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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 11 (onze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Noções de 
Informática 5 (cinco) questões, Conhecimentos sobre o Distrito Federal 5 (cinco) questões, Legislação 
Geral 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

Meu reino por um pente 
(Paulo Mendes Campos) 

 
 Filhos – diz o poeta – melhor não tê-los. Já o 

Professor Anibal Machado me confiou gravemente que 
a vida pode ter muito sofrimento, o mundo pode não ter 
explicação alguma, mas, filhos, era melhor tê-los.  

 A conclusão parece simples, mas não era; 
Anibal tinha ido às raízes da vida, e de lá arrancara a 
certeza imperativa de que a procriação é uma verdade 
animal, uma coisa que não se discute, fora do alcance 
do radar filosófico. “Eu não sei por que, Paulo, mas 
fazer filhos é o que há de mais importante.” 

 Engraçado é que, depois dessa conversa, fui 
descobrindo devagar a melancólica impostura 
daquelas palavras corrosivas do final de Memórias 
Póstumas1: “não transmiti a nenhuma criatura o legado 
da nossa miséria”.  

 Filhos, melhor tê-los, aliás, o mesmo poeta 
corrige antiteticamente o pessimismo daquele verso, 
quando pergunta: mas, se não os temos, como sabê-
lo? Resumindo: filhos, melhor não tê-los, mas é de todo 
indispensável tê-los para sabê-lo; logo, melhor tê-los.  

 Você vai se rir de mim ao saber que comecei a 
crônica desse jeito depois de procurar em vão meu 
bloco de papel. Pois se ria a valer: o desaparecimento 
de certos objetos tem o dom de conclamar, por um 
rápido edital, todas as brigadas neuróticas alojadas nas 
províncias de meu corpo.  

 Sobretudo instrumentos de trabalho. Vai-se-me 
por água a baixo o comedimento quando não acho 
minha caneta, meu lápis-tinta, meu papel, minha cola... 
Quando isso acontece (sempre) até taquicardia 
costumo ter; vem-me a tentação de demitir-me do 
emprego, de ir para uma praia deserta, de voltar para 
Minas Gerais, renunciar... 

 Ridículo? Sim, ridículo, mas nada posso fazer. 
Creio que seria capaz (talvez seja presunção) de 
aguentar com relativa indiferença uma hecatombe2 que 
destruísse de vez todos os meus pertences. O que não 
suporto é a repetição indefinida do desaparecimento 
desses objetos sem nenhum valor, mas sem os quais, 
a gente não pode seguir adiante, tem de parar, tem de 
resolver primeiro. [...] 

 

1 Refere-se ao romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado 
em 1881. 

2 desastre, catástrofe  

 
1) O título da crônica dialoga com a frase “Meu 

reino por um cavalo”, atribuída a Ricardo III, em 
uma obra produzida por William Shakespeare. 
Embora o texto não esteja completo, com base 
nessa informação, pode-se inferir que o 
enunciador:   
a) confere mais valor às coisas materiais do que às 

experiências afetivas.  
b) indica seu senso de organização a partir da 

identificação de objetos perdidos.  
c) revela o desapego em relação aos pertences, 

metaforizados pelo vocábulo “reino”. 
d) expressa que elementos vistos como 

corriqueiros podem ser indispensáveis. 

2) A crônica é um gênero textual que faz uso de 
estratégias que buscam a aproximação com o 
leitor. A interlocução é uma delas. Nesse 
sentido, assinale a passagem em que essa 
estratégia não é observada.  
a) “Você vai se rir de mim ao saber” (5º§) 
b) “Pois se ria a valer” (5º§) 
c) “Quando isso acontece (sempre)” (6º§) 
d) “Ridículo? Sim, ridículo” (7º§) 
 
Considere o fragmento abaixo para responder 
às questões 3 e 4 seguintes.  
 
“a certeza imperativa de que a procriação é uma 
verdade animal, uma coisa que não se discute, fora 
do alcance do radar filosófico.” (2º§).  
 

3) Nessa perspectiva, a procriação passa a ser 
entendida como uma:  
a) obrigação dotada de sentido filosófico em todas 

as espécies animais.  
b) ação quase instintiva desprovida de análise 

crítica e de reflexões.  
c) exigência sistêmica necessária à produção de 

necessidades materiais.  
d) prática indiscutível, mas afetiva e motivada pela 

experiência animal.  
 

4) Em “uma coisa que não se discute”, destaca-se 
um pronome que cumpre o papel de:  
a) indeterminar o sujeito da oração.  
b) formar a voz passiva sintética.  
c) indicar reciprocidade dos agentes.  
d) constituir-se parte integrante do verbo. 
 

5) Nas orações “Filhos, melhor não tê-los” e 
“como sabê-lo” (4º§), notam-se pronomes 
oblíquos átonos que apresentam semelhanças 
e distinções entre si. Quanto a eles, é correto 
afirmar que:  
a) o primeiro está enclítico ao verbo e o segundo 

em posição proclítica.  
b) o primeiro exerce a função de objeto direto e o 

segundo, de objeto indireto.  
c) o primeiro faz uma referência anafórica e o 

segundo, catafórica.  
d) o primeiro tem um substantivo como referente e 

o segundo, uma ideia ou oração.    
 

