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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 14 (catorze) 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, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 01 (uma) questão Discursiva Específica. 

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 4h30 (quatro horas e trinta minutos) 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! 

 

 

 

 
 

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
 

NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO 

VERSÃO 

A 



 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  IBFC_02 - VERSÃO A  1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 Eu deveria cantar.  
 Rolar de rir ou chorar, eu deveria, mas tinha 

desaprendido essas coisas. Talvez então pudesse 
acender uma vela, correr até a igreja da Consolação, 
rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao 
Pai, tudo que eu lembrava, depois enfiar algum trocado, 
se tivesse, e nos últimos meses nunca, na caixa de 
metal “Para as Almas do Purgatório”. Agradecer, pedir 
luz, como nos tempos em que tinha fé. 

 Bons tempos aqueles, pensei. Acendi um 
cigarro. E não tomei nenhuma dessas atitudes, 
dramáticas como se em algum canto houvesse sempre 
uma câmera cinematográfica à minha espreita. Ou 
Deus. Sem juiz nem plateia, sem close nem zoom, 
fiquei ali parado no começo da tarde escaldante de 
fevereiro, olhando o telefone que acabara de desligar. 
Nem sequer fiz o sinal da cruz ou levantei os olhos para 
o céu. O mínimo, suponho, que um sujeito tem a 
obrigação de fazer nesses casos, mesmo sem 
nenhuma fé, como se reagisse a uma espécie de 
reflexo condicionado místico.  

 Acontecera um milagre. Um milagre à toa, mas 
básico para quem, como eu, não tinha pais ricos, 
dinheiro aplicado, imóveis, nem herança e apenas 
tentava viver sozinho numa cidade infernal como 
aquela que trepidava lá fora, além da janela ainda 
fechada do apartamento. Nada muito sensacional, tipo 
recuperar de súbito a visão ou erguer-se da cadeira de 
rodas com o semblante beatificado e a leveza de quem 
pisa sobre as águas. Embora a miopia ficasse cada vez 
mais aguda e os joelhos tremessem com frequência, 
não sabia se fome crônica ou pura tristeza, meus olhos 
e pernas ainda funcionavam razoavelmente. Outros 
órgãos, verdade, bem menos.  

 Toquei o pescoço. E o cérebro, por exemplo.  
 Já chega, disse para mim mesmo, parado nu 

no meio da penumbra gosmenta do meio-dia. Pense 
nesse milagre, homem. Singelo, quase insignificante na 
sua simplicidade, o pequeno milagre capaz de trazer 
alguma paz àquela série de solavancos sem rumo nem 
ritmo que eu, com certa complacência e nenhuma 
originalidade, estava habituado a chamar de minha 
vida, tinha um nome. Chamava-se – um emprego.  

(ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo: 

Planeta De Agostini, 2003, p.11-12). 

 

1) O texto pertence à tipologia narrativa e, pelo 
modo com que é estruturado, oferece ao leitor:  
a) uma abordagem da condição física e emocional 

do personagem com base em uma delimitação 
subjetiva.       

b) problematizações que correspondem apenas à 
relação do personagem com sua condição 
religiosa.  

c) uma caracterização restrita a uma sequência de 
ações do personagem que revela mais sobre os 
outros do que sobre si.  

d) informações técnicas e objetivas acerca dos 
problemas de saúde que acometem o 
personagem.  

Considere o fragmento abaixo para responder 
às questões de 2 a 4. 
“Sem juiz nem plateia, sem close nem zoom, fiquei 
ali parado no começo da tarde escaldante de 
fevereiro, olhando o telefone que acabara de 
desligar.” (3º§) 
 

2) No contexto em que se encontra, é correto afirmar 
que a forma verbal destacada indica uma ação 
passada:  
a) condicionada a uma ação futura.  
b) temporalmente, bem distante do que se conta.  
c) anterior à outra ação também passada.  
d) que não foi concluída no passado.  
 

3) Em “Sem juiz nem plateia, sem close nem zoom”, 
nota-se uma construção paralelística que reforça a 
ideia de falta, explicitada pelo emprego respectivo de:  
a) duas preposições distintas com valor semântico 

de exclusão.  
b) uma preposição e uma conjunção de valor 

aditivo.  
c) uma conjunção adversativa e uma preposição 

negativa.  
d) duas conjunções coordenativas com valor de 

oposição.  
 

4) O vocábulo “parado” contribui para a percepção 
da condição momentânea do personagem. 
Sintaticamente, ele cumpre a função de:  
a) predicativo do sujeito. 
b) adjunto adverbial.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adnominal.  
 

5) No texto, ocorrem marcações discursivas como as 
que se destacam em “Bons tempos aqueles, pensei.” 
e “O mínimo, suponho, que um sujeito tem”. Tais 
marcações cumprem o seguinte efeito expressivo:  
a) aproximam o enunciador de reações 

provocadas, pelo texto, no leitor.  
b) retificam as afirmações apresentadas 

anteriormente pelo enunciador. 
c) revelam traços linguísticos de interlocução por 

parte do enunciador.  
d) reforçam, para o leitor, o caráter situado das 

impressões do enunciador.  
 

6) O acento grave presente em “trazer alguma paz 
àquela série de solavancos” justifica-se em função 
da ocorrência de crase entre o “a” que inicia o 
pronome demonstrativo e a preposição “a”:  
a) que introduz a locução conjuntiva. 
b) solicitada pela regência do nome “paz”. 
c) que introduz a locução adverbial.  
d) exigida pela regência do verbo trazer.  
 

7) Ao considerar a estrutura do período “Embora a 
miopia ficasse cada vez mais aguda e os joelhos 
tremessem com frequência, não sabia se fome 
crônica ou pura tristeza, meus olhos e pernas ainda 
funcionavam razoavelmente.” (4º§), é possível notar 
diferentes relações entre as orações. Destaca-se 
como oração principal da concessão proposta:  
a) “Embora a miopia ficasse cada vez mais aguda”. 
b) “e os joelhos tremessem com frequência”. 
c) “não sabia se fome crônica ou pura tristeza”. 
d) “meus olhos e pernas ainda funcionavam 

razoavelmente”. 
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Considere a passagem “Acendi um cigarro. E 
não tomei nenhuma dessas atitudes” (3º§) para 
responder às questões 8 e 9 seguintes.  

