ser isolado entre vírgulas, sem prejuízo da coerência 
e da correção gramatical do texto. 
 
(A) “na qual diversos protagonistas” (linha 6) 
(B) “a língua portuguesa falada no Brasil” (linha 15) 
(C) “haja vista” (linha 23) 
(D) “em situações reais” (linha 33) 
(E) “em parte” (linha 36) 
 
QUESTÃO 7 

 
A oração introduzida pela conjunção “porque” (linha 18) 
expressa, no texto, uma 
 
(A) consequência. 
(B) conclusão. 
(C) causa. 
(D) finalidade. 
(E) oposição. 
 
QUESTÃO 8 

 
Os pronomes possessivos empregados na linha 4 têm como 
referente o termo antecedente 
 
(A) “língua portuguesa” (linhas 1 e 2). 
(B) “aqui” (linha 2). 
(C) “deste lado do Atlântico” (linha 2). 
(D) “bagagem” (linha 3). 
(E) “muitos e diversos viajantes” (linha 3). 

QUESTÃO 9 

 

Assinale a alternativa que apresenta o critério que justifica 

corretamente a próclise do pronome “se” no trecho “e logo 

se iniciou uma campanha para a erradicação das línguas 

nativas e a imposição do português como língua oficial do 

Brasil” (linhas de 40 a 42). 

 

(A) O tempo verbal de “iniciou” impede o uso da ênclise. 

(B) O emprego da conjunção aditiva “e”, antes de “logo”, é 

o que obriga o uso da próclise. 

(C) A próclise é imperativa nas orações introduzidas por 

conjunção conclusiva, como é o caso de  

“logo”. 

(D) A palavra “logo” é advérbio de tempo e, por estar 

imediatamente antes do verbo, atrai o pronome. 

(E) A próclise pronominal é sempre obrigatória quando o 

período não é iniciado pelo verbo ao qual o pronome 

se liga. 

 
QUESTÃO 10 

 

O Manual de Redação da Presidência da  

República (3.a edição) estabelece que, em comunicações 

oficiais, o vocativo Ilustríssimo e sua respectiva forma  

abreviada (Ilmo.) 

 

(A) devem ser evitados se o destinatário for particular. 

(B) não devem ser usados em nenhuma hipótese. 

(C) devem, em regra, ser substituídos por Doutor e Dr., 

respectivamente. 

(D) não devem ser usados apenas se o destinatário for o 

presidente da República, chamado pelo vocativo 

Excelentíssimo. 

(E) devem ser usados com moderação, em respeito ao 

caráter impessoal da redação oficial. 
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Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 
QUESTÃO 11 
 
Assinale a alternativa que apresenta o usuário do sistema 
operacional Linux que é conhecido como superusuário e que 
pode atuar como o proprietário de qualquer arquivo ou 
processo. 
 
(A) administrator 
(B) kernel 
(C) admin 
(D) root 
(E) init 
 
QUESTÃO 12 
 
No LibreOffice Writer 7.1, a barra que contém os painéis 
Propriedades, Página, Estilos e Galeria recebe o nome de 
barra 
 
(A) lateral. 
(B) de ferramentas. 
(C) de menus. 
(D) de status. 
(E) de formatação. 
 
QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa que apresenta a topologia de rede em 
que há a necessidade de um equipamento concentrador para 
se distribuir o sinal entre os computadores. 
 
(A) ponto a ponto 
(B) estrela 
(C) barramento 
(D) anel 
(E) malha 
 
QUESTÃO 14 
 
O tipo de imagem criado para facilitar a troca de imagens pela 
Internet e que possui como característica a preservação da 
transparência é o 
 
(A) BMP. 
(B) JPG. 
(C) GIF. 
(D) PDF. 
(E) PNG. 

QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de 
tecnologias que permite monitorar, em tempo real, os 
eventos que ocorrem em uma rede de computadores, com a 
finalidade de detectar possíveis intrusões. 
 
(A) phishing 
(B) criptografia 
(C) IDS 
(D) biometria 
(E) proxy 
 
QUESTÃO 16 
 

João, um artista independente, produz quadros para 
vender. João sempre leva a mesma quantidade de tempo 
para produzir um quadro e inicialmente produz 4 quadros a 
cada 2 dias, trabalhando 6 horas por dia.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) João produz 1 quadro a cada duas horas de trabalho. 
(B) Se João aumentar a sua carga de trabalho para 8 horas 

diárias, ele passará a produzir 1 quadro completo a 
mais por dia. 

