
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo
para responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de
respostas.

     ADMINISTRAÇÃO



LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial,  mas pelo valor  ético de que ela se reveste.  Não se constitui
apenas de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz
com que cada um realize seu destino de criatura humana”.
Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante:
a vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas de graves conflitos internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4- Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como
é, sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor,  jornalista ou professor, escrever
certo seria obrigatório,  mas,  sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura.  Assim como ele,
inúmeras pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a
fazer direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês
fluente, a jogar golfe e a utilizar o hashi num restaurante japonês. Escrever bem? Não parece tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte, sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio, nunca estou 100% segura, e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  
(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do
(2) resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
— indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação, as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.
(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d)  4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 -  Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se
na  língua  nacional,  e  os  que  estejam  privados,  temporária  ou  definitivamente  dos  direitos
políticos.  Os militares são alistáveis,  desde que oficiais,  aspirantes a  oficiais,  guardas-marinha,
subtenentes ou suboficiais,  sargentos  ou alunos das  escolas militares de ensino superior  para
formação de oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

ADMINISTRAÇÃO

21 - Com relação às funções do administrador, assinale a ordem das respostas:
I. Planejar
II. Organizar 
III. Dirigir          
IV. Controlar
(  )  É estruturar os recursos da organização a fim de que alcancem os objetivos propostos.
(  )  Finalidade  de  manter  um  sistema  na  direção  de  um  objetivo,  com  base  em  informações
contínuas sobre as atividades.
(   ) Garantir que os esforços dos indivíduos caminhem em um único sentido.
(  ) É definir um objetivo, avaliar as alternativas para realizá-lo e escolher um curso específico de
ação.
A ordem correta das respostas é:
a) I, II, III e IV 
b) IV, II, I e III
c) II, III, IV e I
d) II, IV, III e I



22 - Com relação os tipos de liderança, assinale a ordem das respostas:
I Autocrática           
II Democrática
III Laissez faire     
(   ) Liderança baseada na autoridade formal. Representa o chefe.
(   ) Liderança compartilhada entre todos os membros da equipe. Não há qualquer líder.
(  ) Liderança baseada na aceitação da opinião de todos e as decisões são tomadas levando em
consideração tais opiniões. Há a presença de um líder.
A ordem correta das respostas é: 
a) I, II, III
b) III, II, I 
c) I, III, II 
d) II, I, III

23  -  “Uma nova rede  fast-food chega a Fortaleza com uma promoção para  atrair  a  clientela.
Sensação no Rio Grande do Norte,  a  rede  Pittsburg chega na capital  cearense prometendo a
distribuição de 300 hambúrgueres gratuitos na estreia, que acontece na próxima quinta-feira. [...]
O cliente receberá um panfleto e terá que apresentá-lo na loja. Os panfletos serão disponibilizados
nas redondezas da loja e nas mídias sociais da marca (@pittsburgbr)”.
Tribuna do Ceará. Rede fast-food chega a Fortaleza e distribui 300 hambúrgueres: Na inauguração,
os 300 primeiros clientes serão agraciados, a partir das 18h, com o Pittsburg, sanduíche tido como
best-seller da rede. (Disponível em < http://goo.gl/YIJS84 >. Acesso em 10 Jul 2018)

Com base na estratégia realizada pela  Pittsburg, assim como na figura acima sobre as decisões
básicas do processo de planejamento, analise as assertivas a seguir e marque o item que aponta
corretamente o objetivo estratégico do gestor de marketing.

I. A estratégia adotada pela Pittsburg tinha por objetivo fundamental divulgar a abertura
da lanchonete na cidade, de forma a crescer rapidamente o número de vendas.

II. O curso de ação escolhido foi gerar publicidade gratuita nas principais mídias da cidade
(assim como reverberação da notícia nas redes sociais, elevando inclusive o número de
seguidores  da  lanchonete  nas  mesmas),  fazendo  com  que  os  consumidores
experimentem  o  principal  produto  da  lanchonete  de  forma  a  se  tornarem  novos
clientes.

III. Os  meios  de  execução  escolhidos  foram  pagar  a  repórteres  de  jornais  locais  para
divulgar o lançamento da lanchonete e a distribuição gratuita de sanduiches para os
primeiros que agendassem, assim como investir o valor de custeio da produção de 300
sanduiches como forma de atração de novos clientes, visto que seria gasto bem mais
para comprar uma propaganda no intervalo de um programa de TV ou mesmo Outdoor
(e talvez não gerasse tanto resultado).

De acordo com o texto apresentado, estão corretas as assertivas descritas no item:
a) III
b) II

http://goo.gl/YIJS84


c) I e II
d) II e III

24 - Analise os três conceitos abaixo e marque a alternativa que aponta respectivamente a que se
referem:

I) A diferença entre o que o cliente ganha adquirindo e utilizando um produto e o que
gasta para fazer a aquisição.

II) Forma  que  as  necessidades  humanas  assumem  quando  são  particularizadas  por
determinada cultura e pela personalidade individual.

III) Desejos apoiados pelo poder de compra.
a) Demanda, Necessidade, Satisfação.
b) Valor, Necessidade, Demanda.
c) Desejo, Valor, Demanda.
d) Valor, Desejo, Demanda.