 

8) Entendendo que o valor de um conectivo deve 
ser apreendido com base no contexto em que 
se encontra, a conjunção “E” manteria o 
sentido que expressa caso fosse substituída 
por:  
a) visto que.  
b) portanto.  
c) porém. 
d) mas também.  
 

9) O emprego do pronome demonstrativo presente 
em “dessas atitudes” é justificado pelo 
seguinte papel coesivo:  
a) proximidade espacial em relação ao interlocutor. 
b) referência a elementos já apresentados no texto. 
c) referência antecipada a elementos pouco 

específicos. 
d) proximidade de tempo entre a enunciação e a 

referência. 
 

Texto II 
Os ombros suportam o mundo 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus.  
Tempo de absoluta depuração. 
Tempo em que não se diz mais: meu amor. 
Porque o amor resultou inútil.  
E os olhos não choram.  
E as mãos tecem apenas o rude trabalho.  
E o coração está seco.  
 
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 
Ficaste sozinho, a luz apagou-se,  
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 
És todo certeza, já não sabes sofrer. 
E nada esperas de teus amigos.  
 
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice?  
Teus ombros suportam o mundo 
e ele não pesa mais que a mão de uma criança.  
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos 
edifícios 
provam apenas que a vida prossegue 
e nem todos se libertaram ainda.  
Alguns, achando bárbaro o espetáculo 
preferiram (os delicados) morrer.  
Chegou um tempo em que não adianta morrer.  
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.  
A vida apenas, sem mistificação.  

 

10) Em linguagem simbólica, o texto apresenta uma 
percepção acerca do mundo. Considerando-se 
que se trata de um poema, percebe-se que, em 
sua construção, predomina a seguinte 
tipologia:  
a) Dissertativa. 
b) Narrativa.  
c) Descritiva. 
d) Injuntiva.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11) Com base na planilha eletrônica do Excel a 

seguir, assinale a alternativa que apresenta o 
resultado da fórmula: =C2+A1-B2+C1-A2+B1 
 

 A B C 

1 7 6 5 

2 8 9 10 

 
a) 10 (dez) 
b) 11 (onze) 
c) 12 (doze) 
d) 13 (treze) 

 

12) Quanto aos conceitos de organização de pastas 
e arquivos, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
(1) Inserido dentro dos arquivos existem várias 

pastas de diretórios. 
(2) Enquanto os arquivos são permanentes, as 

pastas são temporárias. 
 
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 
 

13) Quanto aos conceitos gerais de Segurança da 
Informação, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
I. Os dois tipos clássicos de sistemas de 

criptografia são o simétrico e o assimétrico.  
II. Os programas antivírus do mercado conseguem 

detectar vários tipos de malwares.  
III. Com a tecnologia da Computação em Nuvem é 

desnecessário fazer backups corporativos. 
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) Em um aplicativo de navegação (browser) a 
sigla técnica dada ao endereço eletrônico que 
digitamos para encontrarmos um site é 
denominada de:  
a) TCP (Transmission Control Protocol) 
b) IP (Internet Protocol) 
c) URL (Uniform Resource Locator) 
d) BLOG (Web+Log) 
 

15) No Sistema Operacional Windows as teclas de 
atalho que permitem alternar entre aplicativos 
abertos é ativada por meio do acionamento 
simultâneo das teclas: 
a) ALT + CTRL 
b) CTRL + C 
c) SHIFT + V 
d) ALT + Tab 
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CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL 

 
16) A construção da nova capital teve início em 

1956, no comando do presidente ______. Com a 
criação da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital (NOVACAP) e o projeto de lei 2.874, o 
governo lançou o edital do Concurso Público 
para a construção do Plano Piloto. ______ foi o 
vencedor do projeto urbanístico e ______ o 
autor dos principais projetos arquitetônicos da 
cidade. No dia 21 de abril de 1960, a estrutura 
básica da cidade está edificada e Brasília então 
é inaugurada (adaptado de IBGE, 2022).  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Juscelino Kubitschek / Lúcio Costa / Oscar 

Niemeyer 
b) Juscelino Kubitschek / Paulo Mendes Rocha / 

Oscar Niemeyer 
c) Getúlio Vargas / Lúcio Costa / Carlos Motta 
d) Getúlio Vargas / Paulo Mendes Rocha / Carlos 

Motta 
 

17) No que se refere à divisão administrativa do 
Distrito Federal (DF), analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O DF é composto por trinta e três municípios, os 

quais possuem prefeituras e subprefeituras. 
(  ) Brasília não é dividida em cidades e bairros, 

portanto, não há prefeituras. 
(  ) A capital é composta por trinta e três Regiões 

Administrativas (RA) dependentes do Governo 
do DF. 

(  ) São exemplos de RA o Plano Piloto, Cruzeiro, 
Planaltina e Vicente Pires. 

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

18) A cultura de Brasília se mistura à sua história, à 
história de sua construção e à arquitetura e ao 
urbanismo (adaptado de GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL, 2022). Entre as afirmativas 
a seguir, identifique aquelas que correspondem 
a monumentos históricos ou museus 
localizados no Distrito Federal. 
I. Museu do Catetinho 
II. Museu do Ipiranga 
III. Museu Vivo da Memória Candanga 
IV. Instituto Inhotim 
V. Memorial dos Povos Indígenas 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas II, IV e V correspondem 
b) Apenas I, II e V correspondem 
c) Apenas II, III e IV correspondem 
d) Apenas I, III e V correspondem 

19) A partir dos anos 90, a construção civil perdeu 
força e não era mais a grande propulsora da 
economia local. Foi aí que entrou o setor de 
______, que atualmente é o setor que mais 
contribui para a economia do Distrito Federal 
(adaptado de GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL, 2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Agropecuária 
b) Serviços 
c) Indústria 
d) Mineração 
 

20) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) aponta que, segundo o último censo 
demográfico realizado em 2010, o Distrito 
Federal (DF) era composto por 2.570.160 
habitantes (IBGE, 2022). No que se refere à 
densidade populacional no DF em relação às 
demais Unidades Federativas (UF) do Brasil, 
assinale a alternativa correta. 
a) O DF tem a maior densidade populacional entre 

as UF brasileiras 
b) O DF tem a segunda maior densidade 

populacional entre as UF brasileiras 
c) O DF tem a terceira maior densidade 

populacional entre as UF brasileiras 
d) O DF tem a menor densidade populacional entre 

as UF brasileiras 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 

 
21) Com relação aos Fundamentos da Organização 

dos Poderes e do Distrito Federal previstos na 
Lei Orgânica do DF, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos e, nos termos da lei, mediante 
plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

(  ) Ninguém será discriminado ou prejudicado em 
razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, 
sexo, características genéticas, estado civil, 
trabalho rural ou urbano, religião, convicções 
políticas ou filosóficas, orientação sexual, 
deficiência física, imunológica, sensorial ou 
mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer 
particularidade ou condição, observada a 
Constituição Federal. 

(  ) É assegurado o exercício do direito de petição 
ou representação, caso haja o pagamento das 
taxas ou emolumentos. 

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 
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22) De acordo com a Lei Orgânica do Distrito 
Federal e as disposições sobre Organização 
Administrativa do Distrito Federal, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) As Administrações Regionais integram a 

estrutura administrativa do Distrito Federal 
b) Cada Região Administrativa do Distrito Federal 

terá um Conselho de Representantes 
Comunitários, com funções consultivas e 
fiscalizadoras, na forma do decreto expedido 
pelo Poder Executivo 

c) Com a criação de nova região administrativa, 
fica criado, automaticamente, conselho tutelar 
para a respectiva região 

d) O Distrito Federal organiza-se em Regiões 
Administrativas, com vistas à descentralização 
administrativa, à utilização racional de recursos 
para o desenvolvimento socioeconômico e à 
melhoria da qualidade de vida 

 
23) No que se refere às disposições sobre estágio 

probatório previstas na Lei Complementar 
Distrital nº 840/2011 (Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, 
das Autarquias e das Fundações Públicas 
Distritais), analise as afirmativas a seguir. 
I. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo fica sujeito ao 
estágio probatório pelo prazo de três anos. 

II. Na hipótese de acumulação lícita de cargos, o 
estágio probatório é cumprido em relação a cada 
cargo em cujo exercício esteja o servidor, 
vedado o aproveitamento de prazo ou 
pontuação. 

III. Durante o estágio probatório, são avaliadas a 
aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor 
para o desempenho do cargo, com a 
observância dos fatores: assiduidade, 
pontualidade, disciplina, capacidade de 
iniciativa, produtividade e responsabilidade. 

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

24) De acordo com a Lei Complementar Distrital nº 
840/2011, que estabelece o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, 
das Autarquias e das Fundações Públicas 
Distritais, assinale a alternativa correta sobre a 
acumulação de cargos públicos. 
a) É possível acumular dois cargos de professor 

com outro cargo público de qualquer natureza 
b) É válida a acumulação de três cargos ou 

empregos privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas, ainda que não 
haja compatibilidade de horários 

c) Verificada, a qualquer tempo, a acumulação 
ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou 
proventos de aposentadoria, o servidor deve ser 
notificado para apresentar opção no prazo 
improrrogável de dez dias, contados da data da 
ciência da notificação 

d) Ao servidor que acumular licitamente é 
dispensável a comprovação anual da 
compatibilidade de horários 

 
25) Acerca dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade previstos na Lei Complementar 
Distrital nº 840/2011, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O servidor que trabalha com habitualidade em 

locais insalubres ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com 
risco de vida faz jus a um adicional de 
insalubridade ou de periculosidade. 

(  ) O direito ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade não cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram causa a sua 
concessão. 

(  ) A servidora gestante ou lactante, enquanto durar 
a gestação e a lactação, deve exercer suas 
atividades em local salubre e em serviço não 
perigoso. 

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 
 

26) De acordo com a Lei Complementar Distrital nº 
840/2011, que estabelece o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, 
das Autarquias e das Fundações Públicas 
Distritais, assinale a alternativa correta. 
a) Para o primeiro período aquisitivo de férias, são 

exigidos vinte e quatro meses de efetivo 
exercício 

b) A cada período de doze meses de exercício, o 
servidor faz jus a trinta dias de férias 

c) Até uma semana antes de as férias serem 
iniciadas, devem ser pagos ao servidor o 
adicional de férias e o abono pecuniário, se 
deferido  

d) O período de férias incompleto não pode ser 
indenizado  
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27) Com relação ao disposto no Código de Ética 
dos Servidores e Empregados Públicos Civis do 
Poder Executivo do Distrito Federal, assinale a 
alternativa que apresenta incorretamente uma 
de suas finalidades.  
a) Tornar claras e acessíveis as regras éticas de 

conduta a serem observadas e praticadas pelos 
servidores e empregados públicos 

b) Garantir a necessária integridade, lisura, 
legitimidade e transparência à Administração 
Pública 

c) Garantir o acesso à informação aos dados 
protegidos por sigilo fiscal, ainda que não 
envolvam recursos públicos, observando o 
princípio da publicidade 

d) Preservar a imagem e a reputação dos 
servidores e empregados públicos do Distrito 
Federal, cujas condutas estejam de acordo com 
as normas éticas previstas no Código 

 
28) Acerca das vedações e deveres previstos no 

Código de Ética dos Servidores e Empregados 
Públicos Civis do Poder Executivo, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. É vedado ao servidor ou empregado público agir 

com discriminação ou preconceito. 
II. No exercício das atribuições, o servidor ou 

empregado público deve atuar com 
comprometimento ético e moral, cujos 
elementos são indissociáveis para o alcance de 
sua finalidade social. 

III. Diante de situações excepcionais e 
extraordinárias, o servidor ou empregado 
público deve ser diligente e proativo, na medida 
de suas competências, para realizar as tarefas 
necessárias para mitigar, neutralizar ou superar 
as dificuldades momentâneas. 