6) A significação de uma palavra deve ser 
observada considerando o contexto em que se 
encontra. Nesse sentido, em “Anibal Machado 
me confiou gravemente” (1º§), o vocábulo 
destacado é um advérbio que manteria seu 
sentido caso fosse substituído pela seguinte 
locução:  
a) com seriedade.  
b) com desespero.  
c) com dor profunda.  
d) com voz alta.  
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7) Em “Creio que seria capaz (talvez seja 
presunção) de aguentar” (7º§), ainda que 
pertençam ao modo Indicativo e ilustrem 
tempos distintos, semanticamente, os verbos 
destacados conferem ao enunciado um valor 
de:  
a) revolta.  
b) incerteza.  
c) negação.  
d) imposição.  
 

8) As orações presentes em “vem-me a tentação 
de demitir-me do emprego” (6º§) são 
estruturadas por uma relação de subordinação 
através da qual: 
a) a segunda exerce a função de complemento 

nominal de “tentação”. 
b) a primeira oração exerce a função de sujeito da 

segunda.  
c) a segunda é o objeto indireto da primeira oração.  
d) a primeira é um adjunto adverbial para o verbo 

“demitir-me”. 
 

Texto II 
 Um esqueleto de tiranossauro rex foi exposto 

em Singapura nesta sexta-feira (28) antes de seu leilão 
no próximo mês, um negócio que especialistas dizem 
ser "prejudicial à ciência". 

 O esqueleto de 1.400 quilos, composto de 
cerca de 80 ossos, será o primeiro do tipo a ser leiloado 
na Ásia, disse a casa de leilões Christie's. 

 Apelidado de Shen, que significa divindade, 
ficará em exibição por três dias antes de ser enviado 
para Hong Kong. Será vendido em novembro. 

 "Nenhum dos 20 tiranossauros rex existentes 
no mundo pertence a uma instituição asiática ou a um 
colecionador asiático", comentou Francis Belin, 
presidente da Christie's Ásia-Pacífico. 

 Acredita-se que o dinossauro, um adulto de 4,6 
metros de altura e 12 metros de comprimento e que 
viveu há cerca de 67 milhões de anos, seja do sexo 
masculino. 

 Foi desenterrado em 2020 em terras privadas 
na formação Hell Creek, em Montana, Estados Unidos. 

 Nos últimos anos, vários dinossauros foram 
leiloados, uma tendência que preocupa vários 
especialistas. "É triste que os dinossauros estejam se 
tornando brinquedos colecionáveis para a classe 
oligárquica", afirmou Steve Brusatte, paleontólogo da 
Universidade de Edimburgo, acrescentando que os 
restos fósseis deveriam estar em museus. 

 Thomas Carr, um paleontólogo americano, 
afirmou que essas vendas são "inquestionavelmente 
prejudiciais à ciência", pois não há garantia de que um 
fóssil privado possa ser estudado novamente. Belin 
espera "que o novo proprietário, seja uma instituição ou 
um indivíduo, garanta que o público o veja". 
(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/10/esqueleto-do-t-

rex-shen-e-exposto-antes-de-leilao-visto-como-prejudicial-a-ciencia.shtml. 

Acesso em: 28/10/2022) 

9) O texto II é uma notícia, gênero textual que se 
destaca por seu caráter informativo. Embora 
apresente várias informações, entende-se que 
sua ideia central consiste:  
a) no impacto causado nos pesquisadores ao se 

depararem com fósseis de 4,6 metros de altura 
e 12 metros de comprimento. 

b) na necessidade de expor que o fóssil foi 
desenterrado, em 2020, em terras privadas na 
formação Hell Creek, em Montana, Estados 
Unidos. 

c) na insatisfação de mostrar que nenhum dos 20 
tiranossauros rex existentes no mundo 
pertencem a uma instituição ou colecionador da 
Ásia.  

d) na preocupação dos cientistas em relação a 
leilões que tornam privadas descobertas como 
fósseis de dinossauros.  

 
10) A oração “essas vendas são 

inquestionavelmente prejudiciais à ciência" 
pode ser reescrita de outras formas sem que 
haja mudança significativa de sentido. A única 
reescritura em que se nota real alteração 
semântica é:  
a) Inquestionavelmente, essas vendas prejudicam 

a ciência.  
b) Prejudica-se a ciência, inquestionavelmente, 

com essas vendas. 
c) Essas vendas são, inquestionavelmente, 

prejudicadas pela ciência.  
d) Inquestionavelmente, a ciência é prejudicada 

por essas vendas. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11) Quanto aos conceitos de Internet, Intranet e 

Extranet, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
(1) Basicamente a Intranet é uma rede aberta 

atendendo colaboradores internos.   
(2) Em especial a Extranet foca em atender clientes 

e parceiros comerciais. 
 
a) As afirmativas (1) e (2) são verdadeiras 
b) A afirmativa (1) é verdadeira e a (2) é falsa 
c) A afirmativa (2) é verdadeira e a (1) é falsa 
d) As afirmativas (1) e (2) são falsas 

 

12) Assinale, das alternativas a seguir, a única que 
identifica correta e respectivamente os 
softwares de navegação (browser), o de correio 
eletrônico e o de busca/pesquisa específicos da 
Microsoft.   
a) Bing, Outlook e Edge 
b) Edge, Outlook e Bing 
c) Outlook, Edge e Bing 
d) Edge, Bing e Outlook 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/10/esqueleto-do-t-rex-shen-e-exposto-antes-de-leilao-visto-como-prejudicial-a-ciencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/10/esqueleto-do-t-rex-shen-e-exposto-antes-de-leilao-visto-como-prejudicial-a-ciencia.shtml
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13) Quanto aos conceitos básicos de Segurança da 
Informação, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
I. O SSD (Solid State Drive) é um dispositivo de 

armazenamento. 
II. Existe tanto criptografia de chave única como de 

chave dupla.   
III. Os vírus e os worms são exemplos típicos de 

malwares. 
 
