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PORTUGUÊS
1. ―A linguagem é uma atividade humana e é
sempre
utilizada
em
situações
de
interlocução.
Pressupõe,
portanto,
a
existência de interlocutores. Por meio da
linguagem elaboramos representações a
cerca do mundo em que vivemos,
organizamos e damos formas as nossas
experiências. Nas representações que
constrói, a linguagem traz marca de
aspectos históricos, sociais e ideológicos de
uma determinada cultura.‖
Maria Luiza M. Abaurre.
A partir do que afirmou Maria Abaurre a
respeito de linguagem podemos afirmar que:
a) A pintura, a música, a dança e os sistemas
gestuais são exemplos de diferentes
linguagens.
b) A linguagem é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas.
c) A sofisticada comunicação entre os animais
pode ser incluída como um exemplo de
linguagem
d) Um texto não verbal, por ser figurativo, não
pode ser classificado como linguagem.
e) A inexistência de interlocutores não
interfere na linguagem.
2. ―A língua é um sistema de representação
constituído por palavras e por regras que as
combinam, permitindo que expressemos
uma ideia, uma emoção, uma ordem, um
apelo, enfim, um enunciado de sentido
completo que estabelece comunicação.‖
José de Nicola
Baseando-se no conceito de língua conclui-se
que:
a) a língua é a linguagem verbal e não verbal
b) língua é o código verbal de uma
determinada comunidade
c) a língua é desprovida de regras e é
imutável
d) língua é o uso do código não verbal
e) língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da
sala dos professores se localizava entre o
bebedouro e a mesa em que era servido o
lanche. Visando a higiene e preocupada com
a contaminação da água e dos alimentos,
uma funcionária deslocou a lixeira para longe
destes e redigiu o seguinte texto informativo
que foi afixado na parede:
―Por favor, não misture LIXO com alimentos e
água.
Deixe a lixeira neste local.
Agradecemos à compreensão.‖
Sabendo que a linguagem é qualquer
processo de comunicação, podemos afirmar
que:
I. Da forma como essa mensagem foi escrita,
a comunidade escolar pode entender que o
objetivo da mensagem é: ―não jogue
alimentos e água juntamente com o lixo‖;
II. A palavra ―não misture‖ contribui para na
interpretação errônea do interlocutor
III. O texto deixa claro que a lixeira não deve
ficar próxima do bebedouro e da mesa de
alimentos para não gerar contaminação
a) Apenas I e III estão corretas;
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas;
e) Nenhuma afirmativa está correta
4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à
memorização
de
regras
gramaticais
aplicadas a uma única modalidade, a língua
escrita, em uma única variante, a padrãoculta. A língua é tratada como uma dobra
sobre si mesma no sentido de que o estudo
da estrutura e da forma é visto como
suficiente e até mesmo essencial para que,
como consequência natural e necessária, o
sujeito aprenda a produzir e compreender
eficientemente
textos/discursos
reais,
aqueles inseridos em situações cotidianas
de comunicação, quer escolares, quer não.
Obviamente, e a experiência é testemunha
disto, essa consequência não é assim tão
natural e, menos ainda, necessária. Muito
pelo contrário, a ―aprendizagem‖ da
metalinguagem parece até distanciar o
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aprendiz das tarefas de compreensão leitora
e de produção de textos/discursos. O estudo
da gramática normativa acaba por inibir e
limitar a atividade de produção do aluno,
pois este tem sempre a impressão de não
saber escrever, como se a língua escrita
fosse uma modalidade a que somente os
grandes literatos têm acesso, longe,
portanto, do uso corrente advindo de
necessidades cotidianas. Tanto é assim que
é comum ouvir, nos mais diversos meios e
nas mais diferentes profissões – inclusive na
de professor –, profissionais afirmando
categoricamente não saber ―colocar suas
ideias no papel‖ e ter dificuldade para ler um
texto
mais
especializado
e
mais
complexo.[...]
Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania
Morales Rowell
A respeito do texto é correto afirmar que:
a) a compreensão das regras gramaticais é
essencial para que o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais;
b) o fato de o aluno ter dificuldade de
escrever, produzir textos não tem a ver
com o estudo enfático e praticamente
exclusivo da gramática normativa;
c) o ensino da língua portuguesa tem se
limitado à língua escrita e a variedade
padrão;
d) a aprendizagem da metalinguagem
contribui na tarefa de compreensão leitora
e na produção de textos;
e) ―não saber ―colocar suas ideias no papel‖‖
tem a ver com o pouco conhecimento da
variedade padrão-culta
5. Leia o texto a seguir:
São Paulo, 04 de setembro de 2011.
Caro Sr. Editor do Jornal Folha de São Paulo,
Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais
Compreende-se que alunos mineiros serão
prejudicados pela greve de professores.
Contudo não seria correto suspender o
exame, já que o total de inscritos na prova
chega a quase 5,4 milhões. Deve-se levar em
conta que os outros milhões de jovens se
preparam o ano todo.

