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As questões de 1 a 5 se referem ao fragmento do conto “A 
Carteira”, de Machado de Assis, apresentado a seguir.  

Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber 
que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 
quatrocentos e tantos mil-réis, e a carteira trazia o bojo 
recheado. A dívida não parece grande para um homem da 
posição de Honório, que advoga; mas todas as quantias 
são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as 
dele não podiam ser piores. Gastos de família ________, a 
princípio por servir a parentes, e depois por agradar à 
mulher, que vivia aborrecida da solidão; baile daqui, jantar 
dali, chapéus, leques, tanta cousa mais, que não havia 
remédio ________ ir descontando o futuro. Endividou-se. 
Começou pelas contas de lojas e armazéns; passou aos 
empréstimos, duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos 
a outro, e tudo a _______, e os bailes a darem-se, e os 
jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma 
voragem. 

1. Considerando questões ortográficas, qual alternativa 
preenche, corretamente, as lacunas do texto? 

a) escecivos – se não – cresçer.  
b) escessivos – senão – crescer. 
c) excessivos – se não – cresser. 
d) excessivos – senão – crescer. 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 

um vocábulo proparoxítono e um vocábulo paroxítono.  

a) Dívida e pequenas. 
b) Empréstimos e mulher. 
c) Perpétuo e amanhã. 
d) Circunstâncias e turbilhão. 

 
3. Há, no texto, o emprego do termo carteira, que, no 

contexto em que se encontra, refere-se a uma pequena 
bolsa para guarda de papéis, cédulas e outros itens. 
Sabe-se que esse mesmo termo apresenta outros 
significados, a saber: 1. Documento, oficial ou não, em 
forma de caderneta, que contém dados pessoais ou de 
identificação de seu portador; 2. Caixinha de cartolina 
em que se acondicionam cigarros; 3. Empregada do 
correio para a distribuição de cartas. A essa 
multiplicidade de sentidos que apresenta a palavra em 
questão dá-se o nome de:  

a) Homonímia. 
b) Polissemia.   
c) Sinonímia.   
d) Paronímia.  

 
4. Considere a seguinte frase do texto: A dívida não 

parece grande para um homem da posição de 
Honório, que advoga e leia as assertivas: 

I. Há um verbo de ligação.  
II. Há um substantivo próprio. 
III. Há somente um artigo definido e um artigo 

indefinido.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
 
 

5. Na frase Começou pelas contas de lojas e 
armazéns, o termo e expressa ideia de: 

a) Adição. 
b) Finalidade. 
c) Causa. 
d) Conformidade. 

 
6. Qual é o equivalente em gramas para 70 miligramas? 

a) 0,7 g 
b) 0,007 g 
c) 7 g 
d) 0,07 g 

  
7. Uma aplicação financeira de $ 1500,00 é feita no 

regime dos juros simples pelo período de 2 anos a taxa 
de 2% ao mês. Determine o valor dos juros obtidos? 

a) $ 1560,00 
b) $ 720,00 
c) $ 2220,00 
d) $ 560,00 

 
8. Qual das frações a seguir NÃO resulta em um número 

inteiro? 

a) 63522/3 
b) 42776/2 
c) 16/4 
d) 52687/3 

 
9. Mário tem uma renda de R$ 55,00 por dia de trabalho. 

Se num mês de 30 dias ele gastar diariamente R$ 
25,00 e não trabalhar em apenas seis dias, quanto ele 
conseguirá poupar neste mês?  

a) R$480,00 
b) R$495,00 
c) R$625,00 
d) R$570,00 

 
10. São exemplos de medidas de volume, EXCETO: 

a) Mililitro 
b) Acre 
c) Galão 
d) Metro cúbico 

 
11. De acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, que regula o 

exercício das profissões do engenheiro e do engenheiro 
agrônomo, é correto afirmar: 

a) Os profissionais habilitados na forma estabelecida 
nessa lei só poderão exercer a profissão após o 
registro no Conselho Federal.  

b) Aos profissionais registrados de acordo com a Lei 
Federal nº 5.194/66 será fornecida carteira 
profissional, conforme modelo adotado pelo 
respectivo Conselho Regional, contendo o número 
do registro, a natureza do título, especializações e 
todos os elementos necessários à sua identificação.  

c) A carteira profissional substituirá o diploma, valerá 
como documento de identidade e terá fé pública.  

d) A expedição da carteira profissional pelo Conselho 
Federal será gratuita. 
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12. De acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, que regula o 
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, fazem parte da composição do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CONFEA. 