Das afirmativas: 
a) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 

 

14) Relacione as principais extensões de arquivo 
da coluna da esquerda com os seus respectivos 
tipos de arquivo da coluna da direita. 

(1) PNG  (A) arquivo compactado. 

(2) ZIP  (B) arquivo de imagem. 

(3) MP3  (C) arquivo de áudio. 

(4) AVI  (D) arquivo de vídeo. 

 

a) 1A - 2C - 3D - 4B 
b) 1B - 2A - 3C - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 

 

15) No pacote Microsoft Office existe um aplicativo 
específico para criar e trabalhar com Banco de 
Dados. Esse aplicativo foi denominado pela 
Microsoft de: 
a) One Note 
b) OneDrive 
c) Outlook 
d) Access 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL 

 
16) O Distrito Federal (DF) faz limite com duas 

outras Unidades Federativas (UF) do Brasil, 
sendo praticamente um enclave em um deles. 
Entre as UF listadas a seguir, assinale aquela 
que faz limite com DF, de forma correta. 
a) Goiás 
b) Mato Grosso 
c) Tocantins 
d) Pará 

17) Brasília não é dividida em cidades e bairros. A 
capital é composta por 33 Regiões 
Administrativas (RA) oficialmente constituídas 
como dependentes do Governo do Distrito 
Federal (adaptado de GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL, 2022). Entre as alternativas abaixo, 
identifique aquelas que correspondem a RA do 
DF: 
I. Águas Claras 
II. Samambaia 
III. São Sebastião 
IV. Vila Rica 
V. Lagoa Santa 
Assinale a alternativa correta. 
a) I, IV e V são RA do DF apenas 
b) I, II e III são RA do DF apenas 
c) II, III e IV são RA do DF apenas 
d) I, III e V são RA do DF apenas 
 

18) “A região do Distrito Federal se divide em sete 
bacias hidrográficas, integrantes de três 
regiões hidrográficas” (CODEPLAN, 2020). 
Entre as bacias hidrográficas abaixo, assinale a 
que banha o Distrito Federal, de forma 
incorreta. 
a) Rio Paranoá 
b) Rio São Bartolomeu 
c) Rio Descoberto 
d) Rio Doce 
 

19) Brasília faz parte do ______, Centro-Oeste do 
Brasil. A cidade fica a cerca de 1.000 metros do 
nível do mar e tem relevo predominantemente 
plano (adaptado de GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL, 2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Planalto Atlântico 
b) Planalto Central 
c) Planalto Meridional 
d) Planalto das Guianas 
 

20) Suas formações ocupam terrenos planos ou 
levemente convexizados do Brasil Central. 
Suas árvores são geralmente tortuosas e 
espaçadas, e com raízes adaptadas para tirar 
água de grandes profundidades (adaptado de 
CONTI; FURLAN, 2011. Assinale a alternativa 
que apresenta o bioma no qual está inserido o 
Distrito Federal, de forma correta. 
a) Cerrado 
b) Pantanal 
c) Pampa 
d) Chaparral  
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LEGISLAÇÃO GERAL 

 
21) De acordo com o II Plano Distrital de Políticas 

para Mulheres 2020-2023, assinale a alternativa 
que apresenta incorretamente uma meta do 
Eixo 1 (Igualdade no Mundo do Trabalho e 
Autonomia Econômica). 
a) Reduzir a taxa de desemprego de mulheres no 

Distrito Federal 
b) Aumentar o número de cursos, palestras, 

treinamentos para a formação e 
profissionalização de mulheres 

c) Compatibilizar o desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico 

d) Ampliar o número de vagas para mulheres em 
feiras e/ou lojas/espaços colaborativos 

 
22) O Eixo 3 do II Plano Distrital de Políticas para 

Mulheres 2020-2023 trata da “Saúde Integral das 
Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos”. 
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Uma das metas do Eixo 3 é implantar a Linha de 

Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de 
pessoas em situação de violência sexual, 
doméstica e familiar. 

(  ) Um dos objetivos específicos do Eixo 3 é 
promover melhorias nas condições de saúde 
física e mental das mulheres, em todas as fases 
da sua vida, com a garantia de acesso à 
prevenção, à assistência e à recuperação e 
reabilitação da sua saúde. 

(  ) O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres 
2020-2023 não traz preocupação sobre a 
gravidez na adolescência. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 

 

23) De acordo com a Lei Distrital nº 4.990/2012, que 
regula o acesso a informações no Distrito 
Federal, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o conceito de primariedade. 
a) Unidade de registro de informações, qualquer 

que seja o suporte ou o formato 
b) Qualidade da informação coletada na fonte, com 

o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações 

c) Informação relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável 

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

24) Acerca das disposições da Lei Distrital  
nº 4.990/2012, que regula o acesso a informações 
no Distrito Federal, analise as afirmativas a seguir. 
I. Subordinam-se à Lei Distrital nº 4.990/2012 os órgãos 

públicos integrantes da administração direta dos 
Poderes Executivo e Legislativo, excluído o Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 

II. É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, a ser franqueado mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente e clara, e em 
linguagem de fácil compreensão. 

