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Instruções:

Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:

a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;

b) um caderno destinado às respostas das questões discursivas;

c) este caderno com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha 
e, no final, o enunciado das 2 (duas) questões discursivas com os respectivos espaços 
para rascunho.

Verifique se seu nome, número de inscrição e o número da prova são os que aparecem na 

folha de respostas objetivas e no caderno de respostas das questões discursivas; caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal.

Ao receber a folha de respostas objetivas e o caderno de respostas das questões discursivas, é 
obrigação do candidato:

a) ler atenciosamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;

b) conferir seu nome e número de inscrição;

c) assinar, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente azul ou preta, a folha 
de respostas das questões objetivas;

d) realizar a impressão digital, a ser feita pelo fiscal da sala.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.

As questões discursivas deverão ser respondidas com caneta esferográfica transparente de tinta 
azul ou preta.

Não será permitida a troca da folha de respostas das questões objetivas e do caderno de respostas 
das questões discursivas.

O tempo disponível para esta prova será de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.

Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a folha de respostas objetivas.

O candidato só poderá levar consigo este caderno quando faltarem 60 (sessenta) minutos para 
o término da prova.

Quando terminar, entregue a folha de respostas das questões objetivas e o caderno de respostas 
das questões discursivas ao fiscal.

O rascunho no caderno de questões não será levado em consideração.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto I 

Sua carreira em tempos de guerra 

A complexidade da sociedade moderna está cada vez 
maior – e afeta a nossa vida de forma intensiva. De nada 
adianta querer assumir uma postura de alienação ao que 
acontece ao nosso redor, sejam eventos próximos ou 
distantes geograficamente. Tanto a guerra no Iraque como a 
violência urbana ou o crescimento da infiltração do crime 
organizado na realidade brasileira exigem de todos um 
posicionamento. E mais: exigem uma estratégia eficaz para 
manter o foco nos projetos de vida e de carreira. 

O resultado é que temos de administrar uma equação 
cada vez mais presente em nossas vidas: a combinação entre 
algo que é finito e o que é infinito. De finito, há o tempo e a 
vida que cada um de nós dispõe. O dia ainda continua tendo 
24 horas e cada uma delas, 60 minutos. Nossa capacidade de 
atenção e retenção de informações também tem seus limites. 
De outro lado, o volume de informações só tende a crescer. 
Cabe a cada pessoa manter-se informada para tomar decisões 
nos seus distintos papéis e responsabilidades. Em fases como 
a que estamos passando, os cuidados e as recomendações 
são simples, sem grandes novidades, mas podem fazer a 
diferença entre “tocar a vida” ou ter uma vida com qualidade. 

Fixe prioridades – lembre-se sempre de que o prioritário é 
algo que combina urgência com importância. Nem tudo o que é 
importante é urgente, e vice-versa. 

Controle os fatores que geram ansiedade – um bom 
começo para conseguir melhor qualidade de vida é observar 
aquilo que cria ansiedade. 

Analise o seu momento de vida – em que fase – idade, 
carreira, relacionamentos, saúde física e mental – você se 
encontra? Tem muita ou pouca energia? É competitivo ou evita 
confrontos? Faça um balanço realista e estabeleça metas. 

Crie momentos de isolamento – vivemos num mundo 
com muitas demandas. Permita-se alguns instantes; de 
preferência, consiga se isolar. 

Enfim, é evidente que a lista poderia continuar. Mas não 
existem receitas mágicas. Compreender que a felicidade não é 
um estado permanente, mas uma busca constante – e 
ninguém lhe dará uma receita. Esta é uma responsabilidade 
sua que não pode ser entregue a gurus, chefias ou empresas. 
O compromisso de transformar seus desafios em 
oportunidades não pode ser delegado. É unicamente seu. 

(Texto adaptado de BERNHOEFT, R. Revista Você S/A – Edição 58 – abril/03) 

1
Levando em conta o sentido global do texto I, assinale a 
alternativa que melhor expressa a tese central proposta. 

(A) Frente à complexidade da sociedade moderna, nenhuma 
medida substituirá o compromisso com a coletividade para 
o alcance de oportunidades. 

(B) Somente a adoção de estratégias diárias permitirá que a 
sociedade moderna consiga sobreviver à tensão entre a 
sensação de finitude e infinitude. 

