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Além deste caderno de prova, contendo oitenta 

questões objetivas, você receberá do fiscal de sala: 

 • uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas. 
  

 

 
•  

 

 

 
 
 

 
 
 

• 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, em material 
transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas nos espaços reservados; 

• Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de 
provas. Caso tenha recebido caderno de cargo ou 
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 de 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; 

• Durante a realização das provas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de 
metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários. 

 

 

• 5 horas  é o tempo 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 será possível 

retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas; 

• 30 minutos antes do término do período de 

prova será 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 

Texto I - Moradias em Áreas de Risco 
Alguns locais são impróprios para a construção de moradias. 
Os morros são um exemplo, porque a inclinação do terreno 
dificulta a construção das casas e pode colocar em risco a 
vida dos moradores. Quando chove muito, a água pode 
fazer com que a terra deslize sobre o terreno inclinado. E, 
se a terra desliza, são carregadas com ela as casas 
construídas nos morros. 
Casas construídas em áreas próximas de córregos e rios 
também estão sujeitas a alagamentos quando há muita 
chuva em um período curto de tempo. Além disso, por 
conta dos esgotos que muitas vezes são jogados nos rios, as 
pessoas que vivem nesses locais ficam sujeitas a contrair 
doenças. 

(Ricardo Dreguer) 
 

1 
No título dado ao texto – Moradias em áreas de risco –a palavra 
“risco”, se refere, fundamentalmente,  
(A) ao deslizamento dos terrenos. 
(B) à vida dos habitantes. 
(C) ao contágio de doenças. 
(D) à ocorrência de inundações. 
(E) à perda de bens. 
 

2 
“Alguns locais são impróprios para a construção de moradias. Os 
morros são um exemplo, porque a inclinação do terreno dificulta a 
construção das casas e pode colocar em risco a vida dos 
moradores”. 
O segundo período desse segmento do texto, em relação ao 
primeiro, mostra a função de 
(A) explicar o período anterior. 
(B) desfazer uma ambiguidade de sentido do período anterior. 
(C) dar a consequência da afirmação anterior. 
(D) exemplificar um local impróprio de moradia. 
(E) enumerar locais impróprios para morar. 
 

3 
“Alguns locais são impróprios para a construção de moradias.” 
Se substituirmos o segmento sublinhado por uma oração reduzida, 
teremos como forma correta: 
(A) para construírem-se moradias. 
(B) para que se construísse moradias. 
(C) para que se construa moradias. 
(D) para que se construam moradias. 
(E) para moradias ser construídas. 
 

4 
As preposições podem ser de dois tipos: gramaticais, que são 
exigidas pela regência de termos anteriores, ou nocionais, que são 
empregadas para veicular algum sentido. 
Assinale a opção em que o termo sublinhado indica uma 
preposição gramatical. 
(A) “construção de moradias” 
(B) “inclinação do terreno” 
(C) “a vida dos moradores” 
(D) “áreas de risco” 
(E) “período curto de tempo” 
 

5 
O texto lido deve ser considerado 
(A) argumentativo, pois defende uma tese com argumentos. 
(B) injuntivo, pois aconselha determinadas atitudes. 
(C) descritivo, pois fornece dados de um tipo de paisagem. 
(D) narrativo, pois relata fatos em ordem cronológica. 
(E) expositivo, pois dá informações de forma imparcial. 
 

6 
Assinale a opção que indica a substituição inadequada do conector 
por um termo do mesmo sentido. 
(A) “...para a construção de moradias”. / a fim da construção de 

moradias. 
(B) “...porque a inclinação do terreno dificulta...” / em vista de a 

inclinação do terreno dificultar... 
(C) “E, se a terra desliza...” / caso a terra deslize... 
(D) “...por conta dos esgotos...” / em função dos esgotos... 
(E) “Quando chove muito...” / Nos momentos em que chove 

muito... 
 

7 
O texto emprega alguns vocábulos formados com o sufixo –ção. 
Os dois vocábulos abaixo que mostram processo de formação 
exatamente idêntico são: 
(A) demonstração / coração 
(B) construção / inclinação 
(C) digitação / discrição 
(D) perturbação / equitação 
(E) cassação / ficção 
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8 
“Casas construídas em áreas próximas de córregos e rios também 
estão sujeitas a alagamentos quando há muita chuva em um 
período curto de tempo. Além disso, por conta dos esgotos que 
muitas vezes são jogados nos rios, as pessoas que vivem nesses 
locais ficam sujeitas a contrair doenças.” 
Todos os termos sublinhados estabelecem coesão com termos 
anteriores. Assinale a opção que indica o referente anterior de 
forma adequada. 
(A) Casas / nesses locais 
(B) disso / construção de casas próximas de córregos e rios 
(C) que / esgotos 
(D) que / casas 
(E) nesses locais / áreas próximas de córregos e rios 
 

9 
O segmento do texto que não indica uma consequência de algo 
anteriormente citado é: 
(A) “dificulta a construção das casas”. 
(B) “pode colocar em risco a vida dos moradores”. 
(C) “a água pode fazer com que a terra deslize”. 
(D) “estão sujeitas a alagamentos”. 
(E) “são carregadas com ela as casas construídas”. 
 

10 
O texto fala de alguns fatores que podem provocar danos a seres 
humanos em áreas de risco. Assinale a opção em que o fator citado 
também inclui uma crítica aos cidadãos. 
(A) O descuido com o meio ambiente. 
(B) A adversidade dos fenômenos atmosféricos. 
(C) A existência de córregos e rios próximos das casas. 
(D) A ocorrência de alagamentos na área. 
(E) A topografia do terreno. 
 

11 
Um especialista diz que “as enchentes são causadas por fatores 
como ocupação inadequada do território, desmatamento, erosão, 
assoreamento, lixo e ineficiência dos sistemas de drenagem”. 
Em relação aos fatores citados, o texto lido cita 
(A) o  lixo e a ineficiência dos sistemas de drenagem. 
(B) a ocupação inadequada do território. 
(C) todos os fatores apontados. 
(D) o desmatamento e a erosão de forma implícita. 
(E) o assoreamento e o lixo. 
 

12 
 “Alguns locais são impróprios para a construção de moradias”. 
A frase acima pode ser reescrita, de forma correta e mantendo o 
seu sentido original, do seguinte modo: 
(A) Para a construção de moradias são impróprios alguns locais. 
(B) São impróprios, para a construção de moradias, alguns locais. 
(C) Alguns locais para a construção de moradias são impróprios. 
(D) Alguns locais não mostram impropriedade para a construção 

de moradias. 
(E) São impróprios, alguns locais, para a construção de moradias. 
 

13 
Assinale a opção em que a troca de posição de termos proposta 
modifica o sentido original.  
(A) “Os morros são um exemplo” / São um exemplo os morros 
(B) “colocar em risco a vida dos moradores” / colocar a vida dos 

moradores em risco 
(C) “córregos e rios” / rios e córregos 
(D) “também estão sujeitas a alagamentos” / estão sujeitas 

também a alagamentos 
(E) “que muitas vezes são jogados nos rios” / que são jogados nos 

rios muitas vezes 
 

14 
Assinale a opção que indica o pensamento que pode ser 
interpretado como uma defesa do meio ambiente. 
(A) “As águas gastam as pedras.”  
(B) “O meio-ambiente é tudo que não sou eu.”  
(C) “A cidade não é uma selva de concreto; é um zoológico 

humano.”  
(D) “Os rios são caminhos que marcham por si sós.”  
(E) “Turismo rende mais do que madeira.” 
 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 

15 
As amigas Ângela, Dóris e Mônica viajaram juntas e combinaram 
dividir igualmente todas as despesas. Ao final da viagem, Ângela 
havia pago R$ 167,00, Dóris R$ 245,00 e Mônica R$ 470,00. Para 
que as despesas ficassem igualmente divididas entre elas, Ângela 
e Dóris deram, respectivamente, x e y reais para Mônica. 
O valor de x + y é 
(A) 176. 
(B) 184. 
(C) 225. 
(D) 254. 
(E) 303. 
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16 
Uma máquina copiadora A faz 20% mais cópias do que uma outra 
máquina B, no mesmo tempo.  
A máquina B faz 100 cópias em uma hora. 
A máquina A faz 100 cópias em 
(A) 44 minutos. 
(B) 46 minutos. 
(C) 48 minutos. 
(D) 50 minutos. 
(E) 52 minutos. 
 