25 - Jeremias trabalha como Diretor de Marketing da “Pé no Chão”, empresa que produz sandálias
de couro. A empresa nunca desenvolveu uma marca de produtor, comercializando seus produtos,
no Brasil e no exterior, através de varejistas, que os vendem com suas próprias marcas. Jeremias
tem tentado convencer os donos da empresa a desenvolver uma marca de produtor, com a qual
eles poderiam vender os produtos. O que o uso de uma marca de produtor permitiria à empresa
“Pé no Chão”? (INEP/ENADE - 2006)
a) Construir uma imagem junto ao seu público-alvo.
b) Ficar protegida em caso de flutuações na demanda. 
c) Vender seus produtos através de distribuidores exclusivos, o que garantiria maiores margens de
lucro.
d) Posicionar melhor o produto como de alta qualidade combinando uma marca de produtor com
preço popular.

26 - A teoria da administração de recursos materiais afirma que as empresas estão sujeitas ao
denominado  “ciclo  da  administração  de  materiais”.  A  sequência  correta  de  operações  é,
respectivamente: (FCC - SERGAS/SERGIPE - 2013) 
a) Cliente, transporte, compra de materiais e expedição.
b) Identificação de demanda, expedição, identificação de fornecedores e compra de materiais.
c) Compra de materiais, transporte, armazenagem e movimentação interna.
d) Armazenagem do produto final, expedição, identificação de demanda e clientes.

27 - A Administração Pública, por meio da Secretaria da Cultura, pretende realizar evento cultural,
com a participação de cantor consagrado pela opinião pública. De acordo com as disposições da
Lei no 8.666/1993: 
a)  Poderá  dispensar  a  licitação,  desde  que  comprove  que  o  cantor  é  consagrado pela  crítica
especializada.
b) A contratação deverá ser precedida de licitação, na modalidade convite, com ao menos 3 (três)
profissionais habilitados.
c) A contratação deverá ser precedida de licitação,  na modalidade tomada de preços, com ao
menos 3 (três) profissionais pré-qualificados.
d) A licitação será inexigível, podendo a Administração contratar o profissional diretamente ou
através de empresário exclusivo.

28 - A qualidade no serviço público é alcançada quando se pratica uma gestão direcionada:



a) Ao servidor público
b) Ao aporte de investimentos
c) À melhoria das comunicações
d) Ao cidadão

29 - Foi considerado o precursor da administração científica do uso de teoria para a melhoria da
produção com tempo e movimentos:
a) Henry Ford
b) Frederick Winslow Taylor
c) Chester Barnard
d) Peter Drucker

30 - Foi considerado o pai da administração como teoria:
a) Henry Ford
b) Frederick Winslow Taylor
c) Chester Barnard
d) Peter Drucker

31 - Fayol definiu cinco funções administrativas que se concentrariam nos níveis hierárquicos mais
altos  da  organização.  Dentre  elas,  destaca-se  aquela  que  conduz,  de  fato,  ao  funcionamento
organizacional cujo objetivo é o de alcançar o máximo de retorno de todos os colaboradores em
busca dos interesses da organização. Essa função administrativa é conhecida como: (COPEVE/AL -
2011)
a) Previsão
b) Organização
c) Direção
d) Coordenação

32 - Segundo a Teoria Clássica da Administração, a organização se caracteriza pela distribuição,
entre indivíduos ou grupos de indivíduos, de uma tarefa total de modo que cada um deles assuma
uma parte específica. A consequência dessa divisão chama-se:
a) Composição
b) Especialização
c) Execução
d) Criação

33 -  Os  processos  organizacionais  são  realizados  com o apoio de  ferramentas  gerenciais  que
auxiliam  o  trabalho  dos  gestores  e  permitem ampliar  a  eficiência  administrativa.  Sobre  estas
ferramentas, é correto afirmar: (CCV – UFC/Unilab - CE - 2011)
a)  Um  organograma  permite  ao  administrador  representar  as  relações  hierárquicas  informais
presentes  em  uma  organização  e,  desta  forma,  contribui  para  identificar  incoerências
administrativas.
b)  Os  manuais  administrativos  procuram  reunir  informações  de  maneira  sistematizada  e
segmentada, para facilitar os processos organizacionais.
c) através dos indicadores de desempenho, é possível a um administrador uniformizar as relações
hierárquicas, de acordo com os manuais de conduta pessoal.
d) Os fluxogramas permitem aos administradores estruturar as relações hierárquicas, definindo
relações funcionais e identificar órgãos de linha e de apoio (staf).



34  -  O  planejamento  estratégico  é  algo  que  se  transformou  em  um  referencial  para  os
administradores desde os anos de 1970. É correto afirmar que esta modalidade de planejamento
está preocupada em: (CCV – UFC/Unilab - CE - 2011)
a)  Estabelecer  antecipadamente os  indicadores  do controle  operacional,  em especial  no nível
orçamentário.
b) Articular aspectos externos (oportunidade e ameaças) e internos (forças e fragilidades) com os
objetivos de longo prazo da organização.
c) Definir uma hierarquia lógica de atividades operacionais com a finalidade de aperfeiçoar suas
ações em cada nível da unidade organizacional.
d) Consolidar um modelo de gestão baseado em projetos gerenciais, em especial daqueles que
articulam demandas internas da organização.