(C) Frente à complexidade da sociedade moderna, a melhor 
medida a ser adotada é a criação de momentos de 
isolamento. 

(D) Frente à complexidade da sociedade moderna, é preciso 
partilhar solidariamente as angústias com gurus, chefes ou 
empresas.

(E) Frente à complexidade da sociedade moderna, é preciso 
adotar estratégias para alcançar qualidade nos projetos de 
vida e de carreira. 

2
Da leitura do primeiro parágrafo, é correto afirmar que: 

(A) uma postura alienada em relação aos acontecimentos do 
mundo social implica prejuízos, por vezes estratégicos, até 
mesmo no plano dos projetos profissionais. 

(B) a complexidade da vida moderna, embora não tenha 
relação com os projetos profissionais, afeta de forma 
significativa a tomada de decisões no âmbito pessoal. 

(C) os eventos como a guerra ou a violência urbana 
demandam um posicionamento eficaz do indivíduo 
contemporâneo, a quem cabe a solução desses conflitos, 
mesmo que a distância. 

(D) uma importante estratégia para a construção da carreira é 
a postura de não envolvimento com temas 
ideologicamente marcados, embora isso não se aplique à 
vida pessoal. 

(E) o sucesso na vida e na carreira está intimamente 
relacionado com a capacidade individual de assumir 
posturas mais conciliadoras como estratégia de esquiva 
aos embates políticos. 

3
Da análise atenta do segundo parágrafo, é correto afirmar que: 

(A) o emprego da palavra também (L.15) tem valor inclusivo, 
uma vez que articula a noção de finitude em relação ao 
tempo físico a certas habilidades humanas. 

(B) a vírgula após a expressão De outro lado (L.16) é 
obrigatória pelo mesmo motivo de seu emprego na frase O 

dia ainda continua tendo 24 horas e cada uma delas,  

60 minutos. (L. 13-14) 
(C) o vocábulo como na frase Em fases como a que estamos 

passando (L.18-19) veicula a noção de condicionalidade e 
pode ser substituído por pela qual.

(D) o pronome se em Cabe a cada pessoa manter-se informada

(L.17) poderia estar antes do verbo, em atendimento à 
flexibilidade de colocação recomendada pela norma 
gramatical. 

(E) a expressão sem grandes novidades (L.20) retifica o valor 
semântico do adjetivo simples, o que confere sentido ao 
emprego da conjunção adversativa mas na frase seguinte. 
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4
O resultado é que temos de administrar uma equação cada vez 

mais presente em nossas vidas: a combinação entre algo que 

é finito e o que é infinito. (L.10-12) 

Considerando a proposta do segundo parágrafo do texto, é 
correto afirmar que “finito” e “infinito” se correlacionam 
respectivamente a: 

(A) tempo e vida, capacidade de atenção e retenção de 
informações – volume de informações. 

(B) extensão do dia do trabalhador – informações profissionais 
atualizadas. 

(C) tempo e vida, capacidade de atenção e retenção de 
informações – papéis e responsabilidades profissionais. 

(D) capacidade de atenção e retenção de informações na vida 
– volume de informações. 

(E) preocupações com a sociedade moderna – estratégias 
para manter a qualidade de vida 

5
Em relação ao terceiro parágrafo do texto, é correto afirmar 
que:

(A) a relação entre importância e urgência é de consequência. 
(B) nem tudo o que é urgente é importante. 
(C) a combinação de urgência e de importância é prejudicial. 
(D) a relação entre importância e urgência é de superioridade. 
(E) tudo o que é urgente é importante. 

6
A respeito da organização do texto I, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. No processo de argumentação, o autor valeu-se de 
estratégias de persuasão por meio de juízos de valor. 

II. As recomendações incluídas no texto são exemplos de um 
segmento injuntivo dentro do texto argumentativo. 

III. Quanto à tipificação do discurso, observa-se que a 
construção das estruturas frasais privilegia a função 
estética da palavra. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

7
O caráter dialógico instaurado no texto I é alcançado pelo uso 
dos seguintes recursos linguísticos: 

(A) Verbo no modo imperativo e presença de aposto 
especificativo. 