17 
A negação lógica da sentença “Todo rondoniense gosta de 
chimarrão ou de pão-de-queijo” é 
(A) Nenhum rondoniense gosta de chimarrão ou de pão-de-

queijo. 
(B) Algum rondoniense não gosta de chimarrão nem de pão-de-

queijo. 
(C) Algum rondoniense gosta de chimarrão, mas não gosta de pão-

de-queijo. 
(D) Algum rondoniense não gosta de chimarrão, mas gosta de pão-

de-queijo. 
(E) Nenhum rondoniense gosta de chimarrão e de pão-de-queijo. 
 

18 
Jonas pagou a conta de seu cartão de crédito, após o vencimento, 
com juros de 10% sobre o valor que pagaria até o vencimento. 
O total pago por Jonas, incluindo os juros, foi de R$ 352,00. 
Se tivesse pago a conta de seu cartão de crédito até o vencimento, 
Jonas teria pago a quantia de 
(A) R$ 298,00. 
(B) R$ 316,80. 
(C) R$ 320,00. 
(D) R$ 326,40. 
(E) R$ 327,00. 
 

19 
Para uma premiação, dois funcionários de uma empresa serão 
sorteados aleatoriamente entre quatro candidatos: dois do 
departamento A e dois do departamento B. A probabilidade de os 
dois funcionários sorteados pertencerem ao mesmo 
departamento é 

(A) 
2
1 . 

(B) 
3
1

. 

(C) 
4
1

. 

(D) 
6
1 . 

(E) 
4
3

. 

 

20 
Armando, Bárbara, Carlos e Deise foram ao cinema e vão ocupar 
quatro poltronas consecutivas em uma fila. 
Armando e Carlos não querem sentar um ao lado do outro. 
Nessas condições, o número de maneiras diferentes que eles 
podem ocupar as quatro poltronas é 
(A) 24. 
(B) 18. 
(C) 15. 
(D) 12. 
(E) 8. 
 

21 
Pedro e Marcelo partiram de um mesmo ponto, em um terreno 
plano. 
Pedro caminhou 40 m em direção ao norte e, a seguir, 30 m em 
direção ao leste. 
Marcelo caminhou 50 m em direção ao oeste e, a seguir, 110 m em 
direção ao sul. 
Após isso, a distância entre Pedro e Marcelo é  
(A) 230 m. 
(B) 210 m. 
(C) 190 m. 
(D) 180 m. 
(E) 170 m. 
 

22 
Cada um dos 40 funcionários de uma empresa tem pelo menos 
uma das habilidades A, B ou C. Nenhum deles tem as três 
habilidades. 21 deles não têm a habilidade A, 20 deles não têm a 
habilidade B e 24 deles não têm a habilidade C. 
O número de funcionários dessa empresa que têm duas das 
habilidades A, B ou C é 
(A) 11. 
(B) 13. 
(C) 15. 
(D) 17. 
(E) 19. 
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História e Geografia de Rondônia 

23 
Leia o fragmento a seguir. 
Desde a boca do Jaurú pela parte ocidental prosseguirá a fronteira 
em linha reta até a margem austral do rio Guaporé defronte da 
boca do rio Sararé que entra no dito Guaporé pela sua margem 
setentrional; com declaração que se os comissários, que se hão de 
despachar para o regulamento dos confins nesta parte, na face do 
país, acharem entre os rios Jaurú e Guaporé outros rios, ou balizas 
naturais por onde mais comodamente, e com maior certeza, se 
possa assinalar a raia naquela paragem, salvando sempre a 
navegação do Jaurú, que deve ser privativa dos portugueses, e o 
caminho que êles costumam fazer do Cuiabá para Mato Grosso; os 
dois Altos contraentes consentem e aprovam que assim se 
estabeleça, sem atender a alguma porção mais ou menos de 
terreno que possa ficar a uma ou a outra parte.  

Tratado de Madri, Art. VII. 1750. Apud http://info.lncc.br/madri.html 

A respeito da sistematização das fronteiras da Região Amazônica, 
no século XVIII, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Tratado privilegiou a rede fluvial e os marcos geográficos 

para definir as novas fronteiras, a serem confirmadas por 
eventuais comissões demarcatórias de ambas as partes.  

II. A negociação garantiu a Portugal o controle exclusivo da 
navegação pelo rio Jauru, fator importante porque permitiria 
supervisionar o acesso às minas de Mato Grosso, território 
elevado a capitania, em 1748. 

III. O acordo se baseou no princípio do uti possidetis, segundo o 
qual o direito de posse da terra caberia a seus efetivos 
ocupantes.  

Está correto o que se afirma em 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) I e II, somente. 
(E) I, II e III. 
 
 

24 

 
Autoridades em inauguração de trecho da EFMM, em 1912. (Catálogo da 

exposição Ferrovia Madeira-Mamoré: Trilhos e Sonhos) 

A história da construção da Estrada de ferro Madeira-Mamoré 
(EFMM) remonta à segunda metade do século XIX, quando começa 
a ser idealizada, mas será a assinatura do Tratado de Petrópolis 
(1903) que estabelecerá sua efetiva concretização. A ferrovia 
passou a funcionar entre Porto Velho e Guajará-Mirim, em 1912. 
A respeito da construção da EFMM, assinale (V) para a afirmativa 
verdadeira e (F) para a falsa. 
(  ) Sua implantação ficaria a cargo de empreendedores brasileiros 

financiados pelo Banco do Brasil, em conformidade com o 
Tratado de Petrópolis e em sintonia com o governo reformista 
e urbanizador de Rodrigues Alves, empenhado em expandir a 
rede ferroviária nacional. 

(  ) Sua criação facilitaria o escoamento de mercadorias bolivianas 
e brasileiras, sobretudo o látex, até a cidade de Porto Velho, 
de onde seguiriam por via fluvial até o Atlântico, o que era de 
importância vital para a Bolívia que acabara de perder o seu 
acesso ao Pacífico. 

(  ) Sua construção utilizaria predominantemente mão de obra 
farta e barata disponível na região, seja os seringueiros 
indígenas já acostumados à mata, seja os colonos cearenses 
em fuga das secas que assolavam o Nordeste no último quarto 
do século XIX. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F – V – F. 
(B) F – V – V. 
(C) V – F – F. 
(D) V – V – F. 
(E) F – F – V. 
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25 
Em 1981, com a implantação do Estado de Rondônia, o poema 
"Céus do Guaporé", composto na década de 1940, quando da 
criação do Território Federal do Guaporé, tornou-se o hino da nova 
unidade da Federação.  
 
Quando nosso céu se faz moldura  
Para engalanar a natureza  
Nós os Bandeirantes de Rondônia  
Nos orgulhamos  
De tanta beleza  
 
Como sentinelas avançadas  
Somos destemidos pioneiros 
Que dessas paragens de um poente,  
Gritam com força,  
Somos Brasileiros 
 
Dessa fronteira  
De nossa Pátria  
Rondônia trabalha febrilmente  
E nas oficinas  
E nas escolas  
A orquestração empolga toda gente  
Braços e mentes,  
Forjam cantando  
A apoteose  
Deste rincão  
E com orgulho, exaltaremos  
Enquanto nos palpita o coração  
 
Azul, nosso céu é sempre azul  
Que Deus o mantenha sem rival  
Cristalino muito puro  
E conserve sempre assim  
Aqui, toda vida se engalana  
De beleza tropical,  
Nosso lagos, nossos rios 
Nossas matas, tudo enfim. 
 