35 -  O prefeito de um município brasileiro, após finalizar  a restauração do estádio de futebol
durante seu mandato, anuncia que colocará um busto com sua própria imagem na entrada da
arena. 
De  acordo  com  os  princípios  expressos  da  Administração  Pública,  a  ação  do  prefeito  viola
diretamente o princípio da:
a) Supremacia do interesse público
b) Indisponibilidade do interesse público 
c) Imparcialidade
d) Impessoalidade 

36 -  Dadas as afirmativas sobre os tipos de poderes administrativos que constituem a Gestão
Pública: (COPEVE/AL - 2018)
I. O poder hierárquico está presente nos Poderes Executivo e Judiciário, não sendo incorporado ao
poder Legislativo. 
II. Ao  expedir  um  decreto,  um  chefe  de  um  Poder  Executivo  está  se  valendo  do  poder
administrativo regulamentar. 
III. No poder disciplinar, a Administração Pública tem a faculdade de restringir os abusos do direito
individual em benefício da coletividade ou do próprio Estado. 
IV. Cabe ao poder hierárquico controlar o desempenho das funções administrativas e a conduta
dos seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas. 
Verifica-se que está(ão) correta(s):
a) II, apenas 
b) I e III, apenas
c) II e IV, apenas
d) I, III e IV, apenas 

37 -  Toda a sociedade, seja ela muito ou pouco desenvolvida, vive três dilemas permanentes,
fundamentais e interdependentes: O que produzir? Como produzir? Para quem produzir? Isso não
constituiria  problema  se  os  recursos  não  fossem  escassos.  Não  seria  problema  ou  não  faria
diferença  produzir  uma quantidade  excessiva  de  qualquer  produto.  Não  seria  problema se  o
trabalho e a matéria-prima fossem combinados de forma descabida, insensata ou sem controle.
Entretanto, não existem recursos suficientes para dar conta de todas as demandas. Sendo assim,
surge um instrumento para compatibilizar os objetivos econômicos aos objetivos sociais, dadas as
imperfeições reguladoras do sistema de mercado. Esse instrumento é:
a) Orçamento
b) Balanced scorecard
c) Planejamento



d) Projeto

38 - Assinale a alternativa que se refere à departamentalização matricial:
a) Ocorre quando há mais de um tipo de distribuição de tarefa ocorrendo ao mesmo tempo.
b) Os funcionários são agrupados conforme a função que exercem na empresa.
c) Consiste na distribuição de departamentos conforme sua localização geográfica.
d) Cada departamento é direcionado a um público-alvo do produto.

39 - De acordo com Lacombe e Heilborn (2008, P. 103), organograma é a representação gráfica
simplificada  de  uma  estrutura  organizacional,  especificando  os  seus  órgãos,  seus  níveis
hierárquicos e as principais relações formais entre eles. Os organogramas de uma organização
apresentam-se nas formas horizontais, verticais e circulares. Em relação a esses organogramas, é
CORRETO afirmar:
a)  Organogramas  verticais  facilitam  a  comunicação  nas  organizações,  evitando  distorções  nas
mensagens, tanto na forma ascendente como descendente.
b) O organograma vertical é também conhecido como linear, militar ou piramidal.
c) O modelo de organograma mais adequado para uma instituição pública é o circular.
d) Os organogramas representam as relações de prestação de serviços.

40 - Em relação ao planejamento estratégico, pode-se afirmar corretamente que:
a) Deve envolver apenas alguns setores da empresa.
b) É projetado com foco no curto prazo. 
c) Está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente.
d) Envolve um alto grau de objetividade, considerando a previsibilidade do ambiente externo e
das tendências de mercado.

41 - Quanto à complexidade organizacional, assinale a alternativa correta. 
a) É  evidenciada,  principalmente,  a  partir  do grau  de formalização,  isto é,  da  proliferação de
normas e regras escritas, presentes na estrutura organizacional.
b) É evidenciada com base no grau de dificuldade para a realização do trabalho na organização,
decorrente especialmente da complexidade tecnológica instalada.
c) É evidenciada com base nos graus de velocidade de mudança e heterogeneidade de interesses
presentes nos ambientes das organizações.
d) É  evidenciada,  principalmente,  a  partir  dos  graus  de  hierarquização  e  divisão  do  trabalho
presentes na estrutura organizacional.

42 - O precursor da Administração por Objetivos (APO) foi:
a) Henry Mintzberg
b) Peter Drucker 
c) Frederick Taylor
d) Henri Fayol

43 - Qual o significado, em sequência, das letras na sigla POC3, constantes das cinco funções do
administrador de Henri Fayol?
a) Planejar, Organizar, Controlar, Coordenar e Comandar.
b) Produzir, Ordenar, Conciliar, Contar e Conferir.
c) Produzir, Organizar, Contar, Conferir e Comandar.
d) Planejar, Organizar, Comandar, Controlar e Coordenar.