III. O tratamento da informação é o conjunto de ações 
referentes à produção, à recepção, à classificação, à 
utilização, ao acesso, à reprodução, ao transporte, à 
transmissão, à distribuição, ao arquivamento, ao 
armazenamento, à eliminação, à avaliação, à 
destinação ou ao controle da informação. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III    c)  II e III apenas 
b) I e II apenas  d)  I apenas 
 

25) Com relação às disposições da Lei Orgânica do 
Distrito Federal e aos Fundamentos da Organização 
dos Poderes e do Distrito Federal, assinale a 
alternativa que apresenta incorretamente um dos 
valores fundamentais do Distrito Federal. 
a) Preservação de sua autonomia como unidade 

federativa 
b) Plena cidadania 
c) Preservação da propriedade pública e privada 
d) Pluralismo político 
 

26) Acerca da posse e do exercício, conforme 
disposições da Lei Complementar Distrital nº 
840/2011, assinale a alternativa correta: 
a) A posse deve ocorrer no prazo de setenta dias, 

contados da publicação do ato de nomeação, 
sem possibilidade de prorrogação  

b) Não é possível que ocorra a posse mediante 
procuração com poderes específicos 

c) A aptidão física e mental é verificada em 
inspeção médica oficial 

d) O servidor pode entrar em exercício se ocupar 
cargo acumulável sem comprovar a 
compatibilidade de horários 

 
27) A Lei Complementar Distrital nº 840/2011 dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Distritais. Sobre as 
disposições da lei, assinale a alternativa incorreta. 
a) Servidor público é a pessoa legalmente investida 

em cargo público 
b) Cargo público é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional e cometidas a um servidor público 

c) Os cargos públicos são criados por lei, com 
denominação própria e subsídio ou vencimentos 
pagos pelos cofres públicos, para provimento em 
caráter efetivo, proibido cargo público para 
provimento em comissão, salvo para cargo político 

d) A investidura em cargo de provimento efetivo 
depende de prévia aprovação em concurso 
público 



 

  IBFC_01 - VERSÃO A 5 

28) Acerca das disposições da Lei Complementar 
Distrital nº 840/2011 que trata do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do 
Distrito Federal, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Distritais, assinale a 
alternativa correta. 
a) Pelo menos oitenta por cento dos cargos em 

comissão devem ser providos por servidor 
público de carreira, nos casos e condições 
previstos em lei 

b) É possível a designação para função de 
confiança ou a nomeação para cargo em 
comissão de pessoa que tenha praticado ato 
tipificado como causa de inelegibilidade prevista 
na legislação eleitoral, observado o mesmo 
prazo de incompatibilidade dessa legislação 

c) As funções de confiança, privativas de servidor 
efetivo, destinam-se exclusivamente às 
atribuições de direção, chefia, excluída a 
atribuição de assessoramento 

d) É vedado editar atos de nomeação, posse ou 
exercício com efeito retroativo 

 
29) De acordo com a Lei Complementar Distrital nº 

840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Civis do Distrito 
Federal, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Distritais, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O edital de concurso público tem de reservar 

vinte por cento das vagas para serem 
preenchidas por pessoa com deficiência, 
desprezada a parte decimal. 

II. A deficiência e a compatibilidade para as 
atribuições do cargo são verificadas antes da 
posse, garantido recurso em caso de decisão 
denegatória, com suspensão da contagem do 
prazo para a posse. 

III. O concurso público tem validade de até dois 
anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez, 
por igual período, na forma do edital. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

30) O Decreto Distrital nº 36.756/2015 estabelece o 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como 
sistema oficial para a gestão de documentos e 
processos administrativos no âmbito dos 
órgãos da Administração Direta e Indireta do 
Distrito Federal. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que apresenta incorretamente um 
dos objetivos do SEI. 
a) Criar condições mais adequadas para a 

produção e utilização de informações 
b) Aumentar os custos operacionais e de 

armazenamento da documentação 
c) Aprimorar a segurança e a confiabilidade dos 

dados e das informações 
d) Facilitar o acesso às informações 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 
31) Sobre a composição do Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran), prevista no Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, assinale a alternativa correta. 
a) O Ministro de Estado da Justiça e Segurança 

Pública presidirá o Conselho Nacional de 
Trânsito 

b) As Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações (JARI) compõem o Conselho Nacional 
de Trânsito 

c) O quórum de votação e de aprovação no 
Conselho Nacional de Trânsito é o de maioria 
relativa 

d) O Ministro de Estado das Relações Exteriores 
compõe o Conselho Nacional de Trânsito 