As afirmativas a seguir descrevem corretamente a dimensão 
identitária expressa pelo hino, à exceção de uma. Assinale-a: 
(A) O poema associa a identidade dos rondonienses aos 

bandeirantes, no contexto de criação do Território Federal do 
Guaporé e do projeto de integração territorial do Estado Novo, 
conhecido como “Grande Marcha para o Oeste”. 

(B) A referência às "escolas e oficinas" é uma homenagem a Porto 
Velho, cidade associada aos barracões de oficinas da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré e símbolo do caráter industrial e 
moderno que marca o início do século XX. 

(C) A natureza tropical dos "lagos, rios e matas" valoriza a cultura 
rural do interior do Estado e enfatiza a agropecuária e a 
piscicultura que, desde os anos de 1940, seriam o carro-chefe 
da economia rondoniense. 

(D) A segunda estrofe indica o papel da região em relação à defesa 
e à consolidação das fronteiras territoriais, qualificando os 
rondonienses como "sentinelas" e "pioneiros", e culminando 
na afirmação “somos brasileiros”. 

(E) A oficialização do poema como hino do Estado, no contexto do 
alargamento das fronteiras agrícolas, atualiza o espírito 
bandeirante e pioneiro, agora associado à migração 
promovida pelo nascente agronegócio. 

 

26 
 

 
Hervé Théry, in Estudos Avançados, USP. Nº 19, 2005.  

Sobre os principais fluxos e movimentos que caracterizaram os 
processos de ocupação do espaço amazônico e, especificamente, 
o de Rondônia, analise as afirmativas a seguir. 
I. No século XVII, a bacia hidrográfica do Amazonas foi um dos 

eixos de penetração, da foz para montante, de expedições 
militares, de sertanistas aventureiros e de missões religiosas 
em busca de pau-brasil, drogas do sertão e resgate de índios, 
resultando na ocupação do vale do Guaporé-Mamoré-
Madeira.  

II. Entre fins do século XIX e meados do XX, a direção dominante 
dos movimentos migratórios para a região amazônica, de leste 
para oeste, acompanhou a forte demanda internacional pelo 
látex, em duas etapas, marcadas, respectivamente, pela 
pressão da seca nordestina de 1877 e pelo programa do Estado 
Novo dos "soldados da borracha". 

III. Nas últimas décadas do século XX, o eixo rodoviário Brasília-
Acre foi de importância decisiva para o abastecimento de 
Porto Velho e do território rondoniense, tendo contribuído 
para a expansão da fronteira agrícola e das atividades 
pecuaristas que, aliadas aos incentivos do governo federal, 
atraíram grandes contingentes de imigrantes com a criação de 
inúmeros municípios. 

Está correto o que se afirma em: 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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27 

 
O maior número de imigrantes residentes em Rondônia é 
originado da República do Haiti, segundo dados da Delegacia de 
Imigração da Polícia Federal, em Porto Velho. Do total de 1.914 
imigrantes que entraram no Estado em 2012, 1.084 foram de 
haitianos, seguidos por bolivianos, chilenos e peruanos. 

Adaptado de O Globo de 07/02/2013. 

Com base no texto e no mapa, assinale a afirmativa que indica 
corretamente um dos fatores pelos quais Rondônia tornou-se 
recentemente um dos polos de atração para o fluxo migratório de 
haitianos. 
(A) A legalização do ingresso dos haitianos na tríplice fronteira 

entre Brasil, Peru e Bolívia, em função do Acordo de Livre 
Trânsito e Residência vigente entre os membros do Mercosul. 

(B) O recrutamento crescente de mão de obra pelas 
multinacionais de mineração, que se beneficiam do domínio 
do espanhol, francês e inglês comum entre os haitianos. 

(C) A criação de igrejas haitianas de diversas denominações 
evangélicas em Porto Velho, fruto da vinda de missionários 
daquele país para o Brasil. 

(D) A possibilidade de empregabilidade na região, aberta pela 
construção das hidrelétricas na calha do Rio Madeira e de 
pontes e rodovias. 

(E) O amparo governamental aos imigrantes haitianos, que 
recebem permissão de ingresso e permanência no Brasil 
mediante a concessão de asilo político. 

 

28 
 

 
"Acrobatas de Santo Antônio"- Operários no canteiro de obras da Usina 
Hidrelétrica de Santo Antônio (2012) 

As opções a seguir apresentam impactos políticos e 
socioambientais decorrentes da ampliação da infraestrutura 
energética rondoniense, à exceção de uma. Assinale-a.  
(A) Atração da mobilidade populacional associada a processos de 

territorialização, como os gerados pela instalação de canteiros 
de obras pelas empresas construtoras da barragem, seguida 
pela atração de fluxo migratório.  

(B) Expulsão da mobilidade populacional associada a processos de 
(des)territorialização, como os deslocamentos de pessoas que 
perderam as áreas já utilizadas pela agricultura e pecuária, em 
função da construção dos reservatórios. 

(C) Preservação das atividades de cunho tradicional pelas 
comunidades ribeirinhas, como a pesca e o cultivo na várzea, 
transferidas para áreas de proteção ambiental e resguardadas 
como patrimônio cultural imaterial.  

(D) Expectativa de ampliação dos negócios pelos agricultores 
familiares, pecuaristas e sojicultores, que associam a 
construção das usinas a melhorias da infraestrutura energética 
e viária. 

(E) Integração sul americana da infraestrutura energética e de 
transporte (eclusas) do Rio Madeira a outras obras na Bolívia e 
no Peru, compondo eixos de desenvolvimento regionais. 
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29 
Analise o mapa a seguir. 

 
A respeito do desmatamento no Estado de Rondônia, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Até 2004, mais de um terço do território era afetado por 

processos de desmatamento com graves impactos para todo o 
Estado, como a perda da biodiversidade e mudanças no regime 
hidrológico. 

II. As regiões mais atingidas pelo desmatamento se concentram 
no leste rondoniense, devido ao maior avanço das atividades 
ligadas à pecuária e à sojicultura. 

III. As áreas protegidas do Estado correspondem a 
aproximadamente 40 % do território, incluindo Terras 
Indígenas e Unidades de Conservação, também afetadas 
progressivamente pelo desflorestamento. 

Está correto o que se afirma em: 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

30 
Inicialmente, a categoria "populações tradicionais" congregava 
seringueiros e castanheiros da Amazônia. Desde então, expandiu-
se, abrangendo outros grupos que vão de coletores de berbigão de 
Santa Catarina a babaçueiras do sul do Maranhão e quilombolas 
do Tocantins. ( ... ) O que todos possuem em comum é o fato de 
que tiveram uma história de baixo impacto ambiental; formas 
equitativas de organização social e a presença de instituições com 
legitimidade para fazer cumprir suas leis. Mas, acima de tudo, 
estão todos dispostos a uma negociação: em troca do 
reconhecimento e do controle sobre o território, comprometem-se 
a prestar serviços ambientais. As populações tradicionais e suas 
organizações não tratam apenas com fazendeiros, madeireiros e 
garimpeiros. Tornaram-se parceiras de instituições centrais como 
as Nações Unidas, o Banco Mundial e as poderosas ONGs do 
primeiro mundo. 

Adaptado de Populações Indígenas, Povos Tradicionais e Preservação na 
Amazônia. CUNHA, M. C. e ALMEIDA, W. B. de A. (2001). 