O fato de os mineiros não estarem em
situação de igualdade com os outros é, sem
dúvida, um infeliz fator. Mas não é suficiente,
já que os problemas na educação não
atingem um único Estado.
Cordialmente,
F.H.S.
O texto acima possui local e data, vocativo,
assunto, introdução desenvolvimento e
conclusão das ideias, saudação e assinatura.
Baseando-se nessas informações podemos
afirmar que este texto pertence ao gênero:
a) Notícia
b) Artigo de opinião
c) Carta do leitor
d) Editorial
e) Carta de reclamação e de solicitação
6. Levando em consideração a variedade
linguística é correto afirmar que:
Causo
de
mineirim
Sapassado, era sessetembro, taveu na
cozinha tomano uma picumel e cuzinhano
um kidicarnecumastumate pra fazer uma
macarronada
cum
galinhassada.
Quascaídesustoquanduvi
um
baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra.
A receita mandopômidipipocadenda galinha
prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó
da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco
quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascaídendapia!
Fiquei
sem
sabêdondecovim,
proncovô,
oncontô.
Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém
semaxucô!
(http//bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/
mensagens/engraçadas)
a) Na maior parte das palavras ocorreu
aglutinação o que não compromete a
compreensão do texto
b) O uso do dialeto caipira se enquadra na
linguagem padrão formal
c) De acordo com a sociolinguística, a
variedade linguística do texto referido é
considerada incorreta
d) O texto usa gíria como variedade linguística
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e) O texto enfatiza a variedade não padrão
através do dialeto mineiro que foi
intencionalmente exagerado.

III.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa
incorreta:

a) a mudança de tempo está ligada com a
variedade linguística
b) a tira não aborda a variedade linguística
c) a variação histórica é um tipo de variedade
linguística
d) a linguagem sofreu mudanças
e) a variedade histórica não interfere na
comunicação

8. Observe os textos abaixo:

I.

II.
O que é poesia?
Que é poesia?
Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.
(Cassiano Ramos)

a) I e IIIsão metalinguísticos
b) I, II e III são intertextuais
c) I e II são metalinguísticos
d) Apenas II é metalinguística
e) I, II e III são metalinguísticos
9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o
que não quer ver se aplica com perfeição na
análise sobre o atual estágio da mídia:
desconhecer ou tentar ignorar os incríveis
avanços tecnológicos de nossos dias, e supor
que eles não terão reflexos profundos no
futuro dos jornais é simplesmente impossível.
SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de
dez. 1995.
A respeito da intertextualidade do texto é
correto afirmar que:
a) foi feita com um romance
b) foi feita com um poema
c) foi feita com um filme
d) foi feita com um provérbio
e) não há intertextualidade
Leia os textos abaixo para responder as
questões 10 e 11:
Texto I
Autopsicográfica
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
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Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa
Texto II
Por que escrevo?
O escritor é um observador.
Observa tão atentamente
Que na escrita tem que expor
Tudo o que percebe à frente.
E ainda sabe ele que ao escrever
De fugir da timidez é capaz...
Se cara a cara não consegue deixar ver
Tudo o que seu coração traz...
E, enfim, nos textos que cria
(Com gosto doce, salgado ou azedo)
Está a sua mais profunda fantasia,
Toda sua emoção, todo seu medo.
Brincar com as letras é, com magia,
Levar seu mundo à ponta do dedo.