(C) Se João precisar produzir 67 quadros para uma entrega, 
após 16 dias de trabalho, trabalhando 6 horas por dia, 
ele terá produzido mais que 50% dos quadros dessa 
entrega. 

(D) Se João passar a trabalhar 9 horas diárias, em 7 dias ele 
conseguirá produzir mais de 20 quadros. 

(E) Se João passar a trabalhar 4 horas diárias, em duas 
semanas ele conseguirá produzir 19 quadros. 
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QUESTÃO 17 
 

Durante uma campanha de vacinação em uma 
cidade pequena, 7.500 indivíduos foram vacinados com a 
vacina A, 3.750, com a vacina B, 7.890, com a vacina C e 9.435 
não foram vacinados. Todas as pessoas da cidade constam 
nos dados anteriores e cada pessoa só é vacinada com um 
tipo de vacina. 
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A probabilidade de alguém tomar a vacina A e a vacina 

B é de 50%. 
(B) Mais de 33% da população dessa cidade não foi 

vacinada. 
(C) Menos de 65% da população dessa cidade tomou 

alguma vacina. 
(D) Mais de 27% da população dessa cidade tomou a 

vacina A. 
(E) Exatamente 13% da população dessa cidade tomou a 

vacina B. 
 
QUESTÃO 18 
 

Ruan, Isabela e Jorge, três amigos que residem na 
Terra e fazem aniversário no mesmo dia, têm, 
respectivamente, 16, 14 e 13 anos de idade no dia 21 de 
janeiro do ano de 2157. Ruan tem uma máquina de 
teletransporte em casa e decide mudar-se para um planeta 
chamado planeta X, onde o tempo passa de forma diferente: 
um ano na Terra equivale a 3 anos no planeta X.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A razão entre as idades de Ruan e Jorge no dia 21 de 

janeiro do ano de 2157 é um número irracional. 
(B) Se Ruan se mudou para o planeta X no momento exato 

em que ele completou 17 anos de idade e os outros 2 
amigos continuaram o resto da sua vida no planeta 
Terra, quando Juan tiver 53 anos, Isabela terá 50 anos 
de idade. 

(C) Se Ruan se mudou para o planeta X no momento exato 
em que ele completou 17 anos de idade e os outros 2 
amigos continuaram o resto da sua vida no planeta 
Terra, quando Juan tiver 53 anos, Jorge terá 25 anos  
de idade. 

(D) Ruan nunca terá o dobro da idade de Isabela. 
(E) A razão entre as idades de Ruan e Isabela no dia 21 de 

janeiro do ano de 2157 é um número natural. 

QUESTÃO 19 
 
 Todo policial tem uma arma de fogo. 
 Joaquim tem uma arma de fogo. 
 Nem todos os policiais gostam de rosquinha. 
 João tem medo de pessoas que não são policiais e 

possuem arma de fogo. 
 Roberto é policial. 
 
Admitindo a veracidade das informações acima, assinale a 
alternativa que apresenta uma conclusão correta. 
 
(A) Roberto tem uma arma de fogo. 
(B) Joaquim é policial. 
(C) Roberto gosta de rosquinha. 
(D) Um policial pode não ter arma de fogo. 
(E) João não tem medo de Joaquim. 
 
QUESTÃO 20 
 

Em uma fábrica de vassouras, cada funcionário 
produz vassouras individualmente e todos os funcionários 
demoram sempre o mesmo tempo para produzir uma 
vassoura. 

 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O número de vassouras produzidas na fábrica em um 

dia é inversamente proporcional ao tempo que a 
fábrica funcionou nesse dia. 

(B) O número de vassouras produzidas na fábrica em um 
dia é inversamente proporcional ao número de 
funcionários trabalhando na fábrica nesse dia. 

(C) Dobrar o número de funcionários em um dia é mais 
eficiente que dobrar o número de horas trabalhadas 
em um dia. 

(D) O aumento de vassouras produzidas em um dia não é 
proporcional ao aumento de horas de funcionamento 
diárias. 