Com base no texto, compreende-se o uso da categoria 
"populações tradicionais" para indicar grupos que 
(A) participam da economia global, agregando conhecimento local 

e preservando técnicas de baixo impacto ambiental. 
(B) são naturalmente conservacionistas e se mantêm fora dos 

circuitos centrais da economia de mercado. 
(C) organizam-se em tribos e comunidades autogeridas, com leis 

e tradições orais milenares. 
(D) correspondem à população nativa, etnicamente identificada 

com os índios brasileiros. 
(E) desejam permanecer em estado de isolamento em relação às 

instituições que representam o Estado Nacional. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

31 
O mapeamento estratégico utilizado na metodologia do Balanced 
Scorecard é uma importante ferramenta para visualizar e 
comunicar os processos pelos quais a organização cria valor. 
Sobre o mapa estratégico, assinale a afirmativa correta. 
(A) Permite identificar o Diagrama de Ishikawa relativamente aos 

fatores críticos de sucesso. 
(B) Apresenta geograficamente o desempenho de marketing das 

subsidiárias ou filiais da empresa. 
(C) Relaciona visualmente as relações de causa e efeito entre os 

objetivos estratégicos. 
(D) Conecta sinteticamente as forças e fraquezas às 

oportunidades e ameaças da matriz SWOT. 
(E) Vincula espacialmente os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento aos centros de inovação. 
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32 
A análise SWOT, também chamada em português de análise FOFA, 
é uma das ferramentas mais difundidas nos processos de 
planejamento estratégico. A análise SWOT permite compreender 
a situação da organização em seu ambiente de atuação e subsidiar 
escolhas estratégicas futuras. Utilizando a análise SWOT, uma 
empresa identificou que o envelhecimento da população brasileira 
poderia abrir espaços para inovar e utilizar suas linhas de produção 
automatizadas para desenvolver e colocar no mercado novos 
equipamentos de cuidados médicos domiciliares (home care).  
Para identificar essa possível estratégia, a empresa relacionou 
(A) uma força de mercado com uma ocasião propícia. 
(B) uma fraqueza dos concorrentes com uma oportunidade de 

utilização dos recursos internos. 
(C) uma falha de mercado com uma ameaça à economia brasileira. 
(D) uma força dada pelos recursos internos com uma 

oportunidade representada por uma tendência demográfica. 
(E) uma fragilidade no atendimento à saúde pública com uma 

ameaça representada pela globalização da concorrência. 
 

33 
Sobre planejamento estratégico, ferramenta necessária para 
orientar a evolução da Administração e auxiliar no cumprimento 
de suas metas, analise as afirmativas a seguir. 
I. O planejamento estratégico é o pensamento sistêmico 

estruturado, organizado para que a administração alcance 
seus objetivos.  

II. O planejamento estratégico é a ferramenta física que o 
administrador coloca no computador para monitorar e avaliar 
constantemente os resultados obtidos. 

III. O planejamento estratégico é o detalhamento de como a 
Administração vai atuar para alcançar seus objetivos gerais e 
funcionais, cumprindo sua missão e realizando sua visão de 
futuro. 

Está correto o que se afirma em 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

34 
Além de ser usada como instrumento de percepção e ação 
coletiva, a estratégia pode ser usada para combater os 
concorrentes.  
As opções a seguir apresentam definições de estratégia, à exceção 
de uma. Assinale-a. 
(A) Ela pode ser um plano: uma ação conscientemente 

pretendida, uma diretriz para lidar com uma situação. 
(B) Ela pode ser uma perspectiva: uma sequência de ações que 

levará ao cumprimento das metas definidas dentro dos limites 
estabelecidos. 

(C) Ela pode ser um padrão: uma corrente de ações, ou seja, uma 
consistência no comportamento pretendido ou não. 

(D) Ela pode ser uma posição: um meio de localizar em uma 
organização aquilo que os teóricos organizacionais gostam de 
chamar de “ambiente”. 

(E) Ela pode ser um pretexto: uma manobra específica para 
superar o oponente ou o concorrente. 

 

35 
A relação entre liderança e caráter organizacional pode ser 
explorada em mais detalhes se examinarmos algumas das 
principais tarefas que os líderes devem desempenhar.  
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 
I. Definição de missão e papel institucional - O estabelecimento 

de metas é uma tarefa criativa que implica uma auto-avaliação 
para descobrir os verdadeiros comprometimentos da 
organização, conforme estabelecido pelas demandas efetivas 
internas e externas. 

II. Incorporação institucional do objetivo - A tarefa de liderança 
dentro da estrutura social da organização é a de moldar o 
“caráter” da organização, sensibilizando-o a formas de 
pensamento e resposta, com o objetivo de conseguir maior 
credibilidade. 

III. Solução de conflitos internos - Os grupos de interesse internos 
formam-se naturalmente nas organizações, mas os interesses 
conflitantes não devem ser valorizados pela liderança porque 
a direção da empresa deve se concentrar no bem-estar 
econômico e na elaboração de estratégias de crescimento. 

Está correto o que se afirma em 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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36 
Ainda que existam várias metodologias para a aplicação da gestão 
orientada para resultados, há entre elas alguns passos em comum 
para que sua implementação tenha êxito.  
As opções a seguir apresentam alguns desses passos, à exceção de 
uma. Assinale-a. 
(A) O gestor deve ter uma visão clara dos objetivos a serem 

alcançados e do planejamento estratégico a ser seguido pelo 
setor sob sua responsabilidade. 

(B) O gestor e seus colaboradores devem se reunir para 
estabelecer os objetivos de cada um, determinando prazo para 
a apresentação dos resultados. 

(C) O gestor deve criar um clima competitivo dentro da equipe, 
porque os colaboradores serão recompensados por atingirem 
os resultados. 

(D) O gestor deve avaliar o desempenho da equipe, a partir do 
atingimento ou não dos objetivos estabelecidos. 

(E) O gestor deve monitorar o processo, marcando reuniões antes 
de o prazo estabelecido terminar, para saber se os objetivos 
efetivamente serão alcançados. 

 

37 
Para que a adoção da gestão por resultados seja exitosa, é preciso 
saber como o processo realmente funciona e se ele é de fato 
adequado para atingir os objetivos propostos.  
Sobre as características da gestão por resultados, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. A chave para todo o processo é o foco nos procedimentos, 

porque os resultados dependem da eficiência das etapas 
realizadas. 

II. A liderança sendo mais participativa faz com que a 
responsabilidade por atingir ou não os resultados propostos 
seja de todos. 

III. Na gestão por resultados, os diferentes setores trabalham com 
autonomia e devem definir os procedimentos adequados para 
chegar ao resultado desejado. 

Está correto o que se afirma em 
(A) II, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) I, II e III. 
 

38 
As opções a seguir apresentam razões para o sucesso da gestão 
por resultados, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Otimiza a aplicação de um projeto. 
(B) Aumenta a produtividade da empresa. 
(C) Permite o enxugamento dos custos da empresa. 
(D) Valoriza o trabalho individual em detrimento da equipe. 
(E) Cria um maior envolvimento entre gestores e colaboradores. 
 

39 
A relação da motivação com o comportamento e com o 
desempenho é estabelecida espontaneamente tanto pelos 
cientistas como pelas pessoas leigas. A maioria dos autores 
considera a motivação humana como um processo psicológico 
estreitamente relacionado com o impulso ou com a tendência a 
realizar com persistência determinados comportamentos.  
Sobre a motivação no trabalho, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Manifesta-se pela orientação do empregado para realizar com 

presteza e precisão as suas tarefas e persistir na sua execução 
até conseguir o resultado previsto ou esperado. 

(B) Situa-se no desalinhamento dos interesses da organização 
com os do empregado, envolvidos em um conflito, no qual 
cada um deles apresenta, explicita e/ou implicitamente, suas 
exigências e demandas.  

(C) Refere-se às demandas do empregado no ambiente 
organizacional para encontrar oportunidades de satisfazer  
suas necessidades e atingir seus objetivos e expectativas, por 
meio da própria atividade do trabalho.  

(D) Explicita-se o interesse básico do empregado, que não é o de 
aumentar o lucro da organização ou empresa, mas satisfazer 
suas necessidades pessoais e suas expectativas de crescimento 
funcional. 