12. O texto descritivo faz um retrato por
escrito de um lugar, uma pessoa, um animal
ou
um
objeto,
descrevendo-o
minuciosamente tendo o adjetivo como a
classe de palavra mais utilizada. Dos
fragmentos abaixo, qual deles apresenta
características de texto descritivo:
a)‖Duas horas da tarde. Um sol ardente nos
colmos dardejando e nos eirados sobreleva
aos sussurros abafados o grito das bigornas
estridentes...‖ (Gonçalves Crespo)
b) ―Diz que era uma velhinha que sabia andar
de lambreta. Todo dia ela passava pela
fronteira montada na lambreta, com um bruto
saco atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega — tudo malandro velho — começou a
desconfiar da velhinha.
Um dia, quando ela vinha na lambreta com o
saco atrás, o fiscal da Alfândega mandou ela
parar. A velhinha parou e então o fiscal
perguntou assim pra ela:
— Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa
por aqui todo dia, com esse saco aí atrás.
Que diabo a senhora leva nesse saco? [...]‖
Stanislaw Ponte Preta

Ana Helena Ribeiro Tavares
10. A respeito do texto II, podemos afirmar
que em relação ao texto I é:
a) uma síntese.
b) uma retextualização.
c) uma resenha.
d) um paráfrase.
e) uma intertextualidade.
11. Em relação aos textos é incorreto afirmar
que:
a) os dois textos são coerentes
b) o texto II atende a norma padrão
c) o texto II dialoga com o texto I
d) o texto II possui o mesmo gênero do texto I
e) o texto I dialoga com o texto II
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c) Em pleno século XXI é salutar refletir
sobre a importância de preservação do meio
ambiente bem como atuar em prol de uma
sociedade mais consciente e limpa. Já ficou
mais que claro que a maioria dos problemas
os quais enfrentamos atualmente nas
grandes cidades, foram gerados pela ação
humana.
De tal modo, podemos pensar nas grandes
construções, alicerçadas na urbanização
desenfreada, ou no simples ato de jogar lixo
nas ruas. A poluição gerada e impregnada
nas grandes cidades foi em grande parte
fruto da urbanização desenfreada ou da
atuação de indústrias; porém, deveres não
cumpridos
pelos
homens
também
proporcionaram toda essa "sujidade". Nesse
sentido, vale lembrar que pequenos atos
podem produzir grandes mudanças se
realizados por todos os cidadãos.
Portanto, um conselho deveras importante:
ao invés de jogar o lixo (seja um papelzinho
de bala, ou uma anotação de um telefone)
nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente
4

quando encontrar uma lixeira. Seja um
cidadão consciente! Não Jogue lixo nas
ruas!
d) Doces Caramelados
Ingredientes:
- 2 xícaras de açúcar
- 1 xícara de água
- 2 colheres de sopa de vinagre branco

b) A modalidade escrita exige uma
formalidade e um planejamento que a
modalidade falada não possui;
c) Em narrações ou na reprodução da fala de
alguém o uso do coloquialismo é coerente;
d) o telejornal é falado, portanto, os textos
nele pronunciados pertencem à linguagem
oral;
e) a escrita não está necessariamente ligada
a língua padrão
14. ―Era uma vez um urso selvagem e livre,
mas que invejava os pássaros porque
sabiam voar. Só que um dia um circo carioca
pegou o urso para fazer um show no Rio de
Janeiro, mas ele continuava com aquele
velho sonho. Um dia ele fugiu do circo, e
saiu andando pela cidade, todos que o viam
quase morriam de susto. Até que ele olhou
pro céu e viu um monte de homens com asa
delta e chegou à seguinte conclusão: os
homens também voam e ficou fascinado
com aquilo, mas continuou a andar até que
chegou no alto do pão de açúcar lá tinha
vários homens saltando de asa delta mas
quando ele chegou perto de um homem o
homem saltou sem asa delta (só de medo) aí
o urso pegou a asa delta e saltou por aí,
muito feliz.‖
Maria Lucia A. Gnerre