(B) Verbo no modo indicativo e pronome com referência à  
2ª pessoa do discurso. 

(C) Uso de eufemismo e pronome com referência à 3ª pessoa 
do discurso. 

(D) Uso de interjeição com valor afetivo e presença de 
vocativo.

(E) Verbo no modo imperativo e pronome com referência à 2ª 
pessoa do discurso. 

8
Observando o primeiro parágrafo do texto I, é correto afirmar 
que:

(A) o uso do travessão, no primeiro período, indica que houve 
uma suspensão no fluxo do texto para que o autor 
apresentasse um posicionamento particularizado. 

(B) à preposição para (L.8) atribui-se uma função meramente 
gramatical: introduzir uma oração reduzida de infinitivo, 
que funciona como complemento verbal. 

(C) no segmento como a violência urbana ou o crescimento da 

infiltração do crime organizado (L.5-7), a conjunção ou 

introduz uma retificação do que se afirmou anteriormente. 
(D) a expressão E mais (L.8) é, morfologicamente, uma 

estrutura híbrida, já que pode ser analisada como 
conjunção e como locução prepositiva.  

(E) a concordância verbal da frase sejam eventos próximos ou 

distantes geograficamente (L.4-5) é opcional, podendo o 
verbo ficar no singular, já que o sujeito está posposto. 

9
De finito, há o tempo e a vida que cada um de nós dispõe

(L.12-13).

Atendendo ao padrão culto escrito, assinale a alternativa que 
indique a forma correta em que o trecho acima deveria ser 
reescrito.

(A) De finito, há o tempo e a vida que cada um de nós 
dispõem. 

(B) De finito, há o tempo e a vida de que cada um de nós 
dispõe. 

(C) De finitos, há o tempo e a vida que cada um de nós 
dispomos. 

(D) De finito, há o tempo e a vida cujos cada um de nós 
dispõe. 

(E) De finito, há o tempo e a vida que cada um de nós dispôr. 

10
Assinale a alternativa que contenha a função do sinal de dois 
pontos empregado na linha 11. 

(A) Introduzir um esclarecimento acerca do resultado da 

equação cada vez mais crescente em nossas vidas.
(B) Introduzir um esclarecimento acerca da equação cada vez 

mais crescente em nossas vidas.
(C) Introduzir uma citação a respeito da equação cada vez 

mais crescente em nossas vidas.
(D) Apresentar o conteúdo introduzido por um verbo dicendi,

que é comum em textos dissertativos.  
(E) Introduzir um aposto discriminativo sobre os presentes da 

vida moderna. 
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Texto II 

A doença da pressa 

A “doença da pressa” parece acometer cada vez mais 
indivíduos no mundo atual. Não se sabe exatamente se as 
exigências da atualidade estão gerando esse padrão 
comportamental, ou se as pessoas que sofrem da pressa e 
afobação já nascem com essa tendência. Também existem 
estudiosos que acreditam que o modo de criação das crianças 
pode contribuir para o desenvolvimento dessa característica. 
Mas o que é a “doença da pressa”? 

Trata-se de um conjunto de ações e emoções que inclui 
ambição, agressividade, competitividade, impaciência, tensão 
muscular, estado de alerta, fala rápida e enfática e um ritmo 
de atividade acelerado. Essas características se constituem 
em um estilo de vida que inclui muitas demandas, segundo o 
qual a pessoa está sempre pressionada pelo tempo, que se 
torna curto para a realização de tantas tarefas. Muitas das 
pessoas acometidas pela “doença da pressa” passam toda a 
sua vida queixando-se de tanto trabalhar, de como precisam 
correr para dar conta de todas as suas atividades, reclamam 
da competitividade no trabalho, das exigências de 
produtividade, de prazos irreais, enfim, de como sua vida é 
difícil. No entanto, observa-se que, na maioria das vezes, são 
elas próprias que transformam suas vidas nesse corre-corre 
sem fim. Essas pessoas, portanto, costumam ser vítimas de si 
mesmas e de um estilo de vida estressante auto-produzido. 