(E) Estabelece-se um equilíbrio entre o trabalho/empresa e a 
pessoa, graças à dinâmica fundamental que se estrutura por 
essas duas fontes para a obtenção dos objetivos tanto da 
organização quanto do empregado.  

 

40 
O conceito de governança na década de 90 nasceu fortemente 
impregnado do significado de capacidades de governo e assim 
permaneceu segundo abordagens atuais que ressaltam os 
elementos de capacidade e autonomia. Estes constituem o 
componente de qualificação, no sentido de pré-requisitos 
habilitadores e facilitadores para a geração de resultados e 
formação de redes de governança, indicando “com que” e também 
o “como” do processo. 
A capacidade de governo está relacionada aos seguintes fatores, à 
exceção de um. Assinale-o. 
(A) À liderança de governo (política e executiva), detectando em 

que extensão o líder de governo contribui para a formação de 
uma visão de futuro. 

(B) Ao domínio de competências, entendidas no sentido usual de 
um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes. 

(C) À prontidão para atuar, designando um estado de 
sensibilidade e alerta para responder às demandas no 
momento adequado. 

(D) Aos recursos administrativos, como extensores ou redutores 
de oportunidade, identificando a escala do problema público 
em questão. 

(E) Ao desenho institucional, de modo que pode potencialmente 
limitar ou promover seu desempenho e capacidades 
colaborativas.  
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41 
Em relação aos ativos de uma empresa, assinale a opção correta. 
(A) O ativo não circulante é formado por realizável a longo prazo 

e permanente. 
(B) O ativo permanente é formado por investimentos, 

imobilizado, intangível e diferido.  
(C) Todos os itens que compõem o ativo imobilizado devem passar 

pelo teste de recuperabilidade, caso haja indício de perda. 
(D) Os itens que compõem o ativo intangível devem ser 

mensurados pelo valor justo. 
(E) Entre os investimentos estão as participações societárias 

permanentes no capital social de outras sociedade e as ações 
em tesouraria da empresa. 

 

42 
Em 01/01/2016, Manuel e Joaquim resolvem formar uma 
sociedade empresária. Na ocasião, o contrato social estabelecia 
que cada sócio contribuiria com R$ 50.000 para a formação do 
capital social da entidade. Naquela data, entretanto, cada sócio 
contribuiu efetivamente com R$ 40.000, sendo que Manuel 
integralizou sua parcela mediante a entrega de um imóvel para ser 
utilizado pela sociedade empresária e Joaquim, mediante a 
entrega do montante em dinheiro. 
Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis gerados. 
(A) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 50.000; 

C- Capital Social: R$ 100.000. 
(B) D- Ativo Circulante: R$ 40.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 40.000; 

C- Capital Social: R$ 80.000. 
(C) D- Ativo Circulante: R$ 40.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 40.000; 

D- Capital Social a Integralizar: R$ 20.000; C- Capital Social 
Subscrito: R$ R$ 100.000. 

(D) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Ativo Imobilizado: R$ 50.000; 
C- Capital Social a Integralizar: R$ 20.000; C- Capital Social: R$ 
80.000. 

(E) D- Ativo Circulante: R$ 50.000; D- Investimentos: R$ 50.000; C- 
Capital Social a Integralizar: R$ 20.000; C- Capital Social: R$ 
80.000. 

 

43 
Em 31/12/2015, a Cia. Y possuía um prédio onde estava localizada 
a sua sede. O prédio estava avaliado em R$ 500.000. 
Com a mudança de diretoria, a sociedade empresária decidiu 
construir uma nova sede, comprometendo-se com o plano de 
venda do prédio e iniciando as ações para localizar um comprador. 
O preço pedido pelo prédio foi de R$ 480.000. 
Assinale a opção que indica onde deve ser evidenciado o prédio no 
balanço patrimonial da Cia. Y, em 31/12/2016. 
(A) Ativo não Circulante Mantido para Venda. 
(B) Ativo Realizável a Longo Prazo. 
(C) Propriedade para Investimento. 
(D) Ativo Imobilizado. 
(E) Ativo Intangível. 
 

44 
Uma empresa apresentava, em 31/12/2016, os saldos a seguir. 
 Clientes (60 dias): R$ 50.000;  
 Contas a receber (180 dias): R$ 100.000;  
 Fornecedores (540 dias): R$ 40.000;  
 Aluguel pago antecipadamente, com apropriação linear e 

mensal por 24 meses: R$ 48.000; 
 Estoques previstos para serem vendidos em 90 dias: R$ 

120.000;  
 Provisão para Perdas nos Estoques: R$ 20.000;  
 Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 60.000;  
 Empréstimo a sócio com vencimento em 60 dias: R$ 

35.000;  
 Venda para empresa controlada decorrente da atividade 

operacional da empresa (120 dias): R$ 70.000; 
 Adiantamento de salários de janeiro a empregados: R$ 

46.000;  
 Provisão para 13º salário: R$ 92.000; 
 Receita de vendas recebida antecipadamente: R$ 110.000.  
 Computador utilizado na empresa: R$ 30.000;  
 Depreciação acumulada do computador: R$ 6.000; 
 Participação em outras empresas: R$ 60.000; e 
 Fundo de investimento com resgate em 720 dias: R$ 

88.000. 
Com base somente nos dados acima, o Ativo Realizável a Longo 
Prazo, apresentado no Balanço Patrimonial da sociedade 
empresária, em 31/12/2016, era de 
(A) R$ 112.000. 
(B) R$ 147.000. 
(C) R$ 171.000. 
(D) R$ 182.000. 
(E) R$ 217.00. 
 

45 
Uma sociedade empresária apresentava em suas contas, em 
31/12/2016, os saldos listados a seguir. 
 Vendas Brutas: R$ 400.000;  
 Compras de mercadorias: R$ 100.000;  
 Abatimentos concedidos: R$ 20.000; 
 Descontos financeiros obtidos: R$ 22.000; 
 Descontos financeiros concedidos: R$ 28.000;  
 Devolução de vendas: R$ 15.000; 
 Devolução de compras: R$ 10.000; 
 Saldo inicial do estoque de mercadorias: R$ 25.000;  
 Saldo final do estoque de mercadorias: R$ 5.000; 
 Despesas comerciais: R$ 60.000; 
 Despesas administrativas: R$ 65.000;  
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa: R$ 8.000. 

Considerando apenas as informações acima e desconsiderando a 
incidência de impostos, o valor do lucro bruto da sociedade 
empresária, em 31/12/2016, era de 
(A) R$ 187.000. 
(B) R$ 227.000. 
(C) R$ 247.000. 
(D) R$ 255.000. 
(E) R$ 280.000. 
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46 
Uma sociedade empresária apresentou margem bruta de 20%, em 
2015, e de 25%, em 2016. 
Assinale a opção que indica um possível motivo para o aumento na 
margem bruta. 
(A) Aumento no preço dos produtos vendidos. 
(B) Venda de ativo imobilizado com lucro. 
(C) Diminuição das despesas operacionais. 
(D) Aumento das despesas financeiras. 
(E) Compra de estoque com pagamento a prazo. 
 

47 
No relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
contábeis, a ordem de apresentação de cada assunto na seção dos 
“Principais Assuntos de Auditoria” deve ser determinada de acordo 
com 
(A) a liquidez das transações. 
(B) o julgamento do auditor. 
(C) os montantes envolvidos. 
(D) a ordem cronológica dos fatos de origem. 
(E) a ordem como estão divulgados os fatos nas demonstrações 

contábeis. 
 

48 
As situações a seguir são exemplos de circunstâncias em que o 
auditor, de acordo com as normas vigentes, considera necessário 
incluir um parágrafo de ênfase, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio 

excepcional. 
(B) Existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de ação 

regulatória. 
(C) Aplicação antecipada de nova norma contábil com efeito 

disseminado de forma generalizada nas demonstrações 
contábeis, antes da sua data de vigência, quando permitido. 