Modo de preparo:
Leve ao fogo o açúcar e a água, deixando
ferver até o ponto de bala mole (pingue a
calda em uma xícara com água para verificar
o ponto). Adicione o vinagre e deixe no fogo
até ficar com cor de champanha (no ponto
de quebrar).
Abaixe o fogo ao mínimo. Jogue os doces
um a um na calda, retire-os e coloque-os
sobre superfície untada com manteiga.
e) ―O cavalo e o burro seguiam juntos para a
cidade. O cavalo contente da vida, folgando
com uma carga de quatro arrobas apenas, e
o burro — coitado! Gemendo sob o peso de
oito. Em certo ponto, o burro parou e disse:
— Não posso mais! Esta carga excede às
minhas forças e o remédio é repartirmos o
peso irmãmente, seis arrobas para cada um.
O cavalo deu um pinote e relinchou uma
gargalhada. [...]‖
13.
―Hoje,é
impossível investigar os
fenômenos da oralidade e da escrita sem
uma referência direta ao papel dessas duas
práticas na civilização contemporânea. De
igual modo, já não se pode observar
satisfatoriamente
as
semelhanças
e
diferenças entre oralidade e escrita sem
considerar a distribuição de seus usos na vida
diária.‖
Luiz Antônio Marcuschi
Levando em consideração o texto acima,
assinale a afirmação incorreta:
a) A oralidade deve ficar restrita às nossas
conversas informais com os amigos ou
familiares;

Do texto acima, que foi redigido por uma
criança, a passagem que indica marca de
recursos da modalidade oral é:
a) ―Era uma vez um urso selvagem...‖
b) ―...aí o urso pegou a asa delta e saltou...‖
c) ―...mas ele continuava com aquele velho
sonho.‖
d) ―...e chegou à seguinte conclusão‖
e)―...invejava os pássaros porque sabiam
voar.‖
15. Um texto literário é uma construção
textual de acordo com as normas da literatura,
com objetivos e características próprias,
como linguagem elaborada de forma a
causar emoções no leitor. Das alternativas
abaixo, qual delas não é característica de um
texto literário?
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a) função poética, ritmo e musicalidade
b) elevado nível de criatividade
c) informar, esclarecer, explicar
d) função estética e intenso dinamismo
e)figuras de linguagem, sentido figurado e
metafórico das palavras

d)
e)

16. O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do Mundo...
O texto literário acima, de Alberto Caeiro, um
dos heterônimos do poeta português de
Fernado Pessoa, pertence ao gênero:

a)

z<

b)

z<

c)

z>

d)

z>

e)

z=0

a) lírico
b) épico
c) dramático
d) narrativo moderno
e) narrativo tradicional

MATEMATICA

17.
As medidas dos quatros ângulos
internos do paralelogramo a seguir é:

α = + 30o
a)
b)
c)

β = x – 15o

110o70o 110o e 70o
85o95o 85o e 95o
90º80º 90º e 80º

110º80º 110º e 80º
95º80º 95º e 80º

3x = 330

18.
Para que valores de z a função f(x) = (z
– 1)x² - 2x + 4 não admite zeros reais?

19.
Laura deseja calcular a média
ponderada de suas notas de Física das três
séries do ensino médio. Considerando que o
peso das notas esteja relacionado as séries
em questão, a média das notas de Laura é:
Física 1º ano E.M = 7,0
Física 2º ano E.M = 7,3
Física 3º ano E.M = 8,6
a)
b)
c)
d)
e)

7, 2
7, 7
7, 3
7, 6
7, 9

20.