(E) O tempo necessário para se produzir uma certa 
quantidade de vassouras é inversamente proporcional 
ao número de funcionários trabalhando para produzir 
essa quantidade de vassouras. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

 

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) Os direitos fundamentais de primeira geração 

englobam o direito a um meio ambiente equilibrado. 

(B) Os direitos fundamentais de segunda geração são os 

direitos sociais, econômicos e culturais. 

(C) Os direitos fundamentais de terceira geração estão 

relacionados às liberdades públicas. 

(D) A Constituição Federal de 1988 não estabelece direitos 

e garantias fundamentais. 

(E) A classificação dos direitos e das garantias 

fundamentais em gerações baseia-se em critérios 

puramente culturais. 

 
QUESTÃO 22 

 

Acerca das normas de conduta dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Servidor público é a pessoa legalmente investida em 

cargo ou em emprego público na administração direta, 

nas autarquias ou nas fundações públicas. 

(B) Considera-se como servidor público apenas a pessoa 

legalmente investida em cargo público na 

administração direta. 

(C) Aquele que está legalmente investido em emprego 

público nas fundações públicas não é servidor público. 

(D) Servidores públicos são somente aqueles que estão 

investidos em cargos públicos na administração 

indireta. 

(E) Aquele que está legalmente investido em cargo público 

nas autarquias não é servidor público. 

QUESTÃO 23 

 

Cometerá falta administrativa, punível com pena de 

advertência por escrito, o servidor público civil da União, das 

autarquias e das fundações públicas que 

 

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da 

autoridade competente, qualquer documento ou 

objeto da repartição. 

(B) opuser resistência ao andamento de documento ou 

processo ou à execução de serviço. 

(C) atuar como procurador ou intermediário junto a 

repartições públicas. 

(D) aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado 

estrangeiro, sem licença do presidente da República. 

(E) se ausentar do serviço durante o expediente, sem 

prévia autorização do superior imediato. 

 
QUESTÃO 24 

 

Cometerá falta administrativa, punível com pena de 

demissão, o servidor público civil da União, das autarquias e 

das fundações públicas que 

 

(A) atribuir a outro servidor público funções ou atividades 

estranhas às do cargo, do emprego ou da função que 

ocupa, exceto em situação de emergência e 

transitoriedade. 

(B) mantiver sob a sua chefia imediata cônjuge, 

companheiro ou parente até o segundo grau civil. 

(C) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares. 

(D) praticar comércio de compra e venda de bens ou 

serviços no recinto da repartição, ainda que fora do 

horário normal de expediente. 

(E) delegar à pessoa estranha à repartição, exceto nos 

casos previstos em lei, atribuição que seja de sua 

competência e responsabilidade ou da de seus 

subordinados. 
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QUESTÃO 25 

 
Com relação ao poder de polícia, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O fundamento do poder de polícia é o princípio da 

predominância do interesse particular sobre o público, 
que dá aos administrados posição de supremacia sobre 
a Administração. 

(B) O fundamento do poder de polícia é o princípio da 
irresponsabilidade do Estado, que dá à Administração 
posição de supremacia sobre os administrados. 

(C) O fundamento do poder de polícia é o princípio da 
predominância do interesse particular sobre o público, 
que dá à Administração posição de supremacia sobre 
os administrados. 

(D) O fundamento do poder de polícia é o princípio da 
predominância do interesse público sobre o particular, 
que dá à Administração posição de supremacia sobre 
os administrados. 

(E) O fundamento do poder de polícia é o princípio da 
legalidade, que dá à Administração posição e 
prerrogativa de zelar pelo cumprimento da legislação. 

 
QUESTÃO 26 

 
No que se refere ao conceito de poder de polícia, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, 

o poder de polícia é a atividade do Estado que consiste 
em limitar o exercício dos direitos individuais, em 
benefício do interesse público. 

(B) Pelo conceito clássico, adotado no direito brasileiro, o 
poder de polícia é a atividade do Estado que consiste 
em limitar o exercício dos direitos individuais, em 
benefício do interesse público. 

(C) Pelo conceito clássico, que não é adotado no direito 
brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado 
que consiste em limitar o exercício dos direitos 
individuais, em benefício do interesse público. 

(D) Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, 
o poder de polícia é a atividade do Estado que consiste 
em fiscalizar o exercício dos direitos individuais, em 
benefício do interesse particular. 

