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Além deste caderno de provas, contendo 
sessenta questões objetivas, você receberá do 

fiscal de sala: 

  uma folha de respostas das questões objetivas 

  

 

  

 

 

 

 

 

2 
 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade, e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 

reservado(s) 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 

Caso tenha recebido caderno de cargo, cor ou tipo 

diferente do impresso em sua folha de respostas, o 

fiscal deve ser obrigatoriamente informado para 

o devido registro na ata da sala 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva é 

de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca da folha de respostas em caso de erro 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de 

suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de provas 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na lista de presença 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas 

        Boa sorte! 

 

 

 

 

 4 horas é o período disponível para a 

realização da prova, já incluído o tempo para 

a marcação da folha de respostas da prova 

objetiva  

 3 horas após o início da prova é possível 

retirar-se da sala, sem levar o caderno de 

provas 

 30 minutos antes do término do 
período de prova é possível retirar-se 
da sala levando o caderno de provas 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal 

de sala 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 
deixar a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

Todas as frases que serviram de base para a elaboração das 
questões desta prova foram retiradas do “Dicionário das 
Citações” de Ettore Barelli e Sergio Pennacchietti. 

1 

“Um diplomata é aquele que sempre lembra o aniversário de 
uma mulher, mas nunca a sua idade.” 

Se retirarmos “sempre” da frase e substituirmos “lembra” por “se 
lembra”, a frase correta será: 

(A) Um diplomata é aquele que lembra-se do aniversário de uma 
mulher, mas nunca a sua idade; 

(B) Um diplomata é aquele que se lembra do aniversário de uma 
mulher, mas nunca da sua idade; 

(C) Um diplomata é aquele que se lembra o aniversário de uma 
mulher, mas nunca a sua idade; 

(D) Um diplomata é aquele que se lembra do aniversário de uma 
mulher, mas nunca a sua idade; 

(E) Um diplomata é aquele que lembra-se do aniversário de uma 
mulher, mas nunca da sua idade. 

 

2 

A frase abaixo que exemplifica um texto descritivo é: 

(A) Quem não for belo aos vinte anos, forte aos trinta, esperto 
aos quarenta e rico aos cinquenta, não pode esperar ser tudo 
isso depois; 

(B) O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que 
se obtém até esse momento é o que se conservará para 
sempre; 

(C) Eu era criança, era pequeno e era cruel; 

(D) Deve-se o maior respeito à criança; 

(E) A juventude deve ser domada com a razão, não com a força. 

 

3 

“O adulador é um ser que não tem estima nem pelos outros, nem 
por si mesmo. Aspira apenas a cegar a inteligência do homem, 
para depois fazer dele o que quiser. É um ladrão noturno que 
primeiro apaga a luz e em seguida começa a roubar.” 

Nesse pensamento, a única frase abaixo, retirada do texto, 
expressa em linguagem denotativa ou lógica é: 

(A) “O adulador é um ser que não tem estima nem pelos outros, 
nem por si mesmo”; 

(B) “Aspira apenas a cegar a inteligência do homem”; 

(C) “É um ladrão noturno”; 

(D) “...primeiro apaga a luz”; 

(E) “...em seguida começa a roubar”. 

 

4 

“É preciso contar as próprias riquezas com os meios de que se 
dispõe para satisfazer os próprios desejos”. 

Se transformarmos as orações reduzidas dos verbos sublinhados 
em orações desenvolvidas, as formas adequadas serão: 

(A) que contemos as próprias riquezas com os meios de que 
dispomos para que satisfaçamos os próprios desejos; 

(B) a conta das próprias riquezas com os meios de que se dispõe 
para a satisfação dos próprios desejos; 

(C) que contássemos as próprias riquezas com os meios de que 
dispunha para que satisfizéssemos os próprios desejos; 

(D) que contemos as próprias riquezas com os meios de que se 
dispõe para a satisfação dos próprios desejos; 

(E) que contemos as próprias riquezas com os meios de que se 
dispõe para que satisfaçamos os próprios desejos. 

 

5 

“Quanto é que custa a dúzia de bananas?” 