 
32) A velocidade máxima permitida para a via será 

indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as condições de 
trânsito. A respeito das velocidades máximas e 
mínimas permitidas nas vias, previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
alternativa correta. 
a) A velocidade mínima não poderá ser inferior a 

um terço da velocidade máxima estabelecida, 
respeitadas as condições operacionais de 
trânsito e da via 

b) Para automóveis, camionetas, caminhonetes e 
motocicletas, nas vias rurais, onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima será de 100 km/h (quilômetros por hora) 
nas rodovias de pista dupla 

c) É defeso aos órgãos ou entidade de trânsito ou 
rodoviário com circunscrição sobre a via 
regulamentar, por meio de sinalização, 
velocidades superiores ou inferiores àquelas 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro 

d) Nas vias urbanas, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de 
80 km/h (quilômetros por hora), nas vias de 
trânsito rápido 
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33) O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, contempla um capítulo 
próprio aos pedestres e condutores de veículos 
não motorizados. Considerando o disposto no 
código em pauta, analise as afirmativas a seguir 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 

equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 
(  ) Nas áreas urbanas, quando não houver 

acostamento ou quando não for possível a 
utilização dele, a circulação de pedestres, na 
pista de rolamento, será feita com prioridade 
sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila 
única, em sentido contrário ao deslocamento de 
veículos, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a segurança 
ficar comprometida. 

(  ) Para cruzar a pista de rolamento o pedestre 
tomará precauções de segurança, levando em 
conta, principalmente, a visibilidade, a distância 
e a velocidade dos veículos, utilizando sempre 
as faixas ou passagens a ele destinadas sempre 
que estas existirem numa distância de até cem 
metros dele. 

(  ) O órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via manterá, obrigatoriamente, as faixas e 
passagens de pedestres em boas condições de 
visibilidade, higiene, segurança e sinalização. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - V 
c) V - F - F - V 
d) F - V - F - V 

 

34) Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, a 
respeito dos sinais de trânsito, assinale a 
alternativa correta. 
a) Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, 

horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, 
luminosos, sonoros, gestos do agente de 
trânsito e sinais de perigo isolado 

b) Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, 
horizontais, especiais, luminosos, sonoros, 
gestos do agente de trânsito e do condutor 

c) Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, 
horizontais, cardinais, luminosos, sonoros, 
gestos do agente de trânsito e sinais de altura 

d) Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, 
horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, 
luminosos, sonoros, gestos do agente de 
trânsito e do condutor 

35) Sobre o registro de veículos, previsto na Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), assinale a alternativa 
correta. 
a) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 

reboque, semi-reboque ou bélico, deve ser 
registrado perante o órgão executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal, no Município 
de domicílio ou residência de seu proprietário, 
na forma da lei 

b) Será obrigatória a expedição de novo Certificado 
de Registro de Veículo quando for transferida 
sua propriedade, sendo de 60 (sessenta) dias o 
prazo para o proprietário adotar as providências 
necessárias à efetivação da expedição do novo 
Certificado de Registro de Veículo 

c) Será obrigatória a expedição de novo Certificado 
de Registro de Veículo quando o proprietário 
transferir seu domicílio ou residência no mesmo 
município 

d) Será obrigatória a expedição de novo Certificado 
de Registro de Veículo quando for alterada 
qualquer característica do veículo, devendo o 
proprietário adotar imediatamente as 
providências necessárias à efetivação da 
expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo 

 
36) Sobre o registro de veículos, previsto na Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), analise as afirmativas a 
seguir. 
I. As informações sobre o chassi, o monobloco, os 

agregados e as características originais do 
veículo deverão ser prestadas ao Registro 
Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) 
pelo órgão alfandegário, no caso de veículo 
importado por pessoa jurídica. 

II. Caso um veículo cuja transferência de 
propriedade seja resultado de apreensão ou de 
confisco por decisão judicial, será dispensada a 
comprovação de quitação de débitos relativos a 
tributos, encargos e multas de trânsito 
vinculados a este veículo para expedição de 
novo Certificado de Registro de Veículo. 

III. O proprietário de veículo irrecuperável, ou 
destinado à desmontagem que de forma segura 
e exitosa promover a remontagem do veículo 
sobre o mesmo chassi poderá manter o registro 
anterior no Contran.            

IV. A existência de débitos fiscais ou de multas de 
trânsito e ambientais vinculadas ao veículo 
irrecuperável ou destinado à desmontagem não 
impede a baixa do registro. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) I e IV apenas 
c) II e IV apenas 
d) I, II e IV apenas 
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37) Sobre a condução de escolares e de moto-frete, 
assuntos regulados pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os veículos especialmente destinados à 

condução coletiva de escolares somente 
poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto, inspeção anual para 
verificação dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança. 

II. As motocicletas e motonetas destinadas ao 
transporte remunerado de mercadorias – moto-
frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se, para tanto, registro como 
veículo da categoria de aluguel dentre outros. 

III. As motocicletas e motonetas destinadas ao 
transporte remunerado de mercadorias – moto-
frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se, para tanto, instalação de 
aparador de linha antena corta-pipas, nos 
termos de regulamentação do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), dentre outros. 

IV. Desde que passou a vigorar a Lei n. 12.009, de 
29 de julho de 2009, que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro para dispor sobre regras de 
segurança dos serviços de transporte 
remunerado de mercadorias em motocicletas e 
motonetas, afastou-se a competência municipal 
e estadual para dispor acerca de exigências 
previstas em seus regulamentos para as 
atividades de moto-frete no âmbito de suas 
circunscrições. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) III e IV apenas 
d) I e IV apenas 

 

38) João tem interesse em trabalhar com o 
transporte de escolares, para tanto, informou-
se sobre os requisitos que deve satisfazer o 
condutor de veículo destinado à condução de 
escolares. De acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) João deve ter idade superior a dezoito anos. 
(  ) João deve ser habilitado na categoria D. 
(  ) João não pode ter cometido nenhuma infração 

grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias durante os doze últimos 
meses.         