(E) Pelo conceito moderno, que não é adotado no direito 
brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado 
que consiste em limitar o exercício dos direitos 
individuais, em benefício do interesse público. 

QUESTÃO 27 
 
Quanto ao crime de peculato, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O crime de peculato é comum no que diz respeito ao 

sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo. 
(B) A Administração Pública é o bem juridicamente 

protegido pelo tipo penal que prevê o delito de 
peculato. 

(C) O sujeito ativo do crime é o Estado. 
(D) Não existe previsão para o crime de peculato na 

modalidade culposa. 
(E) A ação penal é de iniciativa pública condicionada. 
 
QUESTÃO 28 
 
A respeito de crime de peculato mediante erro de outrem, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O crime não possui causas especiais de aumento de 

pena. 
(B) O núcleo apropriar pressupõe um comportamento 

omissivo por parte do agente. 
(C) O crime não admite a modalidade culposa. 
(D) É um crime plurissubjetivo. 
(E) É um crime unissubsistente. 
 
QUESTÃO 29 
 
Acerca do crime de inserção de dados falsos em sistema de 
informações, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É um crime culposo, necessariamente comissivo, 

formal e instantâneo. 
(B) É um crime doloso, necessariamente omissivo, 

instantâneo e transeunte. 
(C) É um crime doloso, comissivo ou omissivo,  

plurissubsistente e transeunte. 
(D) É um crime doloso, instantâneo, monossubjetivo e 

plurissubsistente. 
(E) É um crime doloso ou culposo, instantâneo, 

monossubjetivo e transeunte. 
 
QUESTÃO 30 
 
Com relação ao crime de modificação ou alteração não 
autorizada de sistema de informações, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É um crime culposo. 
(B) É um crime necessariamente omissivo. 
(C) É um crime continuado. 
(D) É um crime plurissubjetivo. 
(E) É um crime plurissubsistente. 
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QUESTÃO 31 
 
No que concerne ao crime de extravio, sonegação ou 
inutilização de livro ou documento, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É um crime contra a paz pública. 
(B) É um crime contra a fé pública. 
(C) É um crime contra a administração da justiça. 
(D) É um crime contra as finanças públicas. 
(E) É um crime contra a Administração Pública. 
 
QUESTÃO 32 
 
Quanto ao crime de concussão, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É um crime próprio no que diz respeito ao sujeito 

passivo. 
(B) É um crime que somente pode ser cometido contra a 

Administração Pública. 
(C) É um crime que pode ser unissubsistente ou 

plurissubsistente. 
(D) É um crime necessariamente omissivo. 
(E) É um crime culposo. 
 
QUESTÃO 33 
 
No que se refere ao crime de corrupção passiva, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O crime de corrupção passiva se consuma somente 

quando o agente, efetivamente, solicita, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida. 

(B) A culpa é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal 
que prevê o delito de corrupção passiva. 

(C) O crime não pode ser praticado via omissão imprópria. 
(D) Somente o funcionário público pode ser sujeito ativo 

do delito de corrupção passiva. 
(E) O crime não admite causas de aumento de pena. 
 
QUESTÃO 34 
 
Com relação ao crime de prevaricação, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Somente o funcionário público pode ser sujeito ativo 

do delito de prevaricação. 
(B) O sujeito passivo do crime é a sociedade. 
(C) A moralidade administrativa é o bem juridicamente 

protegido pelo tipo penal que prevê o delito de 
prevaricação. 

(D) A culpa é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal 
que prevê o delito de prevaricação. 

(E) A ação penal é de iniciativa privada. 

QUESTÃO 35 

 

Acerca do crime de condescendência criminosa, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) É um crime continuado, monossubjetivo, 

unissubsistente e transeunte. 

(B) É um crime instantâneo, monossubjetivo, 

unissubsistente e transeunte. 

(C) É um crime instantâneo, plurissubjetivo, 

unissubsistente e transeunte. 

(D) É um crime instantâneo, plurissubjetivo, 

plurissubsistente e transeunte. 

(E) É um crime instantâneo, plurissubjetivo, 

unissubsistente e não transeunte. 

 
QUESTÃO 36 

 

De acordo com a Lei n.o 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação), assinale a alternativa correta. 