Nessa frase, os elementos sublinhados são dispensáveis 
(expletivos); a frase abaixo em que se sublinha(m) termo(s) 
expletivo(s) é: 

(A) A verdade é a inspiração que nos conduz; 

(B) O homem é um animal que pensa; 

(C) Há dez dias chegamos a este país; 

(D) São as dificuldades que mostram os homens; 

(E) Todos foram embora para casa. 

 

6 

“O homem não SE conhece o suficiente para medir aquilo de que 
precisa.” 

A frase abaixo em que o vocábulo SE destacado tem o mesmo 
valor que na frase acima é: 

(A) Quem não tem dificuldades próprias dificilmente SE lembra 
das alheias; 

(B) Nada é tão difícil que não SE possa fazer; 

(C) Enquanto SE pensa, muitas vezes a ocasião se perde; 

(D) Quanto maior for a sorte, menos SE deve acreditar nela; 

(E) Enquanto o homem SE barbeia, seu pensamento viaja. 

 

7 

“Diz-se da melhor companhia: sua conversa é instrutiva, seu 
silêncio, formativo.” 

Sobre os sinais gráficos e de pontuação dessa frase, a única 
afirmativa INADEQUADA é: 

(A) as aspas indicam transcrição de um texto alheio; 

(B) os dois pontos antecipam uma explicação; 

(C) a primeira vírgula separa duas orações; 

(D) a segunda vírgula indica a omissão de um verbo; 

(E) o ponto final mostra a interrupção de um pensamento. 
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8 

“Fala como sábio a um ignorante e este te dirá que tens pouco 
bom senso.” 

Aprende-se com essa frase que a linguagem deve ser usada: 

(A) com respeito à norma culta; 

(B) de forma adequada à situação comunicativa; 

(C) com variações da linguagem popular; 

(D) na mistura de língua falada e escrita; 

(E) em forma erudita. 

 

9 

“Não sei como pareço aos olhos do mundo, mas eu mesmo me 
vejo como um pobre garoto que brincava na praia e se divertia 
em encontrar uma pedrinha mais lisa vez por outra, ou uma 
concha mais bonita do que de costume, enquanto o grande 
oceano da verdade se estendia totalmente inexplorado diante de 
mim.” 

Sobre os adjetivos sublinhados nessa frase de Isaac Newton, a 
única afirmação correta é: 

(A) “pobre garoto” e “garoto pobre” significam exatamente o 
mesmo; 

(B) o adjetivo “lisa” mostra uma característica da pedrinha e 
pode sofrer variação de grau; 

(C) “bonita” indica um estado da concha e não pode sofrer 
variação de grau; 

(D) “grande” tem valor descritivo; 

(E) “inexplorado” é um adjetivo de relação e pode sofrer 
variação de grau. 

 

10 

“A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas 
insuficientes.” 

Essa definição de “vida” apela para uma relação com o seguinte 
modo de organização discursiva: 

(A) dissertativo-argumentativo; 

(B) dissertativo-expositivo; 

(C) descritivo; 

(D) narrativo; 

(E) injuntivo. 

 

11 

“Aqueles que reprimem o desejo assim o fazem porque seu 
desejo é fraco o suficiente para ser reprimido.” 

Como toda frase, essa também apresenta elementos de coesão 
interna, que ligam ou repetem elementos anteriores; a única 
afirmativa abaixo que é INADEQUADA em relação aos elementos 
coesivos da frase é: 

(A) “Aqueles” é retomado pelo pronome relativo “que” a seguir; 

(B) “que” repete o pronome demonstrativo “Aqueles”; 

(C) “assim” retoma toda a oração anterior; 

(D) “o fazem” se refere a “reprimem o desejo”; 

(E) “seu” se liga semanticamente ao pronome “Aqueles”. 

 

12 

As frases podem aparecer expressas em duas vozes verbais: ativa 
e passiva; a frase abaixo que está integralmente na voz ativa é: 

(A) “Aqueles que reprimem o desejo assim o fazem porque seu 
desejo é fraco o suficiente para ser reprimido”; 

(B) “Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos 
deuses”; 

(C) “Cada um é atraído pelo próprio desejo”; 

(D) “O mais difícil é redescobrir sempre o que já se sabe”; 

(E) “Nada desejamos tanto como aquilo que não nos foi 
consentido”. 

 

13 

“Convém, a quem nasce, muita cautela na escolha do local, do 
ano e dos pais.” 