Normalmente, pessoas com a “doença da pressa” se 
sentem valorizadas por serem capazes de manter um ritmo 
cada vez mais rápido e uma intensidade cada vez maior nas 
atividades em que se engajam. Envolvem-se em lutar para 
alcançar metas, sendo super-conscienciosas e dedicadas ao 
trabalho. Costumam se esforçar para sempre se superarem 
nas tarefas, até mesmo no lazer, ocupando todo o seu dia 
com alguma tarefa e experimentando sentimentos de culpa 
quando estão paradas. 

Apesar de o mundo moderno estar exigindo do ser 
humano cada vez mais conhecimento, aprimoramento e 
dinamismo, nem todas as pessoas apresentam a “doença da 
pressa”. Algumas pessoas conseguem manter um ritmo mais 
lento, serem mais contemplativas e planejarem suas ações, 
vivendo a vida de modo bastante diferente dos super-
apressados. No entanto, se a pessoa não acompanhar o ritmo 
exigido pela sociedade contemporânea, pode ter sérias 
dificuldades de adaptação, observando-se a necessidade de 
um misto de comportamentos mais apressados e mais lentos 
que devem ser acionados dependendo da situação. Esse 
manejo é fundamental para uma boa qualidade de vida. 

(Texto adaptado de NOVAES, L. In: Com ciência. Revista Eletrônica de Jornalismo 

Científico – SBPC http://www.comciencia.br/comciencia)

11
Assinale a alternativa que contenha uma informação que se 
aplica, a um só tempo, aos textos I e II. 

(A) Como consequência da complexidade da sociedade 
moderna, tem-se o prejuízo da qualidade de vida. 

(B) Todas as pessoas sofrem, na mesma medida, as 
consequências da complexidade da sociedade moderna. 

(C) Diversas estratégias, como a atividade física, devem ser 
adotadas para que se obtenha qualidade de vida. 

(D) A responsabilidade pela qualidade de vida depende de 
tomada de decisões coletivas. 

(E) A sociedade contemporânea optou deliberadamente pela 
aceleração das atividades cotidianas. 

12
As ideias defendidas no segundo parágrafo do texto I  
“Sua carreira em tempos de guerra” coadunam-se com a 
seguinte proposição inferida do texto II “A doença da pressa”: 
qualidade de vida é um conceito que envolve: 

(A) a resposta adequada aos estímulos sociais, estressantes 
por natureza, que deve prever a busca da felicidade como 
um estado que só se adquire na maturidade. 

(B) a capacidade de discernir entre prioridades e urgências, 
alternando comportamentos mais contemplativos com 
atitudes mais tranquilas no ambiente de trabalho. 

(C) o cuidado de desenvolver habilidades de liderança sem 
ferir os princípios éticos, já que a vida competitiva 
contemporânea obriga ao ritmo frenético. 

(D) a análise do contexto, que leva o indivíduo a discernir 
sobre as atitudes mais adequadas a cada situação, desde 
que não se percam de vista as mudanças do mundo 
contemporâneo. 

(E) o adequado controle de fatores externos, demandando 
uma energia que pode gerar um estado de doença se o 
indivíduo não aprender a trabalhar coletivamente. 

13
A respeito da tipologia textual, é correto afirmar que o texto II: 

(A) constitui uma dissertação argumentativa acerca dos 
malefícios da “doença da pressa” em relação à qualidade 
de vida. 

(B) apresenta uma descrição da “doença da pressa”, porque 
se ocupa fundamentalmente de sua caracterização. 

(C) constitui uma narração, uma vez que se ocupa do relato de 
portadores da “doença da pressa”, comum nos dias atuais. 

(D) constitui uma dissertação argumentativa acerca das 
causas e consequências do estresse na sociedade 
moderna. 

(E) apresenta uma descrição da “doença da pressa”, porque 
defende um ponto-de-vista acerca das causas da referida 
patologia. 

14
Com relação às escolhas sintáticas, lexicais e discursivas do 
primeiro parágrafo do texto II, é correto afirmar que: 

(A) o uso das aspas contribui para dar a exata dimensão do 
valor irônico do nome doença da pressa (L.1) em 
contraposição à expressão mundo atual.

(B) o emprego do verbo parecer (L.1) tem função de atenuar o 
caráter categórico da informação, uma vez que não se 
apresentam dados concretos sobre aquilo que se afirma. 