44 - No que tange aos conceitos e classificações da Administração Pública, assinale a alternativa
correta.
a)  A  Administração  Pública,  em  sentido  subjetivo,  formal  ou  orgânico,  designa  os  entes  que
exercem a atividade administrativa e compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos.
b)  Em  sentido  amplo  (latu  sensu),  a  Administração  Pública  compreende  apenas  os  órgãos
administrativos, em sua função puramente administrativa.
c)  Em  sentido  estrito  (stricto  sensu),  a  Administração  Pública  compreende;  os  órgãos
governamentais,  incumbidos de planejar,  comandar,  traçar  diretrizes  e metas  (exercendo uma
função política); e os órgãos administrativos, responsáveis por executar os planos governamentais
(exercendo a função administrativa).
d)  A  Administração  Pública,  em  sentido  objetivo,  formal  ou  material,  busca  o  objeto  da
Administração, ou seja, a própria função política.

45 - A reforma do aparelho do Estado inclui a dimensão institucional-legal, que visa: 
a) Aumentar a governabilidade do Estado por meio da capacidade administrativa de governar com
efetividade e eficiência.
b) Suprimir os elementos patrimonialistas existentes no Estado para implantar uma administração
por objetivos.
c) Mudar a mentalidade, que passe da desconfiança generalizada que caracteriza a administração
burocrática para uma confiança maior, própria da administração gerencial.
d)  Descentralizar  a  estrutura  organizacional  por  meio  da  criação  de  novos  formatos
organizacionais, como as agências executivas e as regulatórias e as organizações sociais.

46 -  O modelo de administração pública implantado no Brasil,  que preza por impessoalidade,
profissionalismo  e  racionalidade  técnica  para  combater  a  corrupção  e  o  nepotismo,  ficou
conhecido como modelo:
a) Burocrático
b) Gerencial
c) De bem-estar
d) Patrimonialista

47  -  “A  Administração  Pública  representa  o  aparelhamento  do  Estado  e  funciona  como
instrumento  do  governo  para  planejar,  organizar,  dirigir  e  controlar  todas  as  ações
administrativas, com o objetivo de dar plena e cabal satisfação das necessidades coletivas básicas.
Como  dizia  Weber,  a  Administração  Pública  envolve  todo  o  aparato  administrativo  com  que
nações, estados e municípios se moldam para cuidar do interesse coletivo e entregar à população
uma ampla variedade de serviços públicos capazes de melhorar a qualidade de vida em geral.”
(CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública – 3ª ed. Barueri, SP: Manole, 2012.)
Considerando  o  inserto  transcrito  anteriormente  apenas  como  motivador  e  com  base  em
conhecimentos a respeito da evolução da Administração Pública e a Reforma do Estado no Brasil,
assinale a alternativa INCORRETA.
a)  A  Reforma  do  Estado  tornou-se  imperativa  nos  anos  90,  em  resposta,  também,  à  crise
generalizada do Estado, sendo caracterizada como uma forma de defender o Estado enquanto res
publica (coisa pública), enquanto patrimônio que, sendo público, é de todos e para todos. 
b) A Reforma do Estado tem, dentre seus objetivos, a busca do fortalecimento das funções de
regulação  e  de  coordenação  do  Estado,  particularmente  em  nível  federal,  e  a  progressiva
descentralização  para  os  níveis  estadual  e  municipal,  das  funções  executivas  no  campo  da
prestação de serviços sociais e de infraestrutura.



c) A Reforma do Estado envolve múltiplos aspectos dentre os quais podem ser citados: o ajuste
fiscal  que visa devolver ao Estado a capacidade de definir e  implementar políticas públicas;  a
liberalização comercial em que o Estado abandona a estratégia protecionista da substituição de
importações; e, as privatizações em que se transfere para o setor público não-estatal a produção
dos serviços competitivos ou não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria
entre Estado e sociedade.
d) A Reforma do Estado deve ser concebida na perspectiva de redefinição do papel do Estado, o
que pressupõe o reconhecimento prévio das  modificações observadas  em suas  atribuições ao
longo do tempo; no fato de que seus princípios e características não devem ser confundidos com
os da administração de empresas privadas; e, no conhecimento de que a administração pública
evoluiu através de três modelos básicos: a administração pública patrimonialista, a burocrática e a
gerencial, formas que se sucederam no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas fosse
inteiramente abandonada. 

48 - Com relação aos modelos de Administração Pública, assinale a alternativa correta. 
a) O alicerce da Administração Pública burocrática é o princípio da eficiência, o qual foi inserido no
caput da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998.
b)  A  Administração  Pública  gerencial,  em  face  de  seu  formalismo  exagerado  e  preocupação
excessiva com controles, torna a administração pública rígida, engessada e pouco eficiente.
c) Na Administração Pública patrimonialista, verifica-se que o aparelho do Estado é utilizado em
benefício do próprio governante e de terceiros por ele favorecidos. Este modelo é caracterizado
pela não distinção entre o que é patrimônio público e o que é patrimônio privado. Em outros
termos, a res publica (coisa do povo) se confundia com a res principis (coisa do príncipe).
d) O contrato de gestão é técnica típica da Administração Pública patrimonialista. Esse tipo de
contrato  pode  ser  firmado  pela  Administração  Direta  com  entidades  não  pertencentes  à
administração pública, como, a exemplo, as fundações públicas.