a) 18 representantes de grupos profissionais, sendo 10 
engenheiros representantes de modalidades de 
engenharia estabelecida em termos genéricos pelo 
Conselho Federal, no mínimo de 3 modalidades, de 
maneira a corresponderem às formações técnicas 
constantes dos registros nele existentes; 4 
arquitetos e 4 engenheiros-agrônomos. 

b) 15 representantes de grupos profissionais, sendo 7 
engenheiros representantes de modalidades de 
engenharia estabelecida em termos genéricos pelo 
Conselho Federal, no mínimo de 3 modalidades, de 
maneira a corresponderem às formações técnicas 
constantes dos registros nele existentes; 4 
arquitetos e 4 engenheiros-agrônomos. 

c) 18 representantes de grupos profissionais, sendo 8 
engenheiros representantes de modalidades de 
engenharia estabelecida em termos genéricos pelo 
Conselho Federal, no mínimo de 3 modalidades, de 
maneira a corresponderem às formações técnicas 
constantes dos registros nele existentes; 5 
arquitetos e 5 engenheiros-agrônomos. 

d) 15 representantes de grupos profissionais, sendo 9 
engenheiros representantes de modalidades de 
engenharia estabelecida em termos genéricos pelo 
Conselho Federal, no mínimo de 3 modalidades, de 
maneira a corresponderem às formações técnicas 
constantes dos registros nele existentes; 3 
arquitetos e 3 engenheiros-agrônomos.   
 

13. De acordo com o disposto na Lei Federal 5.194/66, que 
regula o exercício das profissões do engenheiro e do 
engenheiro agrônomo, é correto afirmar: 

I. Dentre as atividades e atribuições profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo 
constam as de direção de obras e serviços técnicos.  

II. Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, 
arquiteto ou engenheiro-agrônomo a pessoa física 
ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços 
público ou privado reservados aos profissionais de 
que trata Lei Federal 5.194/66 e que não possua 
registro nos Conselhos Regionais.  

III. Dentre as atribuições dos Conselhos Regionais está 
a de publicar anualmente a relação de títulos, cursos 
e escolas de ensino superior, assim como, 
periodicamente, relação de profissionais habilitados.  

IV. A sede dos Conselhos Regionais, em cada unidade 
da Federação, será no Município que possuir maior 
número de faculdades ou escolas superiores de 
engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou 
reconhecidas.  

a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 
 
 
 
 
 

14. De acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, que regula o 
exercício das profissões do engenheiro e do engenheiro 
agrônomo, em relação aos Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), é correto 
afirmar:  

I. A proporcionalidade dos representantes de cada 
categoria profissional será estabelecida em face dos 
números totais dos registros no Conselho Regional, 
assegurando o mínimo de dois representantes por 
entidade. 

II. O mandato dos conselheiros regionais será de 3 
anos e se renovará, anualmente pelo terço de seus 
membros.  

III. Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins 
de fiscalização, nas cidades ou zonas onde se 
fizerem necessárias.  

IV. O presidente do Conselho Regional será eleito por 
maioria absoluta de seus membros e terá mandato 
de 2 anos.  

a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 
15. De acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, que regula o 

exercício das profissões do engenheiro e do engenheiro 
agrônomo, assinale a alternativa correta: 

I. O cancelamento do registro será efetuado por má 
conduta pública e escândalos praticados pelo 
profissional ou sua condenação definitiva por crime 
considerado infamante.  

II. Dentre as penalidades previstas na Lei Federal nº 
5.194/66, estão a advertência, censura reservada e 
multa.  

III. As entidades que contratarem profissionais 
estrangeiros, com títulos registrados 
temporariamente pelos Conselhos Federal e 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
são obrigadas a manter, junto a eles, um assistente 
brasileiro do ramo profissional respectivo.  

IV. Nenhum profissional poderá exercer funções 
eletivas em Conselhos em períodos sucessivos.  

a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

 
16. Observado o disposto na Lei Federal 6.496/77, que 

institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART” e autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de uma Mútua de 
Assistência Profissional, assinale a alternativa correta. 
Compete aos Conselho Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia:  

a) Recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, 1/5 
um quinto da taxa de ART.  

b) Indicar o Diretor-Presidente da Mútua.  
c) A fiscalização e aprovação do Balanço, Balancete, 

Orçamento e da prestação de contas da Diretoria 
Executiva da Mútua. 

d) A indicação de 3 membros da Diretoria Executiva. 
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17. Consoante o disposto na Lei Federal nº 6.496/77, que 
institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica- ART” 
e autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de uma Mútua de 
Assistência Profissional, assinale a alternativa correta: 

I. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
será efetuada pelo profissional, ou pela empresa, no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), de acordo com Resolução do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CONFEA).  