(C) os termos esse padrão comportamental (L.3-4), essa 

tendência (L.5) e dessa característica (L.7) têm função 
coesiva no texto, já que seus referentes textuais  
são distintos. 

(D) as duas ocorrências da palavra se (L.2) identificam, 
respectivamente, a voz passiva do verbo saber e a ideia de 
condição nas duas orações adverbiais presentes no 
segmento.

(E) a pergunta que encerra o parágrafo tem, discursivamente, 
valor estritamente retórico e serve ao objetivo de introduzir 
a linha argumentativa do texto. 
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15
A respeito do segundo parágrafo do texto II, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. O valor semântico da expressão elas próprias (L.22) é 
retomado pelo prefixo que compõe o vocábulo  
auto-produzido (L.24). 

II. A adequação ao padrão culto escrito se mantém, embora 
se altere o significado da frase, caso se retire o elemento 
das na expressão Muitas das pessoas (L.15-16). 

III. O sentido do texto seria mais bem explicitado com a 
substituição do ponto final pela expressão nos quais após 
a palavra trabalho (L.30), desde que empregue a letra c 
minúscula em Costumam.

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

16
A respeito do último parágrafo do texto II, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. A estrutura esse manejo (L. 44-45) relaciona-se ao misto de 

comportamentos mais apressados e mais lentos que 

devem ser acionados dependendo da situação. (L. 43-44). 
II. A conjunção se (L. 40) pode ser substituída por salvo, sem 

prejuízo às relações semânticas estabelecidas por esses 
conectores. 

III. A oração introduzida pela conjunção apesar de (L. 34) 
estabelece, com a segunda oração, a mesma relação 
semântica instaurada pela conjunção “embora”: uma 
relação de concessão. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

17
Costumam se esforçar para sempre se superarem nas tarefas, 

até mesmo no lazer, ocupando todo o seu dia com alguma 

tarefa e experimentando sentimentos de culpa quando estão 

paradas. (L.30-33) 

Considerando o contexto, assinale a alternativa que indique 
corretamente uma outra redação para o fragmento destacado 
acima que não altera seu sentido. 

(A) inclusive no lazer 
(B) principalmente no lazer 
(C) exceto no lazer 
(D) expressamente no lazer 
(E) exatamente no lazer 

18
Essas pessoas, portanto, costumam ser vítimas de si mesmas e 

de um estilo de vida estressante auto-produzido. (L.23-24) 

Assinale a alternativa que contenha um vocábulo cuja forma 
auto assuma valor diferente do que é veiculado em  
auto-produzido.

(A) autobiografia 
(B) autodidata 
(C) auto-estrada 
(D) auto-esterilidade 
(E) auto-extermínio 

19
Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado veicule 
valor inegavelmente subjetivo. 

(A) Algumas pessoas conseguem manter um ritmo mais 

lento... (L.37-38) 
(B) Apesar de o mundo moderno estar exigindo do ser 

humano... (L.34-35) 
(C) ...tensão muscular, estado de alerta, fala rápida e enfática...

(L.10-11)
(D) ...parece acometer cada vez mais indivíduos no mundo 

atual. (L.1-2) 
(E) ...pode ter sérias dificuldades de adaptação... (L.41-42) 

20
Algumas pessoas conseguem manter um ritmo mais lento, 

serem mais contemplativas, e planejarem suas ações, vivendo 

a vida de modo bem diferente dos super-apressados. (L.37-40) 
Com relação ao trecho acima, é correto afirmar que: 

(A) a expressão Algumas pessoas é sujeito e o verbo manter

deveria estar no plural, em atendimento às regras das 
gramáticas normativas. 

(B) a oração reduzida de gerúndio tem a função de agregar 
uma informação de caráter adjetival à oração e planejarem 

sua ações.
(C) a oração reduzida de gerúndio tem a mesma função 

sintático-semântica das orações reduzidas de infinitivo que 
se lhe antecedem. 

(D) a repetição de adjuntos adverbiais de intensidade tem a 
finalidade de expressar sintaticamente a adesão da autora 
a esse estilo de vida. 

(E) o plural das formas infinitivas serem e planejarem deve ser 
dispensado, de acordo com as regras de concordância 
previstas para essa estrutura frasal. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

21
Na figura abaixo, cada quadradinho possui um número oculto. 

Em cada uma das situações abaixo, o número que aparece 
embaixo de dada figura é a soma dos números que estão nos 
quadradinhos sombreados. 