O verbo “nascer” é grafado com SC; a palavra abaixo que também 
deveria ser escrita com essas letras é: 

(A) docente; 

(B) indecente; 

(C) fluorecente; 

(D) precisão; 

(E) concisão. 

 

14 

Em todas as frases abaixo há um termo sublinhado; se 
deslocarmos esse termo para o lugar na frase marcado por um 
asterisco, só NÃO vamos precisar empregar vírgulas em:  

(A) Nunca deixei que (*) o período que passei na escola 
interferisse em minha educação; 

(B) Nós só (*) aprendemos geologia na manhã seguinte a um 
terremoto; 

(C) De erro em erro descobre-se a verdade inteira (*); 

(D) Tudo no mundo é estranho e (*) maravilhoso para pupilas 
bem abertas; 

(E) (*) Preciso de uma longa vida para superar as sequelas da 
educação ruim. 

 

15 

A frase abaixo que exemplifica uma antítese é: 

(A) Não se possui o que não se compreende; 

(B) A juventude deve ser domada com a razão, não com a força; 

(C) Todo nosso conhecimento inicia com sentimentos; 

(D) Todo novo conhecimento provoca dissoluções e integrações; 

(E) Quem aumenta sabedoria, aumenta dor. 

 

16 

A frase abaixo que mostra a presença de outro texto famoso 
(intertextualidade) é: 

(A) Quando o mar está calmo, todos podemos ser timoneiros; 

(B) A consciência é um Deus para todos os mortais; 

(C) Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos 
pode ser a curva; 

(D) Sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada; 

(E) A vingança é uma espécie de justiça selvagem. 
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17 

“As riquezas cobrem o homem, e com as suas cores cobrem e 
escondem não apenas os defeitos do corpo, mas também os da 
alma.” 

Nesse pensamento, os termos “cobrem e escondem” podem 
trocar de posição – escondem e cobrem – sem alteração de 
sentido; os termos abaixo sublinhados em que a troca de posição 
provoca modificação de sentido são: 

(A) Venha e se divirta!; 

(B) Somos o que queremos e não queremos o que somos; 

(C) Somente eu e ela nos amamos desse modo; 

(D) Quem tem razão diverte-se e se mostra superior; 

(E) Os que leem e escutam sabem muito. 

 

18 

“As riquezas cobrem o homem, e com as suas cores cobrem e 
escondem não apenas os defeitos do corpo, mas também os da 
alma.” 

O segmento sublinhado da frase pode ser reescrito de modo 
adequado na seguinte forma: 

(A) não apenas os defeitos do corpo, contudo os da alma; 

(B) não os defeitos do corpo, mas os da alma; 

(C) os defeitos do corpo e os da alma; 

(D) somente os defeitos do corpo, mas não os da alma; 

(E) tão somente os defeitos do corpo e os da alma. 

 

19 

“Quem alguma vez já teve a fama de acordar cedo pode permitir-
se dormir até o meio-dia.” 

A ideia desse pensamento se repete no seguinte ditado: 

(A) Deus ajuda a quem cedo madruga; 

(B) No quintal do vizinho, a grama é sempre mais verde; 

(C) Não há mal que sempre dure; 

(D) Quem bem faz a cama, dorme nela; 

(E) Nada como um dia depois do outro. 

 

20 

A frase abaixo que NÃO se estrutura a partir de uma comparação é: 

(A) A riqueza endurece mais rápido o coração do que a água 
fervente endurece o ovo; 

(B) A riqueza estraga a inteligência, assim como uma refeição 
muito forte cobre de sono até o olho mais esperto; 

(C) A riqueza assemelha-se à água do mar: quanto mais alguém 
bebe dela, mais sede tem; 

(D) Não há prazer em possuir algo mais sem companhia; 

(E) Mais do que riqueza, quero paz. 

 

 

Raciocínio Lógico 

21 

Em uma loja de tecidos, quando uma medida é dada como sendo 
x centímetros, isso significa que o seu valor é no mínimo x – 0,5 
centímetros e no máximo x + 0,5 centímetros. 

Suponha que nessa loja foi dito que um pedaço de tecido 
retangular media 10 centímetros de largura por 15 centímetros 
de comprimento. 

A área mínima, em centímetros quadrados, desse pedaço de 
tecido é: 

(A) 150; 

(B) 142,25; 

(C) 137,75; 

(D) 132,25; 

(E) 130,50. 