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

29) De acordo com o Código de Ética dos 
Servidores e Empregados Públicos Civis do 
Poder Executivo, assinale a alternativa que 
apresenta bens e vantagens que são 
considerados de natureza indevida. 
a) Condecorações, honrarias e reconhecimentos 

protocolares recebidos de governos, organismos 
nacionais e internacionais ou entidades sem fins 
lucrativos, nas condições em que a lei e o costume 
oficial admitam esses benefícios 

b) Brindes de distribuição coletiva a título de divulgação 
ou patrocínio estipulados contratualmente por 
ocasião de eventos especiais ou em datas 
comemorativas, nos limites do contrato 

c) Presentes de menor valor realizados em razão de 
vínculo de amizade ou relação pessoal ou 
decorrentes de acontecimentos no qual seja usual 
efetuá-los 

d) Ingressos para participação em atividades, shows, 
eventos, simpósios, congressos ou convenções, 
ainda que não ajustados em contrapartida de 
contrato administrativo ou convênio 

30) Com relação ao Eixo 9 do II Plano Distrital de 
Política Para Mulheres (2020 – 2023), que trata 
da Igualdade para as Mulheres Jovens, 
Mulheres Idosas e Mulheres com Deficiência, 
assinale a alternativa que apresenta 
incorretamente uma das metas apresentadas. 
a) Aumentar o acesso de mulheres jovens, idosas 

e com deficiência ao mercado de trabalho 
b) Ampliar o oferecimento de cursos de formação 

profissional, visando à absorção das mulheres 
jovens, idosas e com deficiência ao mundo do 
trabalho 

c) Auxiliar a evasão escolar das meninas e 
mulheres jovens na educação formal 

d) Incluir as especificidades das mulheres jovens, 
idosas e com deficiência nas políticas públicas 
direcionadas às mulheres 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 
31) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, Lei n. 

9.503, de 23 de setembro de 1997, uma das 
competências do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), é estabelecer as normas 
regulamentares referidas no próprio Código de 
Trânsito Brasileiro. Diante do exposto, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. As propostas de normas regulamentares serão 

submetidas a prévia consulta pública, por meio 
da rede mundial de computadores, pelo período 
mínimo de 30 (trinta) dias, antes do exame da 
matéria pelo Contran. 

II. As contribuições recebidas na consulta pública 
ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 
(dois) anos, contado da data de encerramento 
da consulta pública. 

III. Em caso de urgência e de relevante interesse 
público, o Presidente do Contran poderá editar 
deliberação, ad referendum do Conselho e com 
prazo de validade máximo de 90 (noventa) dias, 
para estabelecer norma regulamentar referida 
no Código de Trânsito Brasileiro, dispensando, 
tanto a submissão a prévia consulta pública, 
quanto à disposição ao público das 
contribuições recebidas, permitida a reedição 
uma única vez, por igual período. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) I e III apenas 
c) II e III apenas 
d) I, II e III 
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32) O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n. 9.503, de 
23 de setembro de 1997, estabelece a 
competência dos Conselhos Estaduais de 
Trânsito (Cetran) e do Conselho de Trânsito do 
Distrito Federal (Contrandife). Diante do 
exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. É competência do Cetran e do Contradife 

responder a consultas relativas à aplicação da 
legislação e dos procedimentos normativos de 
trânsito. 

II. É competência do Cetran e do Contradife 
estimular e orientar a execução de campanhas 
educativas de trânsito. 

III. É competência do Cetran e do Contradife 
fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruído produzidos pelos veículos automotores ou 
pela sua carga, além de dar apoio, quando 
solicitado, às ações específicas dos órgãos 
ambientais. 

IV. É competência do Cetran e do Contradife indicar 
um representante para compor a comissão 
examinadora de candidatos portadores de 
deficiência física à habilitação para conduzir 
veículos automotores. 

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

33)  O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n. 9.503, de 
23 de setembro de 1997, estabelece, em capítulo 
próprio, normas gerais de circulação e conduta. 
Considerando o disposto no código em pauta, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O condutor de veículo poderá fazer uso de 

buzina, desde que em toque breve e fora das 
áreas urbanas, quando for conveniente advertir 
a um condutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo. 

(  ) O Código de Trânsito Brasileiro veda 
expressamente o transporte de passageiros de 
motocicletas, motonetas e ciclomotores em 
carro lateral acoplado aos veículos. 

(  ) A autoridade de trânsito com circunscrição sobre 
a via poderá autorizar a circulação de bicicletas 
no sentido contrário ao fluxo dos veículos 
automotores, desde que dotado o trecho com 
ciclofaixa. 

(  ) É livre a circulação de bicicletas nos passeios.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) F - V - F - V 
c) V - F - V - F 
d) F - F - V - V  

34) Considerando o que prevê o Código de Trânsito 
Brasileiro acerca da condução de veículos por 
motoristas profissionais, assinale a alternativa 
correta. 
a) Entende-se como tempo de direção ou de 

condução para fins do Código de Trânsito 
Brasileiro o período em que o condutor estiver 
ao volante e o período em que o condutor estiver 
conduzindo embarque de passageiros ou de 
carregamento da carga 

b) Entende-se como início de viagem a partida do 
veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, 
considerando-se como sua continuação as 
partidas nos dias subsequentes até o destino   

c) O exaurimento das vagas de estacionamento 
disponíveis no ponto de parada e de descanso 
só constitui situação excepcional de 
inobservância justificada do tempo de direção e 
de descanso pelos motoristas profissionais 
condutores de veículos ou composições de 
transporte rodoviário de cargas quando 
registrados pelo órgão competente na rota 
programada para a viagem ou, na sua ausência, 
por duas testemunhas idôneas 

d) O tempo de direção do motorista será controlado 
apenas por equipamento eletrônico ou 
registrador, que deverá funcionar de forma 
independente de qualquer interferência do 
condutor 

 
35) Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
somente poderá transitar pelas vias terrestres o 
veículo cujo peso e dimensões atenderem aos 
limites estabelecidos pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). Considerando o disposto 
na legislação em pauta, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O excesso de peso será aferido apenas por 

equipamento de pesagem na forma 
estabelecida pelo Contran. 

(  ) Não será tolerado qualquer percentual sobre os 
limites de peso bruto total e peso bruto 
transmitido por eixo de veículos à superfície das 
vias, quando aferido por equipamento. 