(D) Grande catástrofe que tenha tido, ou continue a ter, efeito 
significativo  sobre a posição patrimonial e financeira da 
entidade. 

(E) Descumprimento de norma contábil com efeito relevante no 
resultado. 

 
 

49 
A probabilidade de que certo evento A ocorra é de 20%, a 
probabilidade de que o evento B ocorra é de 30% e a probabilidade 
de que A e B ocorram é de 10%.  
Assim, a probabilidade de que nem A nem B ocorra é igual a 
(A) 30%. 
(B) 40%. 
(C) 50%. 
(D) 60%. 
(E) 70%. 
 

50 
Considere a seguinte amostra de notas de alunos: 5,0; 6,0; 5,0; 4,0; 
10,0. A variância amostral dessas notas pode ser igual a 
(A) 5,5. 
(B) 6,2. 
(C) 6,8. 
(D) 7,2. 
(E) 9,0. 
 

51 
Uma amostra aleatória simples de tamanho n de uma distribuição 
normal com média μ e variância σ2 será obtida. Se  e S2 são a 
média amostral e a variância amostral usuais, avalie se as 
seguintes afirmativas estão corretas. 
 

I.  é um estimador não tendencioso de μ. 
II. S2 é um estimador não tendencioso de σ2. 
III.  e S2 são independentes. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

52 
Se uma variável aleatória X tem distribuição normal com média 2,0 
e variância 4,0 então a seguinte variável aleatória tem distribuição 
normal padrão: 
(A) (X – 4)/4. 
(B) (X – 2)/2. 
(C) (X – 2)/4. 
(D) (X + 2)/4. 
(E) X – 2.  
 
 

53 
As opções e decisões para elaboração do orçamento público 
podem ser classificadas, segundo o processo decisório, em 
processo descendente, processo ascendente e processo 
intermediário. 
Assinale a opção que indica vantagens do processo ascendente. 
(A) Maior conhecimento das necessidades gerais, com projetos 

mais abrangentes. 
(B) Melhor adequação dos recursos aos objetivos. 
(C) Maior mobilidade de ação. 
(D) Menor possibilidade de incorrer em duplicação de serviços. 
(E) Maior realismo na programação, com melhor conhecimento 

sobre o meio. 
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54 
Créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas 
ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento.  
Assinale a opção que indica uma destinação dos créditos 
suplementares. 
(A) Atender as despesas imprevisíveis e urgentes. 
(B) Reforçar a dotação orçamentária que, durante a execução do 

orçamento, se tornou insuficiente. 
(C) Atender as despesas para as quais não há dotação 

orçamentária específica. 
(D) Corrigir erros de planejamento. 
(E) Oferecer condições para que as despesas orçamentárias sejam 

efetivadas.  
 

55 
Na Administração Pública, as receitas podem ser classificadas em 
relação a diferentes aspectos. 
Nesse sentido, em relação à classificação das receitas quanto à 
natureza, assinale a opção correta. 
(A) Receitas de operação de crédito, agropecuárias e de 

consignações são receitas orçamentárias. 
(B) Receitas industriais, com depósitos de terceiros e de 

operações com crédito por antecipação de receita são receitas 
orçamentárias. 

(C) Receitas de serviços, com operações de crédito e alienação de 
bens são receitas orçamentárias.  

(D) Receitas relativas a cauções em dinheiro, a salários não 
reclamados e a prestações de serviços são receitas extra- 
orçamentárias. 

(E) Receitas industriais, patrimoniais e agropecuárias são receitas 
extra-orçamentárias. 

 

56 
O estágio de lançamento da receita é o ato da repartição 
competente que verifica a procedência do crédito fiscal, a pessoa 
que lhe é devedora e inscreve o débito desta. 
Assinale a opção que indica um exemplo de lançamento direto. 
(A) Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza. 
(B) Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS). 
(C) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
(D) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 
(E) Imposto sobre Serviços (ISS) 
 

57 
A licitação precede o empenho da despesa e tem por objetivo 
verificar, entre vários fornecedores, quem oferece condições mais 
vantajosas à Administração. 
Entre as modalidades de licitação estão o pregão e o leilão. 
Assinale a opção que indica uma diferença entre as duas 
modalidades. 
(A) No pregão o objetivo é a aquisição de bens e serviços pelo 

menor preço, enquanto no leilão há busca da maior oferta 
possível. 

(B) No pregão há participação de qualquer interessado, enquanto 
no leilão a participação é restrita a convidados. 

(C) No pregão há uma fase inicial de habilitação preliminar 
destinada a comprovar que os interessados possuem os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos, enquanto no 
leilão não há essa exigência. 

(D) O pregão é realizado entre interessados para escolha de 
trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, enquanto o leilão é 
realizado entre interessados em obter bens apreendidos ou 
penhorados. 

(E) O pregão destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, enquanto no leilão não há essa 
preocupação. 

 

58 
Assinale a opção que apresenta as características de restos a pagar 
processados. 
(A) São as despesas que não foram empenhadas no exercício. 
(B) São as despesas que foram empenhadas no exercício, mas não 

foram liquidadas e nem pagas. 
(C) São as despesas que foram empenhadas e liquidadas no 

exercício, mas não foram pagas. 
(D) São as despesas que foram empenhadas, liquidadas e pagas no 

exercício. 
(E) São as despesas que foram empenhadas e realizadas no 

exercício, mas não foram liquidadas. 
 

59 
O documento que estabelece os projetos e os programas de longa 
duração do governo, definindo objetivos e metas da ação pública 
para um período de quatro anos, é chamado de 
(A) Orçamento Público. 
(B) Plano Plurianual. 
(C) Plano de Diretrizes Orçamentárias. 
(D) Controle Interno. 
(E) Prestação de Contas. 
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60 
Uma entidade governamental incorreu nas seguintes despesas, no 
exercício de 2016.  
 Despesa com vencimentos de funcionários ativos, inativos e 

pensionistas: R$100.000;  
 Despesa com contratos de terceirização de mão de obra: 

R$40.000;  
 Despesa com hora extra de funcionários ativos: R$20.000;  
 Despesa com gratificações: R$50.000. 

 
Assinale a opção que indica o valor total classificado como Despesa 
com Pessoal da entidade em 2016, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
(A) R$100.000. 
(B) R$120.000. 
(C) R$170.000. 
(D) R$190.000. 
(E) R$210.000. 
 
 

61 
Pedro, servidor público, contribuiu durante todo o tempo de 
exercício funcional para o custeio do respectivo regime de 
previdência social. Ao preencher os requisitos exigidos pela ordem 
jurídica, requereu e teve a sua aposentadoria deferida, passando 
para a inatividade. Após alguns anos, veio a falecer. Maria, viúva 
de Pedro, ao requerer o recebimento da pensão por morte, foi 
informada, pelo setor competente da repartição pública, de que, 
um dia após o falecimento, a lei de regência fora amplamente 
modificada, de modo que o benefício previdenciário sofrera 
drástica redução. 
Ao ver de Maria, esse entendimento não estaria em harmonia com 
a proteção constitucional dispensada aos direitos e garantias 
fundamentais. 
O requerimento de pensão por morte, solicitado por Maria, deve 
ser apreciado considerando a lei vigente 
(A) por ocasião do ingresso de Pedro no serviço público. 
(B) por ocasião da aposentadoria de Pedro. 
(C) no momento em que Maria requereu a pensão por morte. 
(D) no momento da morte de Pedro. 
(E) por ocasião da aposentadoria de Pedro, ressalvada somente a 

retroação da lei mais benéfica. 
 