 

22 

Em uma sala há N pessoas. Uma dessas pessoas afirma: “Pelo 
menos 4 pessoas dessa sala fazem aniversário no mesmo mês”.  

Para que essa afirmativa seja obrigatoriamente verdadeira, o 
valor mínimo de N é: 

(A) 15; 

(B) 16; 

(C) 36; 

(D) 37; 

(E) 48. 

 

23 

Marcelo precisou comprar uma impressora e o vendedor da 
loja ofereceu a seguinte promoção: pagando 20% a mais do 
preço da impressora, a loja daria manutenção grátis por 1 ano 
mais 5 cartuchos de tinta. 

Marcelo fez a compra da impressora com a promoção e pagou 
R$ 780,00. 

Se Marcelo tivesse comprado a mesma impressora sem a 
promoção teria pago: 

(A) R$ 610,00; 

(B) R$ 624,00; 

(C) R$ 650,00; 

(D) R$ 670,00; 

(E) R$ 702,00. 

 

24 

Em um teatro há preços diferenciados dos ingressos para adultos 
e crianças. Para assistir a certa peça, um pai acompanhando seus 
dois filhos pequenos pagou R$ 44,00 pelos ingressos e um casal 
acompanhando cinco crianças pagou R$ 100,00 pelos ingressos 
de todos. 

O valor do ingresso para criança é: 

(A) R$ 10,00; 

(B) R$ 12,00; 

(C) R$ 14,00; 

(D) R$ 16,00; 

(E) R$ 20,00. 
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25 

O resultado da operação 4 + 2 × 4 – 2 é: 

(A) 24; 

(B) 22; 

(C) 12; 

(D) 10; 

(E) 8. 

 

26 

Sejam X = 2 + 4 + 6 + ... + 96 + 98 e Y = 1 + 3 + 5 + ... + 95 + 97. 

O valor de X – Y  é: 

(A) 2; 

(B) 49; 

(C) 50; 

(D) 51; 

(E) 102. 

 

27 

Um artista criou uma faixa decorativa com o nome do estado 
escrito diversas vezes em sequência: 

SERGIPESERGIPESERGIPESERG... 

A milésima letra dessa faixa é: 

(A) S; 

(B) R; 

(C) G; 

(D) I; 

(E) P. 

 

28 

Um conjunto A tem 30 elementos e um conjunto B tem 20 
elementos.  

O menor número de elementos que a união de A e B pode ter é: 

(A) 50; 

(B) 40; 

(C) 30; 

(D) 20; 

(E) 10. 

 

29 

Considere copos de 200 mililitros e garrafas de vinho de ¾ de litro 
cada uma. 

Com o conteúdo de 15 dessas garrafas cheias, o número de copos 
cheios que se pode obter é: 

(A) 54; 

(B) 55; 

(C) 56; 

(D) 57; 

(E) 58. 

 

30 

Júlia tem, respectivamente, 70 reais e 50 reais a mais que suas 
irmãs Paula e Maria. Júlia, então, dá a Paula e a Maria 
determinadas quantias em reais, de modo que as três irmãs ficam 
com exatamente a mesma quantia. 

É correto concluir que, em relação à situação inicial: 

(A) Maria ganhou 10 reais; 

(B) Paula ganhou 20 reais; 

(C) Júlia perdeu 60 reais; 

(D) Maria ganhou 25 reais; 

(E) Paula ganhou 70 reais. 
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Conhecimentos Específicos 

31 

A Câmara Municipal de Aracaju pretende contratar sociedade 
empresária para executar obras e serviços de engenharia, 
consistentes na reforma da fachada de seu prédio. O setor 
competente da Casa Legislativa já instaurou processo 
administrativo tendente a viabilizar a contratação e, após cotação 
dos preços de mercado, verificou que o valor estimado é de cem 
mil reais.  

De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação 
pretendida: 

(A) deve ser feita mediante licitação, na modalidade convite, em 
razão do valor do contrato; 

(B) deve ser feita mediante licitação, exclusivamente na 
modalidade tomada de preços, em razão do valor do 
contrato; 

(C) deve ser feita mediante licitação, exclusivamente na 
modalidade concorrência, em razão da natureza do contrato; 

(D) prescinde de licitação, que é inexigível em razão do valor do 
contrato;  

(E) prescinde de licitação, que é dispensável em razão da 
natureza da contratação. 