II. O Regimento da Mútua será submetido à aprovação 
do Ministro do Trabalho, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.   

III. A Mútua de Assistência dos Profissionais da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, vinculada aos 
Conselhos Regionais (CREA), terá personalidade 
jurídica e patrimônio próprios e sede na Capital dos 
respectivos Estados.  

IV. A Mútua será administrada por uma Diretoria 
Executiva, composta de 6 membros, sendo três 
indicados pelo CREA, 1 representante das escolas 
de engenharia, 1 representante das escolas de 
arquitetura e 1 representante das escolas de 
agronomia.  

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
18. De acordo com a Lei Federal 6.496/77, que institui a 

"Anotação de Responsabilidade Técnica- ART” e 
autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de uma Mútua de 
Assistência Profissional, é correto afirmar: 

I. A Mútua assegurará, dentre outros, os benefícios de 
aposentadoria aos profissionais associados e de 
pecúlio aos cônjuges supérstites e filhos menores. 

II. Os benefícios assegurados pela Mútua serão 
concedidos proporcionalmente às necessidades do 
assistido e, os pecúlios, em razão das contribuições 
do associado. 

III. A Mútua poderá financiar, a seus associados e 
dependentes, seguros de vida, acidentes ou outros, 
mediante contratação. 

IV. Visando à satisfação do mercado de trabalho e à 
racionalização dos auxílios pecuniários, temporários 
e reembolsáveis, aos associados comprovadamente 
necessitados, por falta eventual de trabalho ou 
invalidez ocasional, a Mútua poderá manter serviços 
de colocação de mão-de-obra de profissionais, seus 
associados. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Na forma do disposto na Lei Federal 6.496/77, que 
institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART” e autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de uma Mútua de 
Assistência Profissional, assinale a alternativa correta: 

I. De qualquer ato da Diretoria Executiva da Mútua 
caberá recurso, com efeito suspensivo, ao CREA. 

II. No caso de dissolução da Mútua, seus bens, valores 
e obrigações serão assimilados pelo CREA 
correspondente, ressalvados os direitos dos 
associados. 

III. O CONFEA e os CREAs responderão, 
solidariamente, pelo déficit ou dívida da Mútua, na 
hipótese de sua insolvência.  

IV. De toda e qualquer decisão do CONFEA referente à 
organização, administração e fiscalização da Mútua 
caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro 
do Trabalho. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

20. Na forma do disposto na Lei Federal 6.496/77, que 
institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART” e autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de uma Mútua de 
Assistência Profissional, no tocante à Mútua de 
Assistência dos Profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, é correto afirmar: 

a) Para aquisição de imóveis, com o objetivo de 
compor o patrimônio da Mútua, haverá prévia 
autorização do Ministro do Trabalho.  

b) A inscrição na Mútua é pessoal e independente de 
inscrição profissional e os benefícios só poderão ser 
pagos após decorridos 6 meses do pagamento da 
primeira contribuição. 

c) Os membros da Diretoria Executiva somente 
poderão ser destituídos por decisão do CREA, 
tomada em reunião secreta, especialmente 
convocada para esse fim, e por maioria de 2/3 dos 
membros do Plenário.  

d) Os membros da Diretoria tomarão posse perante o 
CREA da respectiva região.  

21. Sobre as funções administrativas, assinale a alternativa 
correta: 

a) A função controle, é a responsável por verificar se 
as ações estão sendo realizadas conforme 
definidas no planejamento. 

b) A função organização, é a responsável por chefiar 
as pessoas e as equipes de trabalho. 

c) A função direção é a responsável por decidir 
antecipadamente o que deve ser feito. 

d) A função planejamento, é responsável por dotar a 
organização dos insumos necessárias para o seu 
funcionamento. 

22. A departamentalização que considera como critério, as 
especificidades de cada área ou função, é corretamente 
chamada de: 

a) Departamentalização por Clientes. 
b) Departamentalização Regional. 
c) Departamentalização Funcional. 
d) Departamentalização Geográfica. 
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23. O tipo de organograma cuja hierarquia organizacional 
está representada de cima para baixo, é corretamente 
chamado de: 

a) Clássico Vertical. 
b) Circular. 
c) Horizontal. 
d) Radial. 