(  ) João deve ser aprovado em curso 
especializado, nos termos da regulamentação 
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - V 
b) V - F - F - V 
c) F - V - F - F 
d) F - V - F - V 

39) O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, delimita não só os 
exames necessários ao candidato à habilitação, 
como também em que ordem de exames 
deverão se submeter os respectivos 
candidatos. Assinale a alternativa que ordena 
corretamente estes exames, segundo o Código 
de Trânsito Brasileiro, começando em (I) e 
terminando em (IV). 
a) I. escrito, sobre legislação de trânsito; II. de noções 

de primeiros socorros, conforme regulamentação 
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); 
III. de direção veicular, realizado na via pública, em 
veículo da categoria para a qual estiver 
habilitando-se; IV. de aptidão física e mental 

b) I. escrito, sobre legislação de trânsito; II. de aptidão 
física e mental; III. de noções de primeiros 
socorros, conforme regulamentação do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN); IV. de direção 
veicular, realizado na via pública, em veículo da 
categoria para a qual estiver habilitando-se 

c) I. de aptidão física e mental; II. escrito, sobre 
legislação de trânsito; III. de noções de primeiros 
socorros, conforme regulamentação do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN); IV. de direção 
veicular, realizado na via pública, em veículo da 
categoria para a qual estiver habilitando-se 

d) I. escrito, sobre legislação de trânsito; II. de noções 
de primeiros socorros, conforme regulamentação 
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); 
III. de aptidão física e mental; IV. de direção 
veicular, realizado na via pública, em veículo da 
categoria para a qual estiver habilitando-se 

 
40) A respeito da habilitação para conduzir veículo 

automotor, da permissão para dirigir e da 
formação de condutores, previstos no Código 
de Trânsito Brasileiro, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O exame de aptidão física e mental, a ser 

realizado no local de residência ou domicílio do 
examinado, será renovável a cada 5 (cinco) 
anos, para condutores com idade inferior a 50 
(cinquenta) anos. 

(  ) Conceitos básicos de proteção ao meio 
ambiente relacionados com o trânsito farão 
parte, obrigatoriamente, da formação de 
condutores. 

(  ) Ao candidato aprovado em todos os exames de 
habilitação, será conferida Permissão para 
Dirigir, com validade de um ano, ao final do qual 
será a Carteira Nacional de Habilitação 
conferida ao condutor, desde que o mesmo não 
tenha cometido nenhuma infração de natureza 
média, grave ou gravíssima ou seja reincidente 
em infração leve. 

(  ) Na aprendizagem, o veículo utilizado poderá 
conduzir apenas 2 (duas) pessoas, sendo estes 
o aprendiz e o instrutor. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - V 
c) F - V - F - F 
d) F - V - F - V 
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41) A Resolução do Conselho Nacional de Trânsito  
(Contran) nº 957, de 17 de maio de 2022, dispõe 
sobre os requisitos para registro e 
licenciamento de veículo de coleção. A respeito 
desta resolução, assinale a alternativa correta. 
a) Ter sido fabricado há mais de vinte anos é um 

dos requisitos para o registro e licenciamento de 
veículo de coleção junto aos órgãos ou 
entidades executivos de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal 

b) O Certificado de Veículo de Coleção (CVCOL) 
possui validade de sessenta meses, sendo 
renovável sucessivamente por igual período 
desde que o veículo atenda às exigências 
estabelecidas 

c) Para o registro e licenciamento de veículo de 
coleção junto aos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, o veículo não precisa possuir valor 
histórico próprio, apenas valor sentimental 

d) Para o registro e licenciamento de veículo de 
coleção junto aos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, o veículo não precisa estar em 
condições para circular em via pública 

 
42) A Resolução do Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) n. 967, de 17 de maio de 2022, 
estabelece critérios para a baixa do registro de 
veículos, bem como os prazos para efetivação. 
Leia a sentença a seguir, adaptada dos artigos 
7º e 10º da referida resolução e do art. 230 do 
Código de Trânsito Brasileiro. 

 

O veículo não licenciado há ________ anos ou mais 
e que contar com ________ anos ou mais de 
fabricação, terá o seu registro atualizado com 
indicativo de 'frota desativada' automaticamente na 
Base de Índice Nacional (BIN). O veículo que 
possuir o indicativo de "frota desativada" e for 
flagrado em circulação comete infração de trânsito 
de natureza ________. 

 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) dez / trinta / grave 
b) cinco / vinte e cinco / média 
c) dez / vinte e cinco / gravíssima 
d) cinco / trinta / gravíssima 
 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

43) Com relação ao ato administrativo, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente um de 
seus atributos. 
a) Atipicidade 
b) Competência  
c) Autoexecutoriedade 
d) Motivo 

44) De acordo com a Lei nº 8.429/1992, conhecida 
como Lei de Improbidade Administrativa, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) As disposições da Lei de Improbidade não podem se 

aplicar àquele que não é agente público, ainda que 
induza ou concorra dolosamente para a prática do ato 
de improbidade. 