 

32 

Vanessa é servidora pública ocupante do cargo efetivo de 
assistente legislativo da Câmara Municipal de Aracaju e está 
lotada no gabinete do vereador Silva, autor do projeto de lei X. 
Com o objetivo de instruir o processo legislativo que se inicia 
relativo ao projeto de lei X, atendendo à determinação do 
vereador Silva, Vanessa confeccionou um documento de 
comunicação interna, solicitando informações à determinada 
Comissão da Câmara.  

O documento elaborado por Vanessa constitui um ato 
administrativo:  

(A) negocial, do tipo convênio, que é feito entre setores de uma 
mesma pessoa jurídica; 

(B) ordinatório, do tipo memorando, que é feito entre setores de 
uma mesma estrutura orgânica; 

(C) normativo, do tipo decreto, que consiste em uma ordem 
interna para outro órgão da mesma entidade; 

(D) enunciativo, do tipo regulamento, cujo atendimento é 
obrigatório por ter sido feito para órgão da mesma entidade; 

(E) regulamentar, do tipo ordem de serviço, cujo atendimento é 
obrigatório por ter sido feito por um órgão do Legislativo.  

 

33 

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju deve anular seus 
próprios atos quando eivados de vícios de legalidade, bem como 
pode revogá-los por motivos de oportunidade ou conveniência, 
respeitados os direitos adquiridos, em razão do princípio da 
administração pública da: 

(A) legalidade, não podendo o controle ser feito de ofício; 

(B) autotutela, podendo o controle ser feito, inclusive, de ofício; 

(C) eficiência, não podendo o controle ser feito de ofício; 

(D) impessoalidade, devendo o controle ser feito por provocação 
da parte interessada;  

(E) razoabilidade, podendo o controle ser feito, inclusive, de 
ofício, no prazo decadencial de noventa dias. 

 

34 

Os serviços públicos municipais, tais como iluminação pública e 
abastecimento de água, devem ser prestados de forma contínua 
diante das necessidades inadiáveis dos usuários e de toda 
sociedade.  

Tal assertiva traduz o princípio aplicável à prestação dos serviços 
públicos da: 

(A) generalidade, segundo o qual todos devem ter acesso aos 
serviços públicos primários, que não podem ser 
interrompidos em qualquer hipótese; 

(B) atualidade, que gera a obrigação do poder público de não 
descontinuar a prestação dos serviços públicos chamados 
essenciais, em qualquer hipótese; 

(C) modicidade, que garante a prestação eficiente do serviço de 
forma permanente, sendo possível sua interrupção apenas 
uma vez por semana em casos de urgência; 

(D) gratuidade, uma vez que toda a população tem direito a 
acesso aos serviços públicos essenciais sem quaisquer custos 
e de forma integral, sendo possível uma interrupção por mês; 

(E) continuidade, mas não se caracteriza como descontinuidade 
do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou 
após prévio aviso na forma da lei. 

 

35 

No âmbito do Município de Aracaju, é exemplo de entidade 
integrante da administração indireta, criada por lei específica, 
que ostenta personalidade jurídica de direito público e 
desenvolve atividade típica de Estado: 

(A) a Câmara Municipal de Aracaju; 

(B) o Poder Judiciário de Aracaju; 

(C) a Secretaria Municipal de Educação; 

(D) uma autarquia municipal; 

(E) uma sociedade de economia mista municipal. 

 

36 

Jociele e suas amigas organizaram uma reunião, a ser realizada  
na semana seguinte, na praça pública do Município Beta, com o 
objetivo de apresentar uma pauta de reivindicações para a 
melhoria do ensino municipal. Como essa foi a primeira reunião 
popular a ser marcada na história do Município, ela foi muito 
celebrada pela população.  

A reunião, para ser realizada:  

(A) deve ser autorizada pelo Ministério Público; 

(B) deve ser autorizada pelo prefeito municipal; 

(C) independe de aviso e de autorização, caso seja organizada 
por associação; 

(D) independe de autorização, exigindo-se apenas aviso prévio à 
autoridade competente; 

(E) deve ser comunicada ao prefeito municipal e autorizada pela 
Secretaria de Segurança Pública. 
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A Câmara Municipal de Beta constatou que o número de 
vereadores atualmente existente não se ajustava às necessidades 
locais, o que deu início a um movimento visando à sua alteração.  