(  ) O fabricante fará constar em lugar visível da 
estrutura do veículo e no Renavam o limite 
técnico de peso por eixo, na forma definida pelo 
Contran. 

(  ) Aos guindastes autopropelidos ou sobre 
caminhões poderá ser concedida, pela 
autoridade com circunscrição sobre a via, 
autorização especial de trânsito, com prazo de 
seis meses, atendidas as medidas de segurança 
consideradas necessárias. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - V - F - F 
c) V - F - F - V 
d) F - F - V - V 
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36) O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em 
seu artigo 131, que o Certificado de 
Licenciamento Anual será expedido ao veículo 
licenciado, vinculado ao Certificado de Registro 
de Veículo, em meio físico e/ou digital, à 
escolha do proprietário, de acordo com o 
modelo e com as especificações estabelecidos 
pelo Contran. A respeito do licenciamento, 
assinale a alternativa incorreta.  
a) O primeiro licenciamento será feito 

simultaneamente ao registro 
b) As informações referentes às campanhas de 

chamamento de consumidores para substituição ou 
reparo de veículos realizadas a partir de 1º de 
outubro de 2019 e atendidas no prazo de 1 (um) 
ano, contado da data de sua comunicação, deverão 
constar do Certificado de Licenciamento Anual 

c) Os veículos novos não estão sujeitos ao 
licenciamento e terão sua circulação regulada pelo 
Contran durante o trajeto entre a fábrica e o 
Município de destino 

d) É obrigatório o porte do Certificado de 
Licenciamento Anual, que será dispensado quando, 
no momento da fiscalização, for possível ter acesso 
ao devido sistema informatizado para verificar se o 
veículo está licenciado 

 
37) O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, possui capítulo próprio 
para os veículos em circulação internacional. A 
respeito da circulação de veículos provenientes 
do exterior no território nacional, prevista no 
Código de Trânsito Brasileiro, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) As repartições aduaneiras e os órgãos de controle 

de fronteira comunicarão diretamente à Polícia 
Rodoviária Federal a entrada e saída temporária ou 
definitiva de veículos. 

(  ) Os veículos licenciados no exterior não poderão sair 
do território nacional sem o prévio pagamento ou o 
depósito, judicial ou administrativo, dos valores 
correspondentes às infrações de trânsito cometidas 
e ao ressarcimento de danos que tiverem causado 
ao patrimônio público ou de particulares, quando o 
processo administrativo ou judicial já possuir 
decisão transitada em julgado. 

(  ) Os veículos licenciados no exterior que saírem do 
território nacional sem o prévio pagamento ou o 
depósito, judicial ou administrativo, dos valores 
correspondentes às infrações de trânsito cometidas 
e ao ressarcimento de danos que tiverem causado 
ao patrimônio público ou de particulares e que 
posteriormente forem flagrados tentando ingressar 
ou, já em circulação no território nacional serão 
retidos até a regularização da situação e terão 
dobrados seus valores devidos quanto ao 
ressarcimento de danos causados ao patrimônio 
público.    

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

38) Antônio vendeu a José um veículo automotor 
em 2 de maio de 2022, firmando instrumento de 
transferência de propriedade e entregando o 
bem no mesmo dia ao comprador. 
Posteriormente, Antônio tomou conhecimento 
de que José ainda não havia adotado as 
providências necessárias à efetivação da 
expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo, cujo prazo legal determinado pelo 
Código de Trânsito Brasileiro havia expirado. 
Considerando o disposto no Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa correta. 
a) Expirado o prazo legal para José adotar as 

providências necessárias à efetivação da 
expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo, Antônio, o antigo proprietário do 
veículo, deverá, no prazo legal determinado pelo 
Código de Trânsito Brasileiro, encaminhar ao 
órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal cópia autenticada do 
comprovante de transferência de propriedade, 
devidamente assinado e datado, sob pena de ter 
que se responsabilizar solidariamente pelo 
pagamento do Imposto sobre Propriedades de 
Veículos Automotores (IPVA) até a data da 
comunicação 

b) O comprovante de transferência de propriedade 
não poderá ser substituído por documento 
eletrônico com assinatura eletrônica válida, uma 
vez que o Código de Trânsito Brasileiro ainda 
exige o reconhecimento de firma atestado por 
tabelião para validade desses documentos 

c) Expirado o prazo legal para José adotar as 
providências necessárias à efetivação da 
expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo, Antônio, o antigo proprietário do 
veículo, deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, 
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal cópia autenticada 
do comprovante de transferência de 
propriedade, devidamente assinado e datado, 
sob pena de ter que se responsabilizar 
solidariamente pelas penalidades impostas e 
impostos devidos até a data da comunicação 

d) Expirado o prazo legal para que José tenha 
tomado as providências necessárias à 
efetivação da expedição do novo Certificado de 
Registro de Veículo, Antônio deverá encaminhar 
ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
cópia autenticada do comprovante de 
transferência de propriedade, devidamente 
assinado e datado, sob pena de ter que se 
responsabilizar solidariamente pelas 
penalidades impostas e suas reincidências até a 
data da comunicação 
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39) A respeito da habilitação para conduzir veículo 
automotor, conforme o Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa correta. 
a) A autorização para conduzir veículos de 

propulsão humana e de tração animal ficará a 
cargo dos Municípios 

b) O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto 
ou o equipamento automotor destinado à 
movimentação de cargas ou execução de 
trabalho agrícola, de terraplenagem, de 
construção ou de pavimentação só podem ser 
conduzidos na via pública por condutor 
habilitado nas categorias B, C, D ou E 

c) Para conduzir ambulâncias, o candidato deverá, 
além de outros requisitos, comprovar 
treinamento especializado e reciclagem em 
cursos específicos a cada 4 (quatro) anos, nos 
termos da normatização do Contran 

d) Os exames de habilitação e de direção veicular 
poderão ser aplicados por entidades públicas ou 
privadas credenciadas pelo órgão executivo de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de 
acordo com as normas estabelecidas pelo 
Contran 

 

40) A respeito do exame toxicológico para a 
obtenção e a renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação, nos moldes do Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa correta. 
a) Os condutores cujo Código de Trânsito 