(  ) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores 
de pessoa jurídica de direito privado não respondem 
pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à 
pessoa jurídica em nenhuma hipótese. 

(  ) O mero exercício da função ou desempenho de 
competências públicas, sem comprovação de ato 
doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por 
ato de improbidade administrativa. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

45) Acerca da Nova Lei de Licitações e Contratos 
(Lei nº 14.133/2021), assinale a alternativa que 
apresenta incorretamente um dos princípios 
previstos na lei. 
a) Segregação de funções 
b) Celeridade 
c) Vinculação ao edital 
d) Julgamento subjetivo 
 

46) Acerca das disposições da Lei nº 14.133/2021 
(Nova Lei de Licitações e Contratos) e as 
definições legais, assinale a alternativa correta. 
a) Órgão é a unidade de atuação dotada de 

personalidade jurídica 
b) Autoridade é o agente público dotado de poder de 

decisão 
c) Contratante é pessoa física ou jurídica, ou consórcio 

de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a 
Administração 

d) Compra é a atividade ou conjunto de atividades 
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual 
ou material, de interesse da Administração 

 
47) Com relação à concessão e permissão de 

serviços públicos, analise as afirmativas a seguir. 
I. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à 

fiscalização pelo poder concedente responsável 
pela delegação, com a cooperação dos usuários. 

II. Concessão de serviço público é a delegação de sua 
prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade concorrência ou diálogo 
competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado. 

III. Permissão de serviço público é a delegação, a título 
precário, mediante licitação, da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente à 
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III       c)  II e III apenas 
b) I e II apenas     d)  I apenas 
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48) Acerca das características do serviço público 
adequado e a possibilidade de interrupção, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A interrupção do serviço na hipótese de 

inadimplemento do usuário não poderá iniciar-
se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, 
nem em feriado ou no dia anterior a feriado. 

(  ) Serviço adequado é o que satisfaz as condições 
de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade das tarifas. 

(  ) A generalidade compreende a modernidade das 
técnicas, do equipamento e das instalações e a 
sua conservação, bem como a melhoria e 
expansão do serviço. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

49) Acerca dos direitos e garantias fundamentais 
expressos na Constituição Federal de 1988, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato. 
(  ) É assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, e, se exercido, não caberá 
indenização.  

(  ) É inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

50) Acerca da eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais, assinale a alternativa que 
apresenta o conceito de norma constitucional 
de eficácia plena. 
a) São normas que estão aptas a produzir todos os 

seus efeitos desde o momento da promulgação 
da Constituição, mas que podem ser 
restringidas por parte do Poder Público 

b) São normas que dependem da emissão de uma 
normatividade futura, em que o legislador, 
integrando-lhes a eficácia mediante lei, dê-lhes 
capacidade de execução dos interesses visados 

c) São aquelas normas da Constituição que, no 
momento que esta entra em vigor, estão aptas a 
produzir todos os seus efeitos, 
independentemente de norma integrativa 
infraconstitucional 

d) São normas que consubstanciam programas e 
diretrizes para atuação futura dos órgãos 
estatais 

51) A Constituição Federal de 1988 estabelece que 
a República Federativa do Brasil rege-se nas 
suas relações internacionais pelos princípios 
enumerados na CF. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que apresenta incorretamente um 
desses princípios. 
a) Cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade 
b) Repúdio ao terrorismo e ao racismo 
c) Prevalência dos direitos humanos 
d) Dependência nacional 
 

52) No que se refere às disposições constitucionais 
sobre Administração Pública, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração. 

II. Durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira. 

III. Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

53) De acordo com as disposições constitucionais 
sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa 
correta. 
a) A eleição do Vice-Presidente dependerá de voto 

nominal nas eleições, separadamente à eleição do 
Presidente da República 

b) Será considerado eleito Presidente em primeiro 
turno o candidato que, registrado por partido 
político, obtiver a maioria absoluta de votos, 
computados os em branco e os nulos 

c) Se, decorridos dez dias da data fixada para a 
posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo 
motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, 
haverá posse tácita  

d) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da 
República, auxiliado pelos Ministros de Estado 
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54) Com relação à organização político-
administrativa do Estado, analise as afirmativas 
a seguir. 
 
I. A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos e soberanos, nos 
termos desta Constituição. 

II. Os Territórios Federais integram a União, e sua 
criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei complementar. 

III. Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
55) Como o Brasil conta com um sistema 

federativo, a Administração de Materiais e 
Patrimonial no setor público é feita por cada 
ente federado. No entanto, as normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
estados, Distrito Federal e municípios são 
estabelecidas privativamente pela União. 
Assinale a alternativa correta que contém as 
funções que integram o processo de 
Administração de Materiais e Patrimoniais. 
a) Compras governamentais e contratações de 

serviços; Armazenamento e administração de 
estoques; Distribuição; Administração 
patrimonial 

b) Compras governamentais e contratações de 
serviços; Armazenamento e administração de 
estoques; Administração patrimonial 

c) Compras governamentais; Armazenamento e 
administração de estoques; Distribuição; 
Administração patrimonial 

d) Compras governamentais e contratações de 
serviços; Administração de estoques; 
Distribuição; Administração patrimonial 