A alteração pretendida deve ser promovida na: 

(A) lei ordinária, de iniciativa privativa do prefeito municipal, a 
ser livremente apreciada pela Câmara Municipal; 

(B) Lei Orgânica do Município e deve observar certos limites, 
fixados conforme o número de habitantes; 

(C) Constituição Municipal e deve observar certos limites, fixados 
conforme o número de habitantes; 

(D) Lei Orgânica do Município e deve observar certos limites, 
fixados conforme a receita local; 

(E) Constituição Municipal e deve observar certos limites, fixados 
conforme a receita local. 

 

38 

João, cidadão brasileiro, tomou conhecimento de que o prefeito 
do Município Alfa editou decreto transferindo recursos públicos 
para as contas particulares de alguns agentes públicos.  

Insatisfeito com essa situação, João procurou o seu advogado e 
foi informado corretamente de que esse ato lesivo ao patrimônio 
público poderia ser anulado com o ajuizamento da seguinte ação 
constitucional: 

(A) mandado de injunção; 

(B) habeas corpus; 

(C) ação popular; 

(D) habeas data; 

(E) reclamação. 

 

39 

Maria, no momento em que estava sendo atendida em uma 
repartição pública do Município Alfa, constatou que determinado 
servidor estava agindo com abuso de poder em detrimento da 
população em geral. À luz desse quadro, decidiu que solicitaria a 
adoção de providências, pela autoridade administrativa 
competente, contra o abuso de poder.  

Maria exercerá o direito de:  

(A) petição, que independe do pagamento de taxas; 

(B) petição, que depende do pagamento de taxas; 

(C) ação, que independe do pagamento de taxas; 

(D) recurso, que independe do pagamento de taxas; 

(E) ação, que depende do pagamento de taxas. 

 

40 

No contexto do MS Excel, a fórmula INCORRETA é: 

(A) =A2+10 

(B) =A2+$B$2 

(C) =(B5+2)/$B2 

(D) =-1-X2 

(E) =2xB1 

 

41 

Reginaldo, servidor da Câmara Municipal de Beta, recebeu a 
incumbência de redigir a parte do projeto de lei que realçava e 
explicitava, de modo conciso e sob a forma de título, o seu 
objeto.  

Reginaldo deve elaborar: 

(A) a parte normativa; 

(B) o preâmbulo; 

(C) a parte final; 

(D) a epígrafe; 

(E) a ementa. 

 

42 

João preparou um documento no MS Word com vários 
parágrafos, todos com a mesma formatação para espaçamento, 
nome e tamanho da fonte. 

Um novo parágrafo, entretanto, foi copiado de uma página da 
Internet e veio com uma formatação bastante diferente. 

Uma forma rápida e prática para deixar esse parágrafo em 
conformidade com os demais é a aplicação do recurso: 

(A) AutoAjuste na guia Layout; 

(B) Estilos de Tabela na guia Design; 

(C) Formas na guia Inserir; 

(D) Layout de Impressão na guia Exibição; 

(E) Pincel de Formatação na guia Página Inicial. 

 

43 

No LibreOffice Writer a operação que permite aglutinar células 
de uma tabela é denominada: 

(A) Associar; 

(B) Compor; 

(C) Fatorar; 

(D) Mesclar; 

(E) Transpor. 
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Considere três hipotéticas páginas da Web, com os respectivos 
conteúdos (trechos oriundos da Internet). 

Página I. 

O Jaguar é o maior felino da América, terceiro do mundo e 
símbolo de força para as antigas civilizações. Um dos animais da 
nossa fauna que mais geram encantamento e que, por aqui, 
também é conhecido como onça-pintada. 

Página II. 

A Jaguar Land Rover anunciou uma novidade para tentar aliviar o 
estresse dos motoristas no trânsito. A empresa trabalha no 
desenvolvimento de uma nova tecnologia que tem como objetivo 
entender o humor do motorista e ajustar as configurações da 
cabine para melhorar seu bem-estar. 

Página III. 