49 - Considerando a evolução da Administração Pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo. 
I. No Estado oligárquico e patrimonial, o patrimônio público confunde-se, sobremaneira, com o
privado, ou seja, há uma apropriação do primeiro pelo segundo. 
II. A primeira experiência concreta de reforma administrativa no Brasil ocorre na década de 20, no
governo de Getúlio Vargas. 
III. Algumas das principais características do Estado Burocrático são a separação entre propriedade
e administração e a profissionalização do funcionário. 
IV. No Estado de Bem-Estar existe concepção de que o Estado deve prover todas as necessidades
do cidadão, e assim fornecer direta ou indiretamente todos os serviços necessários ao bem-estar
social. 
V. Entre as características que se sobressaíram no Estado Regulador, está a série de privatizações
ocorridas no Brasil a partir dos anos 80.
Estão CORRETAS apenas as proposições:
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV.
d) II, IV e V.

50 - Nos últimos anos, diferentes conceitos, alguns oriundos da iniciativa privada, passaram
a permear a atuação da Administração Pública, entre eles: 
I. Governança, que é sinônimo de governabilidade, e corresponde à legitimidade política.



II. Eficiência, relacionada com o uso racional e econômico dos insumos na produção de bens e
serviços. 
III. Efetividade, que diz respeito ao impacto final das ações e ao grau em que atinge os resultados
almejados pela sociedade. 
Está correto o que se afirma APENAS em:
a) II e III
b) I e II
c) I e III
d) III

51 - O planejamento é um dos princípios fundamentais da administração pública. São elementos
do planejamento na ação governamental, EXCETO:
a) Elaboração de Plano Geral de Governo
b) Programação Financeira de Desembolso
c) Programas gerais, setoriais e regionais
d) Orçamento de Custo de Capital

52 - O modelo de Administração Pública em vigência no Brasil tem por alicerce o princípio da
eficiência  e  o  controle  dos  resultados  pretendidos.  Esse  modelo  foi  inserido  na  Constituição
Federal de 1988 por meio de Emenda Constitucional e denomina-se:
a) Administração moderna
b) Planejamento governamental
c) Administração gerencial
d) Administração globalizada 

53 - Constitui(em) característica(s) própria(s) e inovadora(s) do modelo gerencial de Administração
pública, que o diferencia(m) dos outros modelos precedentes:
a) Combate ao patrimonialismo.
b) Controle de resultados.
c) Formalização dos procedimentos.
d) Profissionalização do corpo técnico.

54  -  Considere  que  determinada  organização  pretenda  adotar  o  modelo  de  gestão  por
competências  e  tenha  iniciado o  referido  processo  com a  seleção  dos  melhores  profissionais
disponíveis no mercado para ocuparem posições estratégicas. Com isso, objetiva a disseminação
das competências individuais desses profissionais por toda a organização. A abordagem adotada:
a) Corresponde ao denominado mapeamento de competências, por meio do qual a organização
pode também melhor definir as atribuições de cada cargo.
b) Não se coaduna com o modelo de gestão por competências, cuja primeira etapa consiste em
identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias para  cada  uma  das
atividades.
c) Mostra-se equivocada, pois a gestão por competências não se aplica ao alto escalão  das
organizações, mas apenas aos cargos que requerem competências técnicas.
d) Encontra-se superada, eis que atualmente são adotados instrumentos mais modernos  de
seleção de competências, como o grupo focal.

55 - Em se tratando da gestão por competências, estabelecer as competências organizacionais é
fundamental para promover o alinhamento com as competências das pessoas. Nesse contexto,
consideram-se competências organizacionais básicas aquelas: 



a) Relacionadas com a gestão de recursos financeiros, comerciais e produtivos para a obtenção de
melhores resultados.
b) Apresentadas nas atividades exercidas na organização, inerentes a cada indivíduo.
c)  Necessárias  ao funcionamento organizacional,  inerentes à  estrutura e  à  organização para a
realização do trabalho.
d)  Que  retratam  o  conjunto  interdependente  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes
necessários para a realização das tarefas das equipes.

56 - É importante entender que é necessário planejar e seguir todas as etapas do processo do
treinamento, pois apenas dessa forma, os resultados esperados poderão ser atingidos. Assinale a
alternativa  que  apresenta  a  correta  ordem  de  execução  das  etapas  de  um  processo  de
treinamento:
a) Diagnóstico, Programação do treinamento, Implementação e Avaliação.
b) Implementação, Diagnóstico, Avaliação e Programação. 
c) Programação do treinamento, Diagnóstico, Implementação e Avaliação. 
d) Diagnóstico, Avaliação, Programação e Implementação. 
 
57  -  Na  Era  da  Informação,  a  administração  de  recursos  humanos  cedeu  lugar  a  uma  nova
abordagem, a Gestão de Pessoas, onde as pessoas são vistas como:
a) Recursos da organização.
b) Fornecedoras de conhecimento e competências.
c) Fornecedoras de mão de obra.
d) Previsíveis e flexíveis.