Considere as afirmações a seguir:

I – Dois triângulos são semelhantes se um
ângulo de um, é congruente a um ângulo do
outro.
II – Dois triângulos são semelhantes se os
lados de um são proporcionais aos lados do
outro.
III – Dois triângulos são semelhantes se
possuem
um
ângulo
congruente
compreendido entre lados proporcionais.
Assinale a alternativa correta:
a)
Somente I é verdadeira.
b)
As alternativas I e III são verdadeiras.
c)
As alternativas I e II são verdadeiras.
d)
As alternativas II e III são verdadeiras.
e)
Somente II é verdadeira.
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21.
O valor dos elementos desconhecidos
das matrizessão, respectivamente:

De Literatura
De Economia

26.
Por volta das 15h05, horário de Brasília
do dia 13.03.2013, a chaminé da Capela
Sistina expeliu a tão esperada fumaça
branca, anunciando ao mundo que o novo
Papa havia sido escolhido. Assim, o
sucessor do Papa Bento XVI que assumiu o
pontificado com o nome de Papa Francisco é
o Cardeal:

=
a)
b)
c)
d)
e)

d.
e.

x=5ey=2
x=4ey=5
x=4ey=2
x=5ey=4
x=5ey=3

22.
O valor de q, para que o polinômio
Q(x)=2x3+5x2- qx + 2 seja divisível por x - 2
e:
a)
q = 38
b)
q = 36
c)
q = 18
d)
q = 19
e)
q = 20

a.
b.
c.
d.
e.

Uruguaio José Hidalgo Bermudez
Argentino Antonio Carracino
Argentino Jorge Mario Bergoglio
Uruguaio Juan Romam Barbieri
Argentino Julio Leonardo Sandi

27.
Inúmeras denúncias envolvendo a
Petrobrás têm repercutido nas manchetes e
motivaram parlamentares da oposição a criar
uma CPI (Comissão Parlamentar e Inquérito)
envolvendo a estatal. Uma denúncia das
mais badaladas está sendo investigada com
o cognomino de operação:

CONHECIMENTOS GERAIS
23.
Em 2006, o IBGE completou 70 anos
de sua fundação. Esse Instituto foi criado no
contexto da(o):

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

28.
O gentílico de quem nasce no
município de Boca do Acre, no estado do
Amazonas é:

Ditadura militar, de Costa e Silva
Transição Democrática, de José Sarney
Estado Novo, de Getúlio Vargas
Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek
Milagre Brasileiro, de Ernesto Geisel

24.
Nome da cordilheira
localizado o monte Aconcágua.
a.
Himalaia
b.
Alpes
c.
Montes Apeninos
d.
Andes
e.
Montanhas Rochosas

onde

fica

25.
Em outubro de 2010, o peruano Mario
Vargas Llosa tornou-se mais um latinoamericano a receber o Prêmio Nobel:
a.
De Química
b.
Da Paz
c.
De Medicina

a.
b.
c.
d.
e.

Lava jato
Fora Dilma
Panelaço
Fora Cunha
Diga não à corrupção

Bocadoacrense
Bocacreano
Acrense
Acreano
Bocacrense

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29.
A Constituição da República Federativa
do Brasil de1988, em seu Art. 18, determina
que a organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos. Sabendo que
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há desdobramentos deste em parágrafos,
marque a alternativa que demonstra o
parágrafo INCORRETO.
a) § 1º Brasília é a Capital Federal.
b) § 2º Os Territórios Federais integram a
União, e sua criação, transformação em
Estado ou reintegração ao Estado de
origem
serão
reguladas
em
lei
complementar.
c) § 3º Os Estados podem incorporar-se entre
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
d) § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, far-se-ão
por lei estadual, dentro do período
determinado
por
Lei
Complementar
Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos
Municípios envolvidos, após divulgação dos
Estudos
de
Viabilidade
Municipal,
apresentados e publicados na forma da
lei. (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 15, de 1996).
e) § 5º Qualquer modificação na organização
político-administrativa brasileira pode ser
determinada somente pelo Poder Executivo
30.
A Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, em seu Art. 37. Determina
que a administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá a princípios. Marque a
alternativa que registra CORRETAMENTE
os princípios constitucionais.
a) De amor à pátria, de respeito aos cidadãos;
b) De legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência;
c) De qualidade, perpetuidade, segurança e
moralidade;
d) De amor à pátria, marketing e justiça;
e) De publicidade e justiça;