Sérgio Jaguaribe começou sua carreira em 1952 na revista 
Manchete onde passou a assinar somente Jaguar. Trabalhava no 
Banco do Brasil subordinado a Sérgio Porto, que o convenceu a 
não deixar o emprego em favor do humor. 

Uma também hipotética busca por meio do Google com o texto 

jaguar humor OU felino -fauna 

retornaria no resultado: 

(A) somente a página I; 

(B) somente a página II; 

(C) somente as páginas I e II; 

(D) somente as páginas II e III; 

(E) as três páginas. 

 

45 

Sobre o mecanismo de proteção de documentos do MS Word, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. É possível especificar uma senha para impedir a abertura de um 
documento, e outra senha para impedir que o arquivo seja 
editado e alterado. 

II. Um documento protegido no Word não pode ser deletado no 
Windows. 

III. Um documento protegido no Word não pode ser copiado com 
os comandos Copiar e Colar do Windows. 

IV. Em um arquivo protegido não é permitido usar o comando 
“Salvar como...”. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) I e II; 

(C) II e III; 

(D) II e IV; 

(E) III e IV. 

 

46 

Considere uma planilha MS Excel, cujas células na região A2:C4 
contêm os seguintes valores inteiros: 

A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, 1, 4 e 5; 

B2, B3 e B4 contêm, respectivamente, 20, 40 e 60; 

C2, C3 e C4 contêm, respectivamente, 9, 34 e 25. 

Considere que as colunas A, B e C estejam com filtros (recurso 
Filtro da guia Dados) acionados, com as seleções descritas: 

Coluna A: somente os valores 4 e 5 estão selecionados; 

Coluna B: somente o valor 60 está selecionado; 

Coluna C: o filtro dessa coluna permanece inalterado. 

Sabendo-se que todas as demais células da planilha estão em 
branco, é correto afirmar que somente: 

(A) a linha 2 está invisível; 

(B) a linha 3 está invisível; 

(C) a linha 4 está invisível; 

(D) as linhas 2 e 3 estão invisíveis; 

(E) as linhas 3 e 4 estão invisíveis. 

 

47 

Observe o trecho de um documento elaborado no MS Word. 

Texto de exemplo 

Esse trecho foi copiado na linha seguinte e, em seguida, a cópia 
teve o efeito da fonte alterado, como exibido a seguir. 

Texto de exemplo 

TEXTO DE EXEMPLO 

O efeito que foi aplicado na segunda linha é denominado: 

(A) Relevo; 

(B) Sobrescrito; 

(C) Tachado; 

(D) Todas em maiúsculas; 

(E) Versalete. 

 

48 

A lista que contém somente extensões de arquivos do Windows 
que usualmente são associadas a imagens é: 

(A) AVI PDF WAV; 

(B) CSV DOC TXT; 

(C) GIF JPG PNG; 

(D) EXE GIF HTML; 

(E) CSV JPG WAV. 

 

49 

Maria pretende armazenar fotos num pen-drive com capacidade 
de 64 GB. Sabendo-se que essas fotos têm um tamanho padrão 
de 256 KB, o número máximo de fotos que esse pen-drive pode 
armazenar é, aproximadamente: 

(A) 32.000; 

(B) 64.000; 

(C) 128.000; 

(D) 256.000; 

(E) 512.000. 
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Isabela pretende enviar um e-mail para um grupo de colegas, de 
modo que cada um deles receba o e-mail sem saber que outros o 
receberam.  

O recurso usualmente encontrado para esse tipo de procedimento 
é identificado nos aplicativos gerenciadores de e-mail por: 

(A) Cc 

(B) Cco 

(C) Fwd 

(D) Inbox 

(E) Outbox  

 

51 

Com relação às agências executivas, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. É uma qualificação concedida por decreto presidencial. 

II. Constitui-se como uma nova figura jurídica dentro da estrutura 
administrativa do Estado brasileiro. 

III. Deve celebrar contrato de gestão com o Ministério supervisor. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II;  

(C) I e II; 

(D) I e III; 

(E) II e III. 

 

52 

Existem três tipos tradicionais de estruturas organizacionais: a 
funcional, a divisional e a matricial.  