Brasileiro exige a realização do exame 
toxicológico para fins de obtenção e renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação e que 
tenham idade inferior a 70 (setenta) anos serão 
submetidos a novo exame a cada período de 2 
(dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da 
obtenção ou renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação 

b) O exame toxicológico para fins de obtenção e 
renovação da Carteira Nacional de Habilitação 
busca aferir o consumo de substâncias 
psicoativas que, comprovadamente, 
comprometam a capacidade de direção e 
deverá ter janela de detecção mínima de 120 
(cento e vinte) dias, nos termos das normas do 
Contran 

c) É garantido o direito de contraprova e de recurso 
administrativo, com efeito suspensivo, no caso 
de resultado positivo para os exames 
toxicológicos para fins de obtenção e renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos 
das normas do Contran 

d) A comprovação de resultado negativo em 
exame toxicológico para obtenção e renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação é exigida 
apenas aos condutores das categorias D e E 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

41) Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os 
deveres de honestidade, de imparcialidade e de 
legalidade. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que apresenta uma conduta que 
caracteriza ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da 
Administração Pública. 
a) Celebrar parcerias da administração pública 

com entidades privadas sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie 

b) Agir para a configuração de ilícito na celebração, 
na fiscalização e na análise das prestações de 
contas de parcerias firmadas pela administração 
pública com entidades privadas 

c) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência 
em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo, propiciando 
beneficiamento por informação privilegiada ou 
colocando em risco a segurança da sociedade e 
do Estado 

d) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro 
se enriqueça ilicitamente 

 
42) De acordo com a Nova Lei de Licitações e 

Contratos (Lei nº 14.133/2021), assinale a 
alternativa que apresenta a definição de 
contratação semi-integrada. 
a) Regime de contratação em que, além do 

fornecimento do objeto, o contratado 
responsabiliza-se por sua operação, 
manutenção ou ambas, por tempo determinado 

b) Regime de contratação de obras e serviços de 
engenharia em que o contratado é responsável 
por elaborar e desenvolver o projeto executivo, 
executar obras e serviços de engenharia, 
fornecer bens ou prestar serviços especiais e 
realizar montagem, teste, pré-operação e as 
demais operações necessárias e suficientes 
para a entrega final do objeto 

c) Conjunto de elementos necessários e 
suficientes à execução completa da obra, com o 
detalhamento das soluções previstas no projeto 
básico, a identificação de serviços, de materiais 
e de equipamentos a serem incorporados à 
obra, bem como suas especificações técnicas, 
de acordo com as normas técnicas pertinentes 

d) Contratação de empreendimento em sua 
integralidade, compreendida a totalidade das 
etapas de obras, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade do 
contratado até sua entrega ao contratante em 
condições de entrada em operação, com 
características adequadas às finalidades para 
as quais foi contratado e atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização com 
segurança estrutural e operacional 
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43) Acerca das modalidades de licitação previstas 
na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 
14.133/2021), analise as afirmativas a seguir. 
I. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação 

para contratação de obras, serviços e compras 
em que a Administração Pública realiza diálogos 
com licitantes previamente selecionados 
mediante critérios objetivos, com o intuito de 
desenvolver uma ou mais alternativas capazes 
de atender às suas necessidades, devendo os 
licitantes apresentar proposta final após o 
encerramento dos diálogos. 

II. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória 
para aquisição de bens e serviços comuns, cujo 
critério de julgamento poderá ser o de menor 
preço ou o de maior desconto. 

III. Concurso é a modalidade de licitação para 
escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, cujo critério de julgamento será o de 
melhor técnica ou conteúdo artístico, e para 
concessão de prêmio ou remuneração ao 
vencedor. 

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

44) Acerca das formas de extinção do ato 
administrativo, assinale a alternativa que 
apresenta hipótese, na qual a extinção ocorre 
por descumprimento de condições que 
deveriam permanecer atendidas ao longo do 
contrato. 
a) Convalidação 
b) Contraposição  
c) Cassação 
d) Anulação  
 

45) Com relação à classificação dos serviços 
públicos, assinale a alternativa que apresenta a 
definição de serviço público uti singuli. 
a) Serviços públicos que têm por finalidade a 

satisfação individual e direta das necessidades 
dos cidadãos 

b) Serviços públicos que são prestados à 
coletividade, mas usufruídos apenas 
indiretamente pelos indivíduos 

c) Serviços públicos que não são assumidos pelo 
Estado, mas apenas autorizados, 
regulamentados e fiscalizados 

d) Serviços públicos que são prestados 
diretamente pelo Estado ou indiretamente por 
meio de concessionárias e permissionárias 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

46) Acerca dos princípios fundamentais expressos 
na Constituição Federal de 1988, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos da Constituição Federal.  

(  ) São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, 
o Militar e o Judiciário. 

(  ) A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana 
de nações. 

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 
 

47) Com relação à aplicabilidade das normas 
constitucionais, assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de norma constitucional 
de eficácia limitada. 
a) Ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante 
b) Não haverá juízo ou tribunal de exceção 
c) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou 

a permanecer associado 
d) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 

do consumidor 
 

48) Acerca das disposições constitucionais sobre a 
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, nos termos da 
Constituição Federal. 

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

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 
referendo, e da Assembleia Legislativa, por 
decreto legislativo.  

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
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49) Com relação às disposições constitucionais 
sobre os Estados Federados e sobre o Distrito 
Federal, assinale a alternativa incorreta. 
a) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou 

mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de 
medida provisória para a sua regulamentação 

b) Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas 
de interesse comum 

c) Ao Distrito Federal são atribuídas as 
competências legislativas reservadas à União, 
aos Estados, aos Municípios e aos Territórios 
Federais 

d) O Distrito Federal, vedada sua divisão em 
Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada 
em dois turnos com interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços da Câmara 
Legislativa, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição 

 
50) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal de 1988 sobre a Administração Pública, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) É garantido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical. 
(  ) A lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras 
de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão. 

(  ) É vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. 