62 
Determinado Estado da Federação, com elevado potencial 
agrícola, editou lei contendo detalhada disciplina afeta ao Direito 
Agrário, que deveria viger nos limites do seu território.  
A União, que até então não havia legislado sobre a matéria, editou, 
poucos anos depois, lei que disciplinava parte das temáticas 
tratadas na lei estadual. 
À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional de divisão 
de competências legislativas entre os entes federativos, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A lei estadual é inconstitucional, por versar sobre matéria de 

competência legislativa privativa da União. 
(B) A lei estadual, em razão da especificidade do interesse, 

prevalece, integralmente, sobre a lei da União. 
(C) A lei estadual, em razão da especificidade do interesse, 

prevalece naquilo que não contrariar a lei da União.  
(D) A lei da União é inconstitucional, por violar a competência 

exclusiva do Estado para legislar sobre a matéria. 
(E) A lei da União somente não seria inconstitucional se fosse 

editada em momento anterior à lei estadual. 
 

63 
O Chefe do Poder Executivo de determinado ente federativo, ao 
fim do exercício financeiro, confeccionou dois arrazoados: o 
primeiro deles, contendo a prestação das contas anuais de 
governo e o segundo, das contas anuais de gestão. Ato contínuo, 
ele solicitou informações de sua Assessoria Jurídica a respeito do 
papel desempenhado pelo Tribunal de Contas e pelo Poder 
Legislativo na apreciação de suas contas.  
A esse respeito, é correto afirmar que 
(A) ambas as prestações de contas serão julgadas pelo Tribunal de 

Contas. 
(B) as contas de governo serão julgadas pelo Poder Legislativo e as 

contas de gestão, pelo Tribunal de Contas. 
(C) ambas as prestações de contas serão julgadas pelo Poder 

Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas. 
(D) as contas de governo serão julgadas pelo Tribunal de Contas e 

as contas de gestão, pelo Poder Legislativo. 
(E) o Tribunal de Contas emitirá parecer das contas de governo, 

não das contas de gestão, cabendo ao Legislativo julgá-las. 
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64 
O Presidente da República, após a análise de sua assessoria, editou 
decreto extinguindo certo quantitativo de cargos públicos vagos e 
organizando um setor da administração pública federal. Essa 
última medida não acarretou aumento de despesa ou a criação ou 
extinção de órgãos públicos. 
João, que vinha se preparando para diversos concursos públicos, 
sentiu-se prejudicado com o decreto e solicitou que o seu 
advogado procedesse à sua análise. 
À luz da narrativa acima e das competências constitucionais do 
Presidente da República e do Poder Legislativo, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Ambas as matérias versadas no decreto são de competência 

do Poder Legislativo, não do Presidente da República. 
(B) O decreto somente poderia ter versado sobre a extinção de 

cargos públicos vagos, não sobre a organização administrativa. 
(C) Ambas as matérias versadas no decreto são de competência 

do Presidente da República. 
(D) O decreto somente poderia ter versado sobre a organização 

administrativa, não sobre a extinção de cargos públicos vagos. 
(E) O decreto somente poderia incursionar nas matérias de que 

tratou se existisse lei delegada autorizando-o. 
 

65 
O Chefe do Poder Executivo do Estado Alfa encaminhou o projeto 
de lei orçamentária anual à Assembleia Legislativa sob forte crítica 
da opinião pública, que não concordava com a drástica diminuição 
das dotações destinadas a certos programas sociais. Sensível a 
essa realidade, um grupo de parlamentares apresentou emenda 
ao projeto, ampliando consideravelmente as referidas dotações.  
Na mesma ocasião, os parlamentares informaram que os recursos 
necessários decorreriam  
I. da anulação de pequena parte das dotações para pessoal; 
II. da anulação de parte das dotações destinadas ao pagamento 

dos juros incidentes sobre a dívida pública; e  
III. de outros programas sociais. 
À luz da narrativa acima, a respeito das dotações a serem anuladas 
em decorrência da emenda parlamentar, é correto afirmar que, 
consoante à sistemática constitucional, a anulação seria possível 
em relação a aquela(s) referida(s) em 
(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) III, apenas. 
 

66 
Determinado professor defendeu a tese de que seria injurídico 
qualquer tratamento diferenciado em relação ao regime de 
contratação de bens, obras e serviços a ser seguido pelas 
sociedades de economia mista e empresas públicas, 
independentemente da atividade desempenhada. Afinal, tanto os 
entes que prestam serviço público como aqueles que exploram 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou 
de prestação de serviços de natureza privada devem submeter-se 
às mesmas normas que recaem sobre a Administração Pública em 
geral. 
À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, a tese do 
professor, em relação à sistemática de contratação a ser 
observada por sociedades de economia mista e empresas públicas, 
está 
(A) totalmente correta. 
(B) parcialmente correta, pois sociedades de economia mista e 

empresas públicas que exploram atividade econômica devem 
ter regras de contratação diferenciadas. 

(C) parcialmente correta, pois sociedades de economia mista e 
empresas públicas que prestam serviço público devem ter 
regras de contratação diferenciadas.    

(D) totalmente incorreta, pois as sociedades de economia mista e 
as empresas públicas, independentemente da atividade 
desempenhada, devem ter regras de contratação 
diferenciadas. 

(E) parcialmente correta, pois apenas as sociedades de economia 
mista, qualquer que seja a atividade desempenhada, devem 
ter regras de contratação diferenciadas. 

 
 

67 
O Chefe do Poder Executivo de determinado Estado federativo 
informou à sua assessoria que desejava propor uma parceria às 
organizações da sociedade civil que atuassem com atividades 
esportivas para crianças portadoras de deficiência, transferindo-
lhes recursos financeiros para a consecução dessa atividade, cuja 
finalidade é de interesse público e recíproco. 
À luz da narrativa acima e da sistemática estabelecida pela Lei nº 
13.019/2014, que norteará o ajuste, o instrumento a ser utilizado 
na celebração da parceria é o 
(A) termo de colaboração. 
(B) termo de parceria. 
(C) termo de fomento. 
(D) contrato de gestão. 
(E) acordo de cooperação. 
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68 
Determinado ente federativo passou a figurar no polo passivo de 
uma ação civil de reparação de danos, sob o argumento de que 
Pedro, servidor público do referido ente, no exercício da função, 
ao conduzir o veículo de um órgão estadual, atropelara e dera 
causa à morte de Maria. Apesar disso, existiam provas robustas de 
que Pedro cumprira integralmente as normas de trânsito e o 
acidente decorrera do comportamento inadequado de Maria.  
À luz da narrativa acima, , na seara afeta à responsabilidade civil 
do Estado por atos comissivos, mais especificamente em relação à 
possibilidade de o comportamento de Maria afastar o dever de 
indenizar, a teoria adotada pela Constituição da República é a    
(A) do risco integral, não sendo o dever de indenizar afastado pela 

culpa exclusiva da vítima. 
(B) do risco administrativo, sendo o dever de indenizar afastado 

pela culpa exclusiva da vítima.  
(C) da culpa, sendo o dever de indenizar influenciado pela culpa, 

tanto do agente público como da vítima. 
(D) da falta administrativa, não sendo o dever de indenizar 

afastado pela culpa exclusiva da vítima. 
(E) do risco social baseada na culpa do agente, sendo o dever de 

indenizar afastado pela culpa exclusiva da vítima.  
 

69 
O Chefe do Poder Executivo de determinado ente federativo, após 
regular consulta, foi informado por sua assessoria jurídica de que, 
embora fosse plenamente possível, em determinado caso 
concreto, a existência de competição entre diversos fornecedores 
em potencial, a Lei nº 8.666/1993 autorizava a compra de certo 
objeto de maneira direta, sem a prévia realização de licitação. 
À luz da narrativa acima e da sistemática legal para a realização da 
contratação direta, a licitação deve ser considerada 
(A) revogável.  
(B) impessoal. 
(C) dispensável. 
(D) inexigível. 
(E) autorizativa. 
 