Na estrutura funcional, a divisão do trabalho é baseada em: 

(A) resultados, a tomada de decisão é separada entre estratégia 
e execução e é recomendada para ambientes organizacionais 
heterogêneos; 

(B) recursos e resultados, a tomada de decisão é partilhada e é 
recomendada para ambientes complexos; 

(C) conhecimento, a tomada de decisão é muito descentralizada 
e é recomendada para ambientes organizacionais 
turbulentos; 

(D) recursos, a tomada de decisão é muito centralizada e é 
recomendada para ambientes organizacionais estáveis; 

(E) recursos, a tomada de decisão é muito descentralizada e é 
recomendada para ambientes complexos. 

 

53 

Existem quatro funções básicas da administração, sendo a mais 
importante: 

(A) controle; 

(B) direção; 

(C) organização; 

(D) avaliação; 

(E) planejamento. 

 

54 

O contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública 
firma com o particular, designado como contratado, para a 
consecução de objetivos de interesse público, nas condições 
desejadas pela própria Administração. O contratado tem direitos 
garantidos pela legislação vigente. 

NÃO se constitui em um direito do contratado:  

(A) ter a minuta do contrato anexada ao edital; 

(B) ter a garantia do contrato, quando oferecida em espécie, 
corrigida monetariamente quando da devolução; 

(C) as cláusulas econômico-financeiras somente podem ser 
alteráveis com a sua concordância; 

(D) poder rescindir unilateralmente a execução do contrato, no 
caso do atraso de pagamento superior a trinta dias; 

(E) fato-príncipe incidindo após data da proposta, e não do 
contrato. 

 

55 

Planos são documentos que orientam a organização quanto aos 
objetivos a serem alcançados, a alocação de recursos e as 
atividades a serem realizadas.  Existem diferentes tipos de planos.  

O plano estratégico tem foco: 

(A) nos departamentos da organização, orientação de médio 
prazo e principais ações de cada unidade; 

(B) na organização como um todo, orientação de curto prazo e 
resultados esperados de cada indivíduo; 

(C) na organização como um todo, orientação de longo prazo e 
formulações genéricas;  

(D) em tarefas rotineiras, definição de processos específicos e 
orientações de longo prazo; 

(E) nos departamentos da organização, definição de 
procedimentos específicos e orientações de médio prazo. 

 

56 

A gestão por processos é um recurso gerencial que permite 
alcançar patamares desejados de desempenho e maturidade 
organizacional.  

Analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) afirmativa(s) 
verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(  ) Os processos podem ser classificados em gerenciais, 
operacionais e de apoio. 

(  ) Os fluxos de atividades são decorrentes dos macroprocessos e 
possuem níveis de detalhamento menor. 

(  ) Cadeia de valor é um conjunto de atividades econômicas 
inter-relacionadas que criam valor para o cliente. 

A sequência correta é: 

(A) V, F, V; 

(B) V, V, V;  

(C) V, V, F; 

(D) V, F, F; 

(E) F, F, F. 
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Existem vários critérios de departamentalização para as 
organizações.  

Assinale a única alternativa que representa exemplificações de 
departamentalização por função: 

(A) vendas, produção, marketing; 

(B) pessoa física, pessoa jurídica, grandes corporações; 

(C) capital, interior, outros Estados; 

(D) ferramentas, utensílios domésticos, eletro eletrônicos;  

(E) clínica geral, pediatria, obstetrícia.  

 

58 

A desconcentração administrativa pode ser definida como: 

(A) um instituto jurídico que faz uso da concessão; 

(B) a transferência de competência, feita por meio de licitação, 
na modalidade de concorrência; 

(C) uma repartição das funções públicas, entre os órgãos ou para 
órgãos inferiores, sem manter a hierarquia; 

(D) a atribuição de personalidade jurídica a uma entidade para 
que preste serviço público ou de utilidade pública; 

(E) a transferência de competência dos órgãos superiores para os 
órgãos inferiores, dentro da mesma pessoa jurídica. 

 

59 

Com relação às agências reguladoras, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Atuam com independência do Poder Executivo. 

II. São autarquias com regime jurídico especial. 

III. Exercem funções de regulação, fiscalização e controle. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) III; 

(C) I e II; 

(D) I e III; 

(E) II e III. 

 

60 

A descentralização administrativa pode ocorrer: 

(A) somente por outorga; 

(B) somente por delegação; 

(C) por outorga ou por delegação; 

(D) por privatização; 

(E) por regulação. 
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