58 -  Uma das etapas relevantes para implementação da gestão por competências consiste no
mapeamento de competências. Entre o rol de instrumentos preconizados pela literatura para a
realização desse mapeamento se inclui o grupo focal, utilizado:
a) Como sucedâneo das entrevistas individuais, na forma de uma entrevista coletiva onde  o
entrevistador atua como moderador. 
b) Para substituir a análise documental, tornando mais dinâmico o processo de identificação dos
objetivos institucionais.
c) Como técnica de pesquisa, voltada à identificação das competências relevantes dentro
de determinado contexto.
d) Para  identificação  das  atribuições  de  cada  cargo  ou  função,  constituindo  insumo  

fundamental para identificação das competências propriamente ditas.

59 - Motivação, liderança, grupos e comunicação gerencial são noções relacionadas à gestão de
pessoas. Analise as afirmativas a seguir: 

I. Motivação é um processo fundamental do comportamento que afeta o desempenho
das pessoas e das organizações. 
II. Liderança é, ao mesmo tempo, um processo complexo e um papel ou função de todos
os colaboradores.
III. Os grupos são como que engrenagens da organização, e a dinâmica dos grupos impacta
as pessoas e as organizações. 
IV. A comunicação é que faz funcionar os processos da administração. 

V. A falta de disposição para falar é um problema do destinatário da comunicação. 
Marque a alternativa CORRETA.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 



c) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

60  -  As  características:  descobrir  expectativas,  avaliar  o  valor  da  participação,  respeitar  a
autoridade  existente,  testar  limites  de  comportamento  estão  relacionadas  com  o  estágio  de
desenvolvimento da equipe na fase de: 
a) Ataque
b) Formação
c) Normatização
d) Realização

61 - Analise as seguintes assertivas relativas à licitação:
I. Verificada a inabilitação de todos os licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ocasionaram a desclassificação;
fica facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. 
II.  É  vedada  a  inclusão,  no  edital  de  licitação,  de  exigências  de  habilitação  e  de  quesitos  de
pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não
sejam necessários anteriormente à celebração do contrato. 
III. A modalidade de licitação denominada pregão é aquela destinada à contratação de bens, obras
e serviços de pequeno valor, nos termos da lei.
IV.  É  meramente  exemplificativo  o  rol  dos  casos  de  dispensa  ou  inexigibilidade  de  licitação
previstos na Lei n.º 8.666/93. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I e IV
b) I e II
c) II e III
d) III e IV

62- Sobre o tema licitações, é correto afirmar:
a) O sistema de registro de preços e a chamada “licitação carona” são institutos que não decorrem
expressamente da previsão na Lei de Licitações, mas derivam do princípio administrativo explícito
da publicidade.
b) As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  poderão  participar  do  procedimento
licitatório sem necessitar comprovar previamente a qualificação técnica, por força da finalidade
relacionada  ao  desenvolvimento  nacional,  entretanto  uma  vez  declarada  vencedora,  deverá
apresentar comprovar sua qualificação em até 48 horas.
c) As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  poderão  participar  do  procedimento
licitatórios sem necessitar comprovar previamente a qualificação técnica, por força da finalidade
relacionada  ao  desenvolvimento  nacional,  entretanto  uma  vez  declarada  vencedora,  deverá
comprovar sua qualificação em até 5 dias úteis.
d) É  compatível  com  as  finalidades  licitatórias  a  preferência  para  aquisição  de  produtos
manufaturados e serviços nacionais que obedeçam às normas técnicas brasileiras em detrimento
de produtos e serviços estrangeiros, desde que obedecidos os limites legais definidos pelo Poder
Executivo Federal.

63  -  A  Administração  pública  promoveu  licitação  para  registro  de  preços,  e,  homologado  o
resultado do certame, o fornecedor mais bem classificado foi convocado para assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório. Durante a



execução contratual, o preço registrado tornou-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente,  razão  pela  qual  o  órgão  gerenciador  convocou  o  fornecedor  para  negociar  a
redução dos preços aos valores praticados no mercado. Nessa hipótese, de acordo com o Decreto
nº 7.892/2013, o fornecedor:
a) Deve, obrigatoriamente, aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado.
b) Pode recusar-se a reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sendo liberado do
compromisso assumido, sem qualquer penalidade.
c) Pode recusar-se a reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sendo liberado do
compromisso  assumido,  mas  sofrerá  penalidade  de  multa,  haja  vista  o  desrespeito  ao  ajuste
firmado, bem como aos princípios que norteiam as licitações.
d) Pode recusar-se a reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, no entanto, não
será liberado do compromisso assumido, sob pena de caracterizar rescisão unilateral do contrato
administrativo pelo contratado.

64 - No pregão, será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos
órgãos  e  entidades  promotores  da  licitação,  utilizando-se  de  recursos  de  tecnologia  da
informação. Nos termos da Lei nº 10.520/2002, as referidas bolsas de mercadorias:
a) Deverão estar organizadas sob a forma de sociedades de fins lucrativos e com participação
plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões.
b) Poderão  estar  organizadas  sob  a  forma de  sociedades  com  ou  sem  fins  lucrativos  e  com
participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões.
c) Deverão estar  organizadas sob a forma de sociedades de fins lucrativos e com participação
unitária de corretora que opere sistema eletrônico unificado de pregões.
d) Deverão  estar  organizadas  sob  a  forma  de  sociedades  civis  sem  fins  lucrativos  e  com  a
participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões.