31.
A Lei no. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civil da União, das
autarquias e das fundações públicas
federais. Em seu Art. 116 determina que os
servidores, no desempenho de suas
atribuições, devem seguir vários deveres.
Marque a alternativa abaixo que registra
INCORRETAMENTE um desses deveres.
a) Observar
as
normas
legais
e
regulamentares;
b) Cumprir as ordens superiores, mesmo
quando manifestamente ilegais;
c) Atender com presteza;
d) Levar as irregularidades de que tiver
ciência
em
razão
do
cargo
ao
conhecimento da autoridade superior ou,
quando
houver
suspeita
de
envolvimento desta, ao conhecimento de
outra
autoridade
competente
para
apuração;
e) Representar contra ilegalidade, omissão ou
abuso de poder.
32.
A Lei no. 8.112, de 11 de dezembro de
1990,
em
seu
Título
IV
Do Regime Disciplinar, Capítulo IV, que trata
das responsabilidades do servidor público.
No exercício irregular de suas atribuições, o
servidor responderá processo. Sobre este
Capítulo, marque a alternativa CORRETA.
a) O
servidor
não
responde
administrativamente;
b) O servidor recebe penalidades pelas suas
corretas atribuições;
c) O servidor não responde civilmente;
d) O servidor responde civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular
de suas atribuições;
e) Qualquer servidor será responsabilizado
quando
não houver prática de crimes ou
improbidade.
33.
A Lei no. 8.112, Capítulo V, Art. 127,
trata das Penalidades aos servidores por
infração cometida. Marque a alternativa que
registra INCORRETAMENTE algumas das
penalidades disciplinares:
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a) Advertência; Suspensão;
b) Demissão; Cassação de Aposentadoria
ou Disponibilidade;
c) Perda do direito ao voto e ao FGTS;
d) Destituição de Cargo em Comissão;
e) Destituição de função comissionada;
34.
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
institui normas para licitações e contratos da
Administração
Pública
e
dá
outras
providências. Marque a alternativa que
registra CORRETAMENTE a Seção I que
trata dos Princípios legais.
a) Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais
sobre
licitações
e
contratos
administrativos pertinentes a obras,
serviços,
inclusive
de
publicidade,
compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
b) Art. 1o Esta Lei estabelece normas
pertinentes a serviços e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
c) Art. 1o Esta Lei estabelece normas
pertinentes a serviços no âmbito dos
Poderes da União;
d) Art. 1o Esta Lei estabelece normas no
âmbito dos Estados e dos Municípios.
e) Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais
sobre contratos de publicidade e locações
no âmbito dos Poderes da União.
35.
O Art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 determina as modalidades de
licitação. Marque a alternativa que registra
CORRETAMENTE todas as modalidades:
a) I - tomada de preços; II - convite; III concurso; IV – leilão;
b) I - convite; II - concurso; III – leilão;
c) I - concorrência; II - tomada de preços; III
- convite; IV - concurso; V – leilão;
d) I - concorrência; II - tomada de preços; III
- convite; IV – leilão;
e) I - concorrência; II - tomada de preços; III
- concurso; IV – leilão;

36.
Marque a alternativa que demonstra
CORRETAMENTE a modalidade de licitação
entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de 3 (três)
pela unidade administrativa, a qual afixará,
em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais
cadastrados
na
correspondente
especialidade
que
manifestarem
seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte
e quatro) horas da apresentação das
propostas.
a)
b)
c)
d)
e)

Concorrência;
Tomada de preços;
Convite;
Concurso;
Leilão;