O número do quadradinho central é: 

(A) 5 (B) 6 
(C) 7 (D) 8 
(E) 9 

22
Considere a afirmação: “Toda cobra venenosa é listrada”. 
Podemos concluir que: 

(A) Toda cobra listrada é venenosa. 
(B) Toda cobra que não é listrada não é venenosa.  
(C) Toda cobra que não é venenosa não é listrada. 
(D) Algumas cobras venenosas não são listradas. 
(E) Algumas cobras que não são listradas podem ser 

venenosas.

23
Observe as figuras abaixo: 

Os números que existem dentro de cada uma possuem uma 
regra lógica que os une. Então, a diferença  é igual a: 

(A) 20 (B) 18 
(C) 16 (D) 12 
(E) 10 

24
Em uma comunidade indígena são usados como moeda de 
troca, pedras, discos e argolas. Sabe-se que 3 discos valem  
7 pedras e que 9 discos valem 2 argolas. Um membro da 
comunidade decidiu trocar 100 pedras por objetos de maior 
valor, cuja quantia é equivalente a: 

(A) 7 argolas, 7 discos e 7 pedras. 
(B) 7 argolas, 8 discos e 4 pedras. 
(C) 8 argolas, 5 discos e 6 pedras. 
(D) 8 argolas, 6 discos e 2 pedras. 
(E) 9  argolas, 2 discos e 5 pedras. 

25
A fase final do torneio de tênis de um clube será disputada por 
quatro jogadoras. Para estas partidas, o clube providenciou 
quatro uniformes (saia e blusa) nas cores amarela, branca,
cinza e verde para as quatro jogadoras que serão chamadas 
de 1, 2, 3 e 4. No vestiário, percebeu-se que: 

 Uma única jogadora vestiu as duas peças da mesma cor. 
 A jogadora 2 tem a saia branca. 
 A jogadora 3 não tem a cor verde. 
 A jogadora 4 não tem a cor amarela. 
 Quem tem a saia verde tem a blusa amarela. 
 Quem tem a blusa cinza não tem saia cinza nem branca. 

Então:

(A) A jogadora 1 tem a saia cinza. 
(B) A jogadora 2 tem as duas peças da mesma cor.  
(C) A jogadora 3 tem blusa verde. 
(D) A jogadora 4 tem a saia branca. 
(E) A situação é impossível. 

26
Considere as situações abaixo: 

I. Em uma estrada com duas pistas, vê-se a placa: 

Como você está dirigindo um automóvel, você conclui que 
deve trafegar pela pista da esquerda. 

II. Você mora em Recife e telefona para sua mãe em Brasília. 
Entre outras coisas, você diz que “Se domingo próximo 
fizer sol, eu irei à praia”. 
No final do domingo, sua mãe viu pela televisão que 
choveu em Recife todo o dia. Então, ela concluiu que você 
não foi à praia. 

III. Imagine o seguinte diálogo entre dois políticos que 
discutem calorosamente certo assunto: 

 - A: Aqui na Câmara tá cheio de ladrão. 
 - B: Ocorre que eu não sou ladrão. 
 - A: Você é safado, tá me chamando de ladrão. 
Em cada situação há, no final, uma conclusão. Examinando a 
lógica na argumentação: 

(A) são verdadeiras as conclusões das situações I e II, apenas. 
(B) são verdadeiras as conclusões das situações II e III, apenas. 
(C) são verdadeiras as conclusões das situações I e III, apenas. 
(D) as três conclusões são verdadeiras. 
(E) as três conclusões são falsas.  

27
Em uma estação de energia, certa máquina deve ficar 
permanentemente ligada, mas deve receber uma pequena 
manutenção a cada 5 dias. A máquina foi ligada e recebeu a 
primeira manutenção em uma segunda-feira. Assim, receberá 
a segunda manutenção no sábado, a terceira na quinta-feira da 
semana seguinte, e assim por diante. Na 60ª revisão, a 
máquina será desligada para revisão geral. 

Podemos concluir que a máquina será desligada em: 

(A) uma terça-feira. (B) uma quarta-feira