 
24. Na administração de pessoas, a função que acontece, 

logo após a conclusão do recrutamento, é a: 

a) Seleção. 
b) Desenvolvimento. 
c) Benefícios. 
d) Cargos e salários. 

 
25. Fluxograma é: 

a) A representação gráfica da hierarquia em uma 
organização. 

b) A representação gráfica que apresenta o fluxo de 
rotinas operacionais. 

c) A representação que apresenta a distribuição do 
mobiliário ou maquinário dentro de uma área física. 

d) A representação gráfica dos departamentos que 
constituem uma organização. 

 
26. A Lei 8.666/93, tem a vigência estabelecida, na: 

a) Lei 11.196/2005. 
b) Lei 12.349/2012. 
c) Lei 14.133/2021. 
d) Lei 13.146/2015. 

 
27. Em administração de materiais, no método de controle 

PEPS, no momento em que um item é retirado do 
estoque, prioriza-se:  

a) O item de maior custo.  
b) O item de menor custo.  
c) O mais antigo. 
d) O último item que entrou. 

 
28. Segundo a Lei 8.666/93, em igualdade de condições, 

como primeiro critério de desempate, será assegurada 
preferência, aos bens: 

a) Produzidos por empresas multinacionais. 
b) Produzidos por empresas que invistam em 

desenvolvimento de tecnologia no País. 
c) Produzidos por empresas brasileiras. 
d) Produzidos no País. 

 
29.  O pronome de tratamento usado, quando se trata de 

um Reitor, é: 

a) Vossa Senhoria.  
b) Vossa Magnificência.  
c) Vossa Eminência. 
d) Vossa Reverência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.  Sobre a Lei 8.666/93, considera-se, EXCETO: 

a) Execução direta - a que é feita pelos órgãos e 
entidades da Administração, pelos próprios meios. 

b) Compra - toda transferência de domínio de bens a 
terceiros. 

c) Contratante - é o órgão ou entidade signatária do 
instrumento contratual. 

d) Administração Pública - a administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e das fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

 
31.  Segundo o artigo 7o, da Lei 8.666/93, as licitações para 

a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão à seguinte sequência:  

a) Projeto executivo, projeto básico e execução das 
obras e serviços. 

b) Execução das obras e serviços, projeto executivo e 
contratação. 

c) Projeto básico, projeto executivo e execução das 
obras e serviços. 

d) Projeto básico, contratação e execução das obras e 
serviços. 

 
32.  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários: 

I. O autor do projeto básico. 
II. O autor do projeto executivo. 
III. Servidor de órgão ou entidade contratante. 
IV. Dirigente de órgão ou entidade responsável pela 

licitação. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
33. É dispensável a licitação, EXCETO: 

a) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 

b) Na contratação de associação de portadores de 
deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo que o 
preço contratado seja incompatível com o praticado 
no mercado. 

c) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios 
correspondentes, realizadas diretamente com base 
no preço do dia. 

d) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, 
desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 
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34. São modalidades de licitação, EXCETO: 

a) Convite. 
b) Nomeação. 
c) Concorrência. 
d) Tomada de preço.  

 
35.  Assinale a alternativa que apresenta o princípio 

administrativo que estabelece que o gestor público 
deve trator a todos de maneira igual e sem distinções: 

a) Impessoalidade. 
b) Eficiência. 
c) Publicidade. 
d) Legalidade. 

 
36.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a, 
EXCETO: 

a) Qualificação econômico-financeira. 
b) Regularidade fiscal e trabalhista. 
c) Habilitação jurídica. 
d) Regularidade Eleitoral. 

 
37.  Em uma organização onde as decisões são tomadas 

por um grande número de pessoas, pode-se dizer que 
há:  

a) Concentração no processo decisório. 
b) Centralização. 
c) Autocracia. 
d) Descentralização do poder. 

 
38.  O instrumento que apresenta a orientação e os 

procedimentos para a realização das diversas rotinas 
operacionais, é corretamente chamado de: 

a) Organograma. 
b) Diagrama de diagnósticos. 
c) Manual. 
d) Layout.  

 
39.  São princípios fundamentais da Administração Pública, 

EXCETO: 

a) Eficiência. 
b) Criatividade. 
c) Publicidade. 
d) Legalidade. 

 
40. O documento que faz o relato oficial das manifestações, 

dos participantes, dos assuntos abordados, das 
discussões e deliberações de uma reunião, bem como, 
do local e momento de ocorrência, é corretamente 
chamado de: 

a) Memorando. 
b) Edital. 
c) Ata. 
d) Ofício. 

 
 
 
 
 

 
 