37.
O Art. 24 da Lei no. 8.666, trata de
dispensa de licitação. Marque a alternativa
que registra INCORRETAMENTE a dispensa
do processo licitatório.
a) Quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas
as condições preestabelecidas;
b) Nos casos de grave situação econômica;
c) Quando a União tiver que intervir no
domínio econômico para regular preços ou
normalizar o abastecimento;
d) Na contratação de instituição brasileira
incumbida regimental ou estatutariamente
da
pesquisa,
do
ensino
ou
do
desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social
do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional
e não tenha fins lucrativos;
e) Quando
houver
possibilidade
de
comprometimento da segurança nacional,
nos casos estabelecidos em decreto do
Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional;
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38. A Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Marque
a
alternativa
que
registra
CORRETAMENTE o Art. 1º. da Lei.
a) Esta Lei estabelece normas básicas sobre
o processo financeiro no âmbito da
Administração;
b) Esta
Lei
estabelece
normas
da
Administração
Orçamentária
Federal
visando a proteção dos fins da
Administração, em especial, à proteção dos
direitos dos administrados e ao melhor
cumprimento dos fins da Administração.
c) Esta Lei estabelece normas básicas sobre
o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, à proteção dos
direitos dos administrados e ao melhor
cumprimento dos fins da Administração.
d) Esta
Lei
estabelece
o
processo
administrativo disciplinar à proteção dos
direitos da Administração.
e) Esta Lei estabelece o fim da Administração.
39.
De acordo com a Lei Nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999, Capítulo V, Art. 9º,
marque
a
alternativa
que
registra
CORRETAMENTE os legitimados como
interessados no processo administrativo:
a) I - pessoas físicas ou jurídicas que o
iniciem como titulares de direitos ou
interesses individuais ou no exercício do
direito de representação;
b) II - aqueles que, sem terem iniciado o
processo, têm direitos ou interesses que
possam ser afetados pela decisão a ser
adotada;
c) III - as organizações e associações
representativas, no tocante a direitos e
interesses coletivos;
d) IV - as pessoas ou as associações
legalmente constituídas quanto a direitos
ou interesses difusos;
e) Todas as alternativas I – II – III – IV estão
corretas.

40.
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
Marque a alternativa CORRETA sobre a
quem se aplica a LRF.
a) A LRF aplica-se à União, aos Estados e ao
Distrito Federal, compreendendo os
poderes Legislativos e Judiciários (art. 1º, §
2º);
b) A LRF aplica-se somente aos Estados e
aos
Municípios,
compreendendo
os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
c) A LRF aplica-se à União e aos Municípios,
compreendendo
as
respectivas
administrações diretas; (art. 1º, § 2º);
d) A LRF aplica-se à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios,
compreendendo: a) o Poder Executivo, o
Poder Legislativo, neste abrangidos os
Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o
Ministério Público; b) as respectivas
administrações diretas, fundos, autarquias,
fundações
e
empresas
estatais
dependentes. (art. 1º, § 2º e 3º.);
e) A LRF aplica-se à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios,
compreendendo: a) o Poder Legislativo,
neste abrangidos os Tribunais de Contas, o
Poder Judiciário e o Ministério Público; b)
as
respectivas
administrações
das
autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes. (art. 1º, § 2º e 3º.);
41.
Marque a alternativa
acerca do Plano Plurianual.

INCORRETA

a) O PPA é o instrumento constitucional de
planejamento governamental;
b) O PPA reflete as diretrizes do governo para
um período de 4 (quatro) anos;
c) O PPA está previsto na Constituição
Federal de 1988, que, nos termos do § 1º
do Art. 165, registra: ―A Lei que institui o
Plano Plurianual estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e
metas da administração pública federal
para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada‖.
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d) Quanto justificados, alguns investimentos
realizados pelo Governo não devem estar
previstos no PPA.
e) No § 4º do Art. 165, a Constituição também
define que ―os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais previstos
nesta Constituição serão elaborados em
consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional
42.
Marque a alternativa CORRETA sobre
a Lei das Diretrizes Orçamentárias.
a) De acordo com a Constituição Federal, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias destina-se
a apontar as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as
despesas de capital para o exercício
financeiro subseqüente;
b) A LDO orientará a elaboração da lei
orçamentária anual;
c) A LDO disporá sobre as alterações na
legislação tributária;
d) A LDO estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de
fomento;
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
43.
Marque a alternativa INCORRETA
sobre Lei Orçamentária Anual – LOA.
a) É na Lei Orçamentária Anual (LOA) que o
governo define as prioridades contidas no
PPA e as metas que deverão ser atingidas
naquele ano;
b) A LOA disciplina todas as ações do
Governo Federal. Contudo, algumas
despesas públicas podem ser executadas
fora do Orçamento;
c) As ações dos governos estaduais e
municipais devem estar registradas nas leis
orçamentárias dos Estados e Municípios;
d) No Congresso, deputados e senadores
discutem, na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO), a proposta enviada pelo Executivo
e fazem as modificações que julgam
necessárias por meio das emendas e
votam o projeto;