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 CIVIL 
 

51) De acordo com as disposições do Código Civil 
de 2002, assinale a alternativa que apresenta 
uma hipótese de pessoa jurídica de direito 
público interno. 
a) Associações 
b) Autarquias 
c) Sociedades 
d) Partidos políticos 

52) Com relação às disposições do Código Civil 
sobre o domicílio, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Muda-se o domicílio, transferindo a residência, 

com a intenção manifesta de o mudar. 
(  ) Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor 

público, o militar, o marítimo, o preso e o 
empresário. 

(  ) Nos contratos escritos, poderão os contratantes 
especificar domicílio onde se exercitem e 
cumpram os direitos e obrigações deles 
resultantes. 

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 
 

53) No que se refere ao negócio jurídico, assinale a 
alternativa que apresenta incorretamente uma 
condição para sua validade. 
a) Objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável 
b) Agente capaz 
c) Existência de condição, termo ou encargo  
d) Forma prescrita ou não defesa em lei 
 

54) De acordo com as disposições do Código Civil 
sobre os negócios jurídicos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A incapacidade relativa de uma das partes não 

pode ser invocada pela outra em benefício 
próprio, nem aproveita aos cointeressados 
capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o 
objeto do direito ou da obrigação comum. 

II. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o 
negócio jurídico se for relativa, ou se cessar 
antes de realizada a condição a que ele estiver 
subordinado. 

III. A validade da declaração de vontade não 
dependerá de forma especial, senão quando a 
lei expressamente a exigir. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
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55) Com relação ao direito das obrigações e as 
disposições do Código Civil de 2002, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) A obrigação de dar coisa certa abrange os 

acessórios dela embora não mencionados, 
salvo se o contrário resultar do título ou das 
circunstâncias do caso 

b) Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com 
os seus melhoramentos e acrescidos, pelos 
quais poderá exigir aumento no preço; se o 
credor não anuir, poderá o devedor resolver a 
obrigação 

c) Os frutos percebidos até a tradição, bem como 
os pendentes, são do devedor 

d) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, 
sem culpa do devedor, se perder antes da 
tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação 
se resolverá, ressalvados os seus direitos até o 
dia da perda 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
56) O orçamento público é a principal ligação entre 

o planejamento governamental e a gestão 
financeira. Por intermédio dele, é possível 
acompanhar a execução dos planos e verificar 
a disponibilidade de recursos financeiros. 
Assinale a alternativa incorreta a respeito do 
Orçamento Público. 
a) O orçamento público é o planejamento comum 

sem a necessidade de ter forma de lei, e visa 
organizar a gestão financeira para o exercício no 
período atual 

b) O orçamento público faz a previsão de receitas 
e estabelece as despesas a serem realizadas no 
período 

c) O orçamento público pode ser visto como um 
mecanismo disciplinador e de controle 
administrativo, jurídico, contábil, econômico e 
financeiro na forma de lei 

d) O orçamento é também o meio pelo qual o 
cidadão pode analisar onde e de que forma as 
políticas públicas estão sendo aplicadas e 
priorizadas 

57) Como o governo é um comprador de escala, ou 
seja, compra em grandes quantidades, o 
impacto das compras governamentais na 
economia é sempre relevante, seja para suas 
atividades rotineiras, como material de 
escritório, equipamentos para hospitais e 
centros de saúde, armas para a polícia ou 
material escolar, seja em políticas 
protecionistas, como aquisição de estoques 
para preservação de preços agrícolas ou de 
insumos industriais. 
No Brasil, as compras e contratações de 
serviços são regidas pela Constituição de 1988 
e pela Lei 8.666 de 1993. A Constituição 
estabelece como princípios que regem a 
administração pública, com forte impacto sobre 
os procedimentos de compras, a legalidade, a 
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência. 
A Lei 8.666/1993, por sua vez, estabelece as 
normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos. Há quatro tipos de licitações 
previstas no art. 45 desta lei. Assinale a 
alternativa incorreta quanto ao direcionamento 
para licitações. 
a) O tipo “menor preço” leva em conta apenas os 

preços absolutos, desde que satisfeitas as 
condições pré-estabelecidas no edital, 
ganhando a proponente que oferecer menor 
preço 

b) O tipo “preço justificado” leva em conta valores 
elevados proposto pela empresa participativa do 
processo licitatório por oferecer atributos 
superiores nos produtos ou serviços os quais 
não constam no detalhamento do processo de 
licitação 

c) Os tipos “melhor técnica” e “melhor técnica e 
preço” são utilizáveis exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente 
intelectual, em especial, na elaboração de 
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento 

d) O último tipo, “maior lance ou oferta”, restringe-
se a alienações e certas concessões, 
diferenciando-se das licitações para aquisição 
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58) Receita é um termo utilizado universalmente 
pela contabilidade para evidenciar a variação 
positiva da situação líquida patrimonial 
resultante do aumento de ativos ou da redução 
de passivos de uma entidade. Por esse enfoque, 
a receita pode ser classificada em: Receitas 
públicas: aquelas auferidas pelas entidades 
públicas; Receitas privadas: aquelas auferidas 
pelas entidades privadas. 
Na contabilidade geral, receita é a entrada de 
elementos para o ativo em função da venda de 
mercadorias, prestação de serviços, aluguéis, 
juros ou pela redução do passivo sem uma 
correspondente redução no ativo. Todavia, na 
contabilidade aplicada ao setor público, receita 
engloba todo e qualquer recolhimento de 
recursos feito aos cofres públicos. Das 
informações a seguir, à respeito de tipos de 
receita pública, assinale a alternativa incorreta. 
a) A receita orçamentária representa valores 

constantes do orçamento, como tributos, 
rendas, transferências, alienações, amortização 
de empréstimos concedidos e operações de 
crédito por prazos superiores a doze meses, que 
são agrupadas, conforme o art. 11 da Lei n. 
4.320, de 1964, em receitas correntes ou 
receitas de capital 

b) As receitas correntes são de natureza efetiva. 
Provocam variação positiva da situação líquida 
patrimonial. Compreendem as receitas 
tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
agropecuárias, industriais, de serviços, de 
transferências (recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, 
independentemente de contraprestação direta 
de bens ou serviços) 

c) Não é considerado tipo de receitas correntes, 
como multas, juros, restituições, indenizações, 
receitas da dívida ativa, de alienação de bens 
apreendidos, de aplicações financeiras, entre 
outras 

d) As receitas de capital compreendem as 
provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas 
(operações de crédito); da conversão, em 
espécie, de bens e direitos (alienação de bens); 
da amortização de empréstimos; de recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado, destinado a atender à formação de 
um bem de capital, da integralização de capital, 
entre outras 