70 
Pedro, presidente de uma autarquia estadual, ficou muito 
entusiasmado com um projeto de sua autoria, o qual resultou na 
melhoria do serviço prestado à população. Com o objetivo de 
divulgar sua realização, determinou que o setor de comunicação 
social da autarquia elaborasse um informe publicitário e o 
encaminhasse por via postal a milhares de pessoas, tendo ali 
assumido a autoria do projeto e concedido uma extensa entrevista 
a respeito de sua história de vida e de suas futuras pretensões 
políticas, informando que pretendia candidatar-se ao cargo de 
Deputado Federal na próxima eleição. 
Maria, cidadã brasileira, inconformada com o ocorrido, procurou 
os serviços de um advogado. Na ocasião, solicitou fosse 
esclarecido se a conduta de Pedro, ao determinar a confecção e 
distribuição do informe publicitário nos moldes informados, 
estava em harmonia com os princípios da Administração Pública, 
bem como se estava ao seu alcance deflagrar algum mecanismo 
de controle dos atos administrativos praticados. 
À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A conduta de Pedro, sem prejuízo da violação de outros 

princípios, afrontou, de forma mais específica, o princípio da 
eficiência, podendo ser submetida ao controle judicial via 
direito de petição. 

(B) A conduta de Pedro estava em harmonia com os princípios da 
Administração Pública, o que afasta a possibilidade de Maria 
deflagrar algum mecanismo de controle.  

(C) A conduta de Pedro violou apenas o princípio da legalidade, 
podendo ser submetida ao controle judicial via mandado de 
segurança. 

(D) A conduta de Pedro, sem prejuízo da violação de outros 
princípios, afrontou, de forma mais específica, o princípio da 
razoabilidade, podendo ser submetida por Maria ao controle 
do Tribunal de Contas, via tomada de contas especial. 

(E) A conduta de Pedro, sem prejuízo da violação de outros 
princípios, afrontou, de forma mais específica, o princípio da 
impessoalidade, podendo ser submetida ao controle judicial 
via ação popular. 

 

71 
A autoridade competente de determinado ente da Administração 
Pública indireta, após justificar a necessidade de aquisição de certo 
bem comum, adotou todas as medidas exigidas pela Lei nº 
10.520/2002, que disciplina a licitação na modalidade pregão, 
dentre elas,  
I. a definição das exigências de habilitação;  
II. a indicação dos critérios de aceitação das propostas;  
III. a convocação dos interessados, com a indicação da forma de 

obtenção do edital; e  
IV. a realização de sessão pública para recebimento das 

propostas. 
À luz da narrativa acima, sobre as fases externas do pregão, está 
correto o que se afirma em 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) II e IV, apenas. 
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72 
Arnaldo, após intensos estudos sobre as pessoas jurídicas que 
integram a Administração Pública indireta, decidiu individualizar 
aquelas que são criadas por lei, possuem patrimônio próprio e 
pertencem, em sua integralidade, ao Poder Público.  
À luz da ordem jurídica vigente, os entes que apresentam essas 
características são as 
(A) autarquias. 
(B) sociedades de economia mista. 
(C) empresas públicas. 
(D) fundações públicas. 
(E) subsidiárias integrais. 
 

73 
A sociedade empresária Alfa celebrou contrato administrativo com 
o ente federativo Beta, visando ao fornecimento de certos bens de 
consumo durante doze meses.  Ocorre que, logo após a celebração 
do contrato, o mesmo ente federativo realizou reforma tributária 
que onerou sobremaneira o cumprimento da quase totalidade dos 
contratos administrativos que celebrara. Em razão dessa medida, 
Alfa passou a ter grande prejuízo, tendo dificuldade em continuar 
a cumprir o contrato. 
À luz da ordem jurídica vigente e considerando as hipóteses de 
inexecução do contrato administrativo, a reforma tributária 
promovida pelo ente federativo configura 
(A) força maior, justificando a imediata rescisão do contrato. 
(B) fato do príncipe, de modo que Alfa pode pleitear a restauração 

do equilíbrio econômico-financeiro. 
(C) fato da administração, o que permite que Alfa pleiteie a 

restauração do equilíbrio econômico-financeiro. 
(D) ato lícito e previsível, não tendo qualquer reflexo sobre as 

obrigações assumidas com Alfa. 
(E) causa de inexecução do contrato administrativo por culpa do 

ente federativo.  
 

74 
O Chefe de determinada repartição pública decidiu determinar a 
remoção do servidor Pedro, ato de natureza discricionária, 
invocando, como único argumento, a baixa produtividade do 
referido servidor. Ato contínuo, restou demonstrado que o 
referido motivo era falso, já que Pedro era produtivo, tendo sido 
confundido com outro servidor. 
À luz da narrativa acima e do entendimento majoritário sobre a 
natureza do ato praticado e a falsidade do motivo invocado, é 
correto afirmar que o ato de remoção: 
(A) por ser discricionário, não será anulado, ainda que o 

argumento invocado seja falso. 
(B) na medida em que já se efetivou, pode ser apenas revogado, 

conforme o princípio da solenidade. 
(C) por força da teoria dos motivos determinantes, é inválido. 
(D) é plenamente válido, pois não carece de motivação. 
(E) é inválido, desde que não tenha sido emitido há mais de 30 

(trinta) dias.  
 
 

75 
O Orçamento Público deve permitir que, de forma unívoca, através 
de um orçamento apenas, seja possível ter um retrato geral das 
finanças públicas, autorizando-se o Poder Legislativo a exercer o 
controle racional e direto das operações financeiras de 
responsabilidade do Executivo.  
Essa afirmativa representa a aplicação do princípio orçamentário 
da 
(A) responsabilidade fiscal. 
(B) eficácia fiscal. 
(C) unidade orçamentária. 
(D) universalidade orçamentária. 
(E) totalidade orçamentária. 
 

76 
Com relação ao Plano Plurianual, analise as afirmativas a seguir, 
assinalando V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(  ) Cabe ao Congresso encaminhar ao Executivo, o plano 

plurianual, para sua aprovação e sanção presidencial. 
(  ) A passagem do plano plurianual de um governo para outro 

ocorre para promover a continuidade administrativa.  
(  ) No plano plurianual estão definidas as metas e as prioridades 

do governo, inclusive as grandes obras que serão feitas. 
(  ) O plano plurianual contemplará o orçamento fiscal da União, 

seus fundos e entidades da Administração direta e indireta. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F – V – V – F. 
(B) V – F – V – F. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – F – V – V. 
(E) V – F – F – V. 
 

77 
Com relação às vedações orçamentárias constitucionais, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Para fazer frente a uma  calamidade pública, por meio de 

Medida Provisória, é possível a abertura de crédito 
extraordinário. 

II. O déficit de fundação pública, sem fins lucrativos, pode ser 
suprido por recursos do orçamento fiscal sem  necessidade de 
autorização legislativa específica. 

III. Realizar investimento cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro, sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei 
que autorize a inclusão, pode gerar crime de responsabilidade.  

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas.  
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III.  
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78 
Leia o fragmento a seguir. 
Consideram-se subvenções as __________ destinadas a cobrir 
_________________ das entidades beneficiadas, distinguindo-se 
como subvenções sociais, as que se destinem a ________ de 
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. 
Assinale a opção cujos termos completam corretamente as 
lacunas do fragmento acima. 
(A) transferências/despesas de capital/instituições. 
(B) dotações/despesas de custeio/empresas.  
(C) aquisições/despesas de capital/instituições. 
(D) transferências/despesas de custeio/instituições. 
(E) aquisições/despesas financeiras/empresas. 
 

79 
Considerando as receitas: preço público, multa e herança vacante, 
assinale a opção que indica a correta classificação desses 
ingressos. 
(A) Originária/contratual/ordinária. 
(B) Derivada/originária/coercitiva. 
(C) Originária/derivada/extraordinária. 
(D) Derivada/voluntária/extraordinária. 
(E) Voluntária/derivada/onerosa. 
 

80 
Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se 
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão 
contabilizados como 
(A) outras despesas de pessoal. 
(B) outras despesas contratuais. 
(C) restos a pagar. 
(D) despesas extraordinárias. 
(E) despesas continuadas. 
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