e) Depois de aprovado, o projeto é
sancionado pelo Presidente da República e
se transforma em Lei.
44. Marque a alternativa CORRETA sobre
Orçamento Público.
a) É um instrumento de planejamento
governamental em que constam as
despesas da administração pública para
um ano, em equilíbrio com a arrecadação
das receitas previstas;
b) É o documento onde o governo reúne
todas as receitas arrecadadas e programa
o que de fato vai ser feito com esses
recursos;
c) É onde aloca os recursos destinados a
hospitais, manutenção das estradas,
construção de escolas, pagamento de
professores;
d) É no orçamento onde estão previstos todos
os recursos arrecadados e onde esses
recursos serão destinados;
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
45.
Marque a alternativa CORRETA que
falta para complementar o Art. 2º. da Lei nº
4.320/64. ―A Lei do Orçamento conterá a
discriminação da receita e despesa de forma
a evidenciar a política econômica financeira e
o programa de trabalho do Governo,
obedecidos os princípios de unidade,
universalidade e.................‖
a)
b)
c)
d)
e)

Pluralidade;
Semestralidade;
Anualidade;
Mensalidade;
Periodicidade.

46.
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
institui
normas para licitações e contratos da
Administração
Pública
e
dá
outras
providências. No Art. 55 são exigidas
cláusulas obrigatórias que devem constar
em todo contrato pactuado com a
administração pública. Marque a alternativa
que registra INCORRETAMENTE uma das
exigências.
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a) O objeto e seus elementos característicos;
b) O regime de execução ou a forma de
fornecimento;
c) O preço e as condições de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de
atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do
efetivo pagamento;
d) Os prazos de início de etapas de execução,
de conclusão, de entrega, de observação e
de recebimento definitivo, conforme o caso;
e) O contratado não possui a obrigação do de
manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
47.
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
em seu Art. 65, permite 2 (dois) tipos de
casos de alteração nos contratos: I unilateralmente pela Administração ou II - por
acordo das partes, desde que devidamente
justificados. Marque a alternativa CORRETA.
a) Quando houver modificação do projeto ou
das
especificações,
para
melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por pela Lei;
c) Quando conveniente a substituição da
garantia de execução;
d) Quando necessária a modificação do
regime de execução da obra ou serviço,
bem como do modo de fornecimento, em
face
de
verificação
técnica
da
inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
48.
Marque a alternativa INCORRETA
acerca de contratos pactuados com a
Administração Pública
a) O contrato deverá ser executado fielmente
pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei 8.666,

respondendo
cada
uma
pelas
conseqüências de sua inexecução total ou
parcial;
b) A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um
representante
da
Administração
especialmente
designado,
permitida a contratação de terceiros para
assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição;
c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados;
d) O contratado não é responsável pelos danos
causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo
essa
responsabilidade
a
fiscalização ou o acompanhamento pelo
órgão interessado;
e) O contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do
contrato.
49.
Marque a alternativa INCORRETA
sobre a rescisão de contrato no serviço
público determinado por ato unilateral e
escrito da Administração.
a) Pelo não cumprimento de cláusulas
contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
b) Os casos de rescisão contratual serão
informalmente registrados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
c) Por razões de interesse público, de alta
relevância
e
amplo
conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o
contrato;
d) Na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato;
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e) As possibilidades de rescisões
descritas no Art. 79 da Lei nº 8.666;

estão

50.
Marque a alternativa CORRETA. De
acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, Art. 38 e
Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998, o servidor público que se elege
prefeito:
a) Não ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função;
b) Será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe, facultado optar pela sua
remuneração;
c) Não havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego
ou
função,
sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
d) Em qualquer caso que exija o afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu
tempo de serviço não será contado para
todos os efeitos legais;
e) No exercício de mandato eletivo, não
haverá benefício previdenciário.

RASCUNHO
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