65 - A União Federal pretende contratar diretamente, por dispensa de licitação, serviço para o
abastecimento  de  navios,  por  tratar-se  de  estada  eventual  de  curta  duração  em  portos,  por
motivo  de  movimentação  operacional.  Nos  termos  da  Lei  no  8.666/1993,  será  dispensável  a
licitação,  desde  que  a  exiguidade  dos  prazos  legais  possa  comprometer  a  normalidade  e  os
propósitos da operação e desde que o valor contratual não exceda, em reais, a:
a) 90.000,00 
b) 80.000,00
c) 100.000,00
d) 200.000,00

66 - O princípio da razoabilidade:
a) Se evidencia nos limites do que pode, ou não, ser considerado aceitável, e sua inobservância
resulta em vício do ato administrativo.
b) Incide apenas sobre a função administrativa do Estado.
c) É autônomo em relação aos princípios da legalidade e da finalidade.
d) Comporta  significado  unívoco,  a  despeito  de  sua  amplitude,  sendo  sua  observação  pelo
administrador algo simples.

67 - “Determinada associação privada faz requerimento administrativo formal à Administração
Pública,  buscando  informações  acerca  de  contrato  administrativo  que  suspeitam  ter
irregularidades.” Acerca do princípio da publicidade das informações da Administração Pública,
assinale a alternativa correta. 



a)  É  possível  a  restrição  de  informações  caso  haja  risco  à  intimidade  de  alguma  das  partes
envolvidas no ato ou processo administrativo, bem como haja risco à segurança do Estado.
b)  As  informações  administrativas  buscadas  somente  podem  ser  prestadas  aos  diretamente
envolvidos, demonstrado o legítimo interesse, por meio de habeas data.
c)  É  possível  que  haja  restrição  de  informações  pela  Administração  Pública,  mas  somente
decorrente de decisão judicial, em que expostos os motivos do sigilo.
d) Todas as informações administrativas buscadas devem ser prestadas, tendo em vista o princípio
da publicidade, materializado no direito constitucional de petição.

68  -  Assinale  a  opção  que  arrola  somente  exemplos  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,
integrantes da Administração Indireta, instituídas pelo Poder Público, mediante autorização legal,
sob a forma de sociedade anônima e  com capitais  públicos  e privados,  para a  exploração de
atividades de natureza econômica ou execução de serviços públicos.
a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Banco do Brasil.
b) Petróleo Brasileiro S/A e Eletrobrás.
c) Petróleo Brasileiro S/A e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
d) Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

69 - Em razão do princípio da ____________, a Administração Pública deverá rever seus atos, a
qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.
a) Razoabilidade
b) Moralidade
c) Eficiência
d) Autotutela

70 - Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a alternativa
correta sobre a pena aplicável ao agente público que se recusar a prestar declaração dos bens,
dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
a) Será punido com a pena de multa.
b) Será punido com a pena de prisão.
c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
d) Será punido com a pena de perda de direitos políticos. 

71 -  “João,  estagiário de Administração em uma Organização Social  (OS),  para cujo custeio o
Poder  Público Estadual  concorre com 40% da receita anual,  recebeu irregularmente comissão,
repassada  integralmente  para  seu  chefe  imediato,  em  decorrência  de  operação  financeira
realizada.” Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. 
a) João não responderá  por  improbidade  administrativa,  na  medida em que o Poder  Público
concorre com menos de 50% da receita anual da Organização Social (OS).
b) João não responderá por improbidade administrativa, uma vez que não foi beneficiário direto
do ato, mas seu chefe imediato, que deve responder pelo enriquecimento ilícito na medida da
vantagem obtida.
c) João responderá por improbidade administrativa, na medida da repercussão do ilícito sobre a
contribuição dos cofres públicos, sendo competentes o Ministério Público e o Ente Federativo
prejudicado a propor a ação de improbidade.
d) João responderá por improbidade administrativa, ainda que não seja beneficiário direto do ato,
podendo haver suspensão dos seus direitos políticos, sendo a pena aplicada independentemente
da extensão do dano e do proveito patrimonial obtido.



72 - A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de função na administração pública. Acerca das disposições
legais relativas à declaração de bens pelos agentes públicos, é correto afirmar que:
a) A posse no cargo do agente público é condicionada à apresentação de declaração de bens.
b) A declaração de bens do agente público está limitada ao seu patrimônio pessoal.
c)  A  declaração de  bens  só  precisa  ser  atualizada quando houver  alterações  significativas  no
patrimônio do agente público.
d) É obrigatória a entrega de cópia da declaração anual de imposto de renda do agente público.

73 - No caso da necessidade de consertos prediais no edifício de um tribunal, em que a obra
esteja orçada em R$ 250.000:
a) A licitação será inexigível
b) A modalidade de licitação aplicável a essa situação é a tomada de preços
c) A modalidade de licitação aplicável a essa situação é o convite
d) Haverá a dispensa de licitação

74 - A Lei nº 8.666/93 dispõe que o julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão
de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os
critérios  previamente  estabelecidos  no  ato  convocatório  e  de  acordo  com  os  fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos
de controle. Nesse sentido, o mesmo diploma legal estabelece que constituem tipos de licitação:
a) Convite; concessão; permissão; melhor preço para outorga de serviço público.
b) Pregão; melhor técnica; desapropriação para atender a interesse público; concessão de serviço
público.
c) Técnica mais eficaz; melhor preço; concorrência; tomada de preços.
d) Menor preço; melhor técnica; técnica e preço; maior lance ou oferta.