 

(A) A Lei n.o 12.527/2011 é aplicável às entidades privadas 

sem fins lucrativos que recebam, para a realização de 

ações de interesse público, recursos públicos 

diretamente do orçamento ou mediante subvenções 

sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 

convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos 

congêneres. 

(B) Apenas a administração direta está subordinada  

à Lei n.o 12.527/2011. 

(C) O Ministério Público e o Poder Judiciário não estão 

subordinados à Lei n.o 12.527/2011. 

(D) A Lei n.o 12.527/2011 é aplicável às autarquias, mas 

não às fundações públicas. 

(E) A Lei n.o 12.527/2011 não é aplicável às sociedades de 

economia mista. 
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QUESTÃO 37 
 
Conforme a Lei n.o 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Considera-se como informação os dados, desde que 

processados, que podem ser utilizados para a produção 
e a transmissão de conhecimento, contidos em 
qualquer meio, suporte ou formato. 

(B) Considera-se como documento a unidade de registro 
de informações, desde que no formato de papel físico. 

(C) Considera-se como informação sigilosa a submetida 
temporariamente à restrição de acesso público, em 
razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado. 

(D) Considera-se como informação pessoal a relacionada à 
pessoa natural não identificável. 

(E) Considera-se como tratamento da informação o 
conjunto de ações referentes apenas ao 
armazenamento dos documentos. 

 
QUESTÃO 38 
 
Segundo a Lei n.o 6.684/1979, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O exercício da profissão de biólogo é privativo dos 

portadores de diploma devidamente registrado de 
bacharel em ciências biológicas, expedido por 
instituição brasileira oficialmente reconhecida. 

(B) O exercício da profissão de biólogo é privativo dos 
portadores de diploma devidamente registrado de 
licenciado em ciências biológicas, expedido por 
instituição brasileira oficialmente reconhecida. 

(C) O exercício da profissão de biólogo é privativo dos 
portadores de diploma devidamente registrado de 
bacharel em história natural, expedido por instituição 
brasileira oficialmente reconhecida. 

(D) O exercício da profissão de biólogo é privativo dos 
portadores de diploma devidamente registrado de 
licenciado em história natural, expedido por instituição 
brasileira oficialmente reconhecida. 

(E) O exercício da profissão de biólogo é privativo dos 
portadores de diploma devidamente registrado de 
bacharel ou licenciado em curso de história natural ou 
de ciências biológicas, em todas as suas especialidades, 
ou de licenciado em ciências, com habilitação em 
biologia, expedido por instituição brasileira 
oficialmente reconhecida ou por instituições 
estrangeiras de ensino superior, regularizado na forma 
da lei. 

QUESTÃO 39 
 
Com base na Lei n.o 8.429/1992, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação 

de bem ou serviço por preço superior ao de mercado é 
ato de improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito. 

(B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, a permuta ou a locação de bem 
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal 
por preço inferior ao valor de mercado é ato de 
improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito. 

(C) Realizar operação financeira sem a observância das 
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea é ato de improbidade 
administrativa que importa em enriquecimento ilícito. 

(D) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie é ato de 
improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito. 

(E) Ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento é ato de 
improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito. 

 
QUESTÃO 40 
 
À luz da Lei n.o 9.503/1997, assinale a alternativa correta no 
que diz respeito aos sinais de trânsito. 
 
(A) Sinais de trânsito são elementos de sinalização viária 

que se utilizam exclusivamente de placas destinadas a 
ordenar ou a dirigir o trânsito dos veículos terrestres. 

(B) Sinais de trânsito são dispositivos de segurança 
colocados na via pública com o objetivo de garantir sua 
utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no 
trânsito e maior segurança dos veículos e dos 
pedestres que nela circulam. 

(C) Sinais de trânsito são sinais sonoros, emitidos 
exclusivamente pelos agentes da autoridade de 
trânsito nas vias, para orientar ou indicar o direito de 
passagem dos veículos ou pedestres. 

(D) Sinais de trânsito são elementos de sinalização viária 
que se utilizam de placas, marcas viárias, 
equipamentos de controle luminosos, dispositivos 
auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente 
a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e dos 
pedestres. 

(E) Não há, na legislação em vigor, definição legal sobre 
sinais de trânsito. 

 