56) A função administrativa diferencia-se da 
jurisdicional, pois pode ser iniciada de ofício ou 
independentemente de provocação. No âmbito 
do Poder Judiciário, vigora o princípio do ne 
procedat judex ex officio, ou seja, que “nenhum 
juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando 
a parte ou o interessado a requerer, nos casos 
e forma legais”, de acordo com o disposto no 
art. 2º do CPC. Quanto a relação jurídica 
estabelecida com o início do processo, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) É triangular, pois a Administração Pública se 

coloca próxima entre os interesses em conflito 
b) Da ausência de triangulação, não se pode 

concluir que a Administração seja interessada 
subjetivamente no deslinde do processo 
administrativo 

c) A atuação administrativa deve se pautar na 
aplicação objetiva da lei 

d) No caso da lei geral de processo administrativo, 
há a previsão de inúmeros mecanismos que 
objetivam traduzir em regras a observância 
constitucional da ampla defesa e do 
contraditório no âmbito do processo 
administrativo 

 
57) O desenvolvimento de Recursos Humanos 

consiste na potencialização dos talentos 
reunidos pela organização, por meio de 
programas de treinamento, desenvolvimento de 
equipes, cursos, mentoramento e outras 
modalidades de educação no trabalho, tem forte 
relação com os outros subsistemas de gestão 
de pessoas. A seguir destacamos algumas 
atividades que envolvem os subsistemas de 
gestão de pessoas. Diante do exposto, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) Integrar os novos colaboradores na 

organização, passando-lhes conhecimentos, 
contatos e socializando-o na cultura 
organizacional estabelecida 

b) Monitorar os funcionários (sem interesse de 
promoções) apenas para analisar o 
desempenho exclusivo de suas atividades e não 
do trabalho em grupo, não havendo interesse e 
a necessidade de desenvolvimento e 
preparação para novos cargos (inclusive 
gerenciais) independente do talento, pois 
havendo necessidade, basta contratar 
profissionais prontos mesmo que não tenham 
experiências no setor público 

c) Mapear expectativas individuais de crescimento, 
compatibilizá-las com as necessidades da 
organização e oferecer a possibilidade de 
acesso aos conhecimentos demandados 

d) Fornecer aos diferentes níveis das organizações 
informações sobre talentos existentes e 
desenvolvidos para facilitar trajetórias internas 
ou melhorar a percepção gerencial sobre os 
integrantes das equipes 
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58) A respeito dos processos e gestão de 
documentos, o processo orçamentário por 
exemplo é integrado com o planejamento e a 
gestão e contém três instrumentos: o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual que, após serem elaborados 
pelo Executivo, seguem uma tramitação. Diante do 
exposto, assinale a alternativa incorreta. 
a) Devem ser enviados ao Congresso para 

apreciação e votação 
b) A votação acontece em sessão exclusiva da 

Câmara Federal 
c) Posteriormente, devolvidos ao Executivo para 

sanção 
d) Ocorre uma interação constante entre Executivo 

e Legislativo transcendendo, aliás, os envios do 
documento legal de um poder para o outro 

 
59) A palavra comunicação significa compartilhar, 

portanto, criar a conexão entre as pessoas e isto 
também se enquadra para reflexão no contexto do 
serviço público. Quanto ao serviço público, temos 
como meios de comunicação: portaria, parecer, 
informação, apostila, exposição de motivos, instrução 
normativa, ordem de serviço, memorando, certidão, 
convocação, ofício, edital, carta oficial, atestado, 
resolução, correio eletrônico, requerimento, 
despacho, telegrama, estatuto, protocolo, 
comunicado, circulares, ata, aviso, além de leis, 
decretos, decretos regulamentadores e processos. 
Assinale a alternativa correta quanto a comunicação. 
a) O gestor público não sofre influências da cultura 

organizacional vigente durante o processo de 
comunicação, pois o importante é à sua maneira de 
se relacionar com os pares e o contexto cultural da 
organização é o que menos importa 

b) A comunicação é uma ferramenta de gestão que 
não contribui para o processo de inter-relação 
profissional no ambiente do serviço público, pois 
cada pessoa tem o seu jeito de ser 

c) O perfil do gestor público atual é ser reservado nas 
comunicações focando sempre nas atividades 
rotineiras para evitar problemas operacionais 

d) A comunicação horizontal é estabelecida entre os 
pares do mesmo nível e colabora na agilidade da 
informação, no processo de feedback ampliando e 
fortalecendo as relações entre os pares em linha 

60) Os contratos administrativos são válidos e 

amparados pela Lei das Licitações (BRASIL, 

1993), que delibera sobre essas operações entre 

os artigos 54 e 80. Esse tipo de acordo é regido 

pelos preceitos do direito público e as 

disposições do direto privado. Trata-se de um 

acordo de vontades entre o agente público e o 

agente particular, no qual se estabelece, de forma 

clara e precisa, as condições de execução do 

acordo, delimitando direitos e responsabilidades 

a ambas as partes. Em relação ao processo de 

formatação de um contrato administrativo, você 

precisa saber que o ente público tem a 

prerrogativa de solicitar a apresentação de 

garantias por parte do contratado. Assinale a 

alternativa incorreta quanto as garantias 

contratuais solicitadas por um ente público. 

 
a) Pode solicitar seguro garantia 
 
b) Pode solicitar fiança bancária 
 
c) Não é aceito títulos da dívida pública 
 
d) Pode solicitar caução em dinheiro  
 
  