75 - A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária qualificação, consiste em:
a) Concorrência
b) Convite
c) Tomada de preços
d) Leilão

76 - A audiência de conciliação designada pela ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber
durou cerca de três horas e reuniu representantes do governo federal, do governo de Roraima, da
Defensoria Pública da União e de organizações de defesa dos direitos humanos. A governadora de
Roraima, Suely Campos, apresentou uma proposta que prevê ressarcimento, por parte do governo
federal,  de R$ 184 milhões de reais aos cofres do estado. O valor,  segundo ela,  é referente a
recursos gastos desde 2016 nas áreas de saúde, educação e segurança por causa da migração de
venezuelanos.  (EBC,  18  jul.18.  Disponível  em:  <https://goo.gl/E9CciM>.  Adaptado)  Antes  da
proposta  de  ressarcimento,  a  demanda  originalmente  apresentada  pelo  governo  de  Roraima
estava relacionada: 
a) À distribuição dos imigrantes venezuelanos por outros estados.
b) Ao fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela.
c) À expulsão do Brasil dos imigrantes venezuelanos ilegais.
d) À ruptura das relações diplomáticas entre os países.



77 -  O supremo líder do Irã, aiatolá Ali  Khamenei, afirmou nesta segunda-feira (4 de junho de
2018) que qualquer um que lançar um míssil contra o país “será atingido por dez” em resposta.
Além disso, Khamenei minimizou os temores de um eventual ataque, qualificando isso apenas
como  “propaganda”  do  Ocidente.  (Exame,  4  jun.18.  Disponível  em:  <https://goo.gl/G79PRa>.
Adaptado)
As tensões entre o Irã e o Ocidente ressurgiram desde que: 
a) Os EUA decidiram bombardear a Síria e passaram a ameaçar a hegemonia iraniana sobre o
Oriente Médio.
b) O Irã interviu na questão Palestina, defendendo o direito dos palestinos ao seu próprio Estado
nacional.
c) O presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo nuclear das potências mundiais com o Irã.
d)  Os  EUA  acusaram  o  Irã  de  financiar  as  ações  do  Estado  Islâmico  e  dar  abrigo  a  grupos
fundamentalistas.

78 - Pelo entendimento original da Constituição, o foro privilegiado garantido a autoridades como
parlamentares fazia com que eles fossem processados por infrações penais comuns no Supremo.
No  caso  de  deputados  federais  e  senadores,  o  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  restringiu  o
entendimento  para  os  crimes  cometidos  no  exercício  do  mandato  e  em  função  do  cargo.
(https://veja.abril.com.br. 10.06.2018. Adaptado) 
A notícia é relativa à votação realizada pelo STF, cujo resultado, aprovado por nove votos a um,
aponta que o foro privilegiado: 
a) Não vale para os casos de improbidade administrativa, caso, por exemplo, da situação em que o
agente público provoque perdas ao patrimônio público.
b)  Necessitará  ser  ampliado,  em  favor  dos  parlamentares  federais,  para  abranger  crimes  de
quaisquer naturezas, desde que ocorridos no exercício do mandato.
c) Deverá ser mantido aos parlamentares eleitos pelo voto direto, bem como aos chefes do Poder
Executivo e Judiciário, quando da esfera federal.
d)  Não prevalecerá para os suplentes de senadores e deputados federais,  e para ministros de
Estado com menos de um ano do cargo.

79 - O primeiro grupo de refugiados venezuelanos chegou a São Paulo no dia 13 de abril de 2018.
A cidade deve receber 300 estrangeiros como parte do programa de interiorização dos imigrantes
que  cruzaram  a  fronteira  para  escapar  da  crise  econômica  e  política  na  Venezuela.  Até  o
momento, 161 venezuelanos estão na capital paulista.  (Agência Brasil, 13.06.18. Adaptado)
Esses imigrantes estavam em:
a) Macapá (AP)
b) Rio Branco (AC)
c) Belém (PA)
d) Boa Vista (RR)

80 - O presidente Michel Temer bem que tentou impor o decreto da Renca, na floresta amazônica,
a toque de caixa. Mas, a reação de ambientalistas e da comunidade internacional foi tão grande
que ele  precisou voltar  atrás,  pelo menos por  enquanto.  Nesta segunda-feira [25.set.2017],  o
Governo anunciou a extinção total do decreto que previa a abertura da Renca, situada entre os
Estados do Pará e Amapá. A decisão deve ser publicada nesta terça-feira, 26 de setembro [2017],
no Diário Oficial. (El país – https://bit.ly/2HzJjKua. Acesso em 17.jul.2018. Adaptado) 
O decreto revogado: 
a) Facilitava a venda de terras amazônicas aos grupos agrícolas nacionais e internacionais.



b) Abria a rede hidrográfica amazônica às companhias de navegação internacionais.
c) Permitia ao capital internacional a pesquisa e exploração da biodiversidade Amazônica.
d) Liberava ao setor privado a pesquisa mineral em uma extensa área da Amazônia.
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