59) Em contabilidade, a despesa é conceituada 
como o consumo de um bem ou serviço, que, 
direta ou indiretamente, contribui para a 
geração de receitas. Ela se refere também à 
redução do ativo sem correspondente redução 
do passivo. A despesa pública pode ser 
definida como o gasto ou o compromisso de 
gasto dos recursos governamentais, 
devidamente autorizados pelo poder 
competente, com o objetivo de atender às 
necessidades de interesse coletivo previstas na 
Lei do Orçamento.  
As despesas públicas são classificadas, 
conforme a Lei nº 4.320, de 1964, em: Despesa 
extra orçamentária; Despesa orçamentária; 
Despesas de exercícios anteriores; Dedução de 
receitas. 
Das definições a seguir, assinale a alternativa 
que define corretamente as Despesas de 
exercícios anteriores.  
a) São aquelas pagas à margem do orçamento, 

portanto, elas independem de autorização do 
Poder Legislativo, pois se constituem em 
diminuições do passivo financeiro, 
compensatórias de saídas no ativo financeiro, 
mas oriundas de receitas extraorçamentárias, 
que correspondem à restituição ou à entrega de 
valores recebidos pela administração como 
cauções, depósitos, consignações, retenções 
legais, entre outros 

b) São as despesas públicas que, para serem 
realizadas, dependem de autorização legislativa 
e não podem se efetivar sem crédito 
orçamentário correspondente 

c) São as relativas a exercícios encerrados, para 
as quais o orçamento respectivo consignava 
crédito próprio, com dotação suficiente para 
atendê-las, mas que não foram processadas na 
época própria, bem como os restos a pagar com 
prescrição interrompida e os compromissos 
reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente 

d) São receitas arrecadadas de impostos que 
possui parcelas destinadas a outros entes da 
Federação, decorrente da repartição tributária 
prevista na Constituição (art. 153, § 5º, I; art. 
157; art. 159, I, a, II; §§ 1º e 2º, art. 161 e ADCT, 
art. 34, § 2º) 
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60) A Gestão Humana (GH) é uma área de estudos 
interdisciplinar e relativamente nova, mas que 
passou e está passando por profundas 
mudanças e transformações. Seu papel está se 
ampliando e se tornando cada vez mais 
estratégico e tático e, menos operacional. 
Em função da racionalidade organizacional, da 
filosofia, estrutura e cultura organizacional e 
dos objetivos organizacionais, surgem as 
políticas. Políticas são regras estabelecidas 
para governar funções e assegurar que elas 
sejam desempenhadas de acordo com os 
objetivos desejados.  As políticas de GH 
referem-se às maneiras pelas quais a 
organização pretende lidar com seus membros 
e por intermédio deles atingir seus objetivos 
organizacionais, permitindo também condições 
para o alcance de objetivos individuais. 
Para o autor Chiavenato existem cinco tipos de 
politicas aplicadas na gestão humana, são elas: 
Políticas de suprimento da Gestão Humana; 
Políticas de aplicação da Gestão Humana; 
Políticas de manutenção da Gestão Humana; 
Políticas de desenvolvimento da Gestão 
Humana; Políticas de monitoração da Gestão 
Humana. Assinale a alternativa correta que 
aborda as características da Política de 
suprimento da Gestão Humana: 
a) Onde recrutar (fontes de recrutamento dentro ou 

fora da organização), em que condições e como 
recrutar (técnicas de recrutamento escolhidas 
pela organização) os recursos humanos 
necessários à organização. Critérios de seleção 
e padrões de qualidade para admissão, quanto 
às aptidões físicas e intelectuais, experiência e 
potencial de desenvolvimento, tendo-se em 
vista os de cargos da organização 

b) Como determinar os requisitos básicos da força 
de trabalho (requisitos intelectuais, físicos etc.), 
para o desempenho dos cargos da organização. 
Critérios de planejamento, alocação e 
movimentação interna de recursos humanos, 
considerando-se o plano de carreiras para 
definir as alternativas de oportunidades futuras 
possíveis dentro da organização 

c) Critérios de remuneração direta dos 
participantes, tendo-se em vista a avaliação do 
cargo e os salários no mercado de trabalho. 
Critérios para manter uma força de trabalho 
motivada, de moral elevado, participativa e 
produtiva dentro de um clima organizacional 
adequado 

d) Como manter um banco de dados para análise 
quantitativa e qualitativa da força de trabalho 
disponível na organização. Critérios para 
auditoria permanente da aplicação e adequação 
das políticas e procedimentos relacionados com 
os recursos humanos da organização 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 

Ricardo dirigia o seu veículo em uma rodovia perto de sua casa em direção ao seu trabalho, trajeto que 
realizava diariamente. No meio do percurso, Zuleide, que estava alcoolizada depois de uma festa no dia 
anterior, atravessou a rodovia fora da faixa de pedestres e Ricardo, para evitar o atropelamento de Zuleide, 
desviou e foi parar na outra pista da rodovia, na contramão. Na ocasião, Ricardo acabou colidindo com o 
caminhão de Josenildo, o qual era utilizado para o seu trabalho. Cabe observar que Ricardo era habilitado, 
estava dentro do limite de velocidade e respeitava a sinalização de trânsito até o acidente. Ademais, diante 
das circunstâncias, a atuação de Ricardo foi absolutamente necessária para evitar o atropelamento de 
Zuleide, não excedendo os limites do indispensável à remoção do perigo. Nesse cenário, responda 
justificadamente:  
a) Ricardo cometeu ato ilícito? 
b) Ricardo precisará ressarcir Josenildo pelos danos ao caminhão? 
c) Zuleide será de alguma forma responsabilizada? 
 
 

Transcreva a redação de mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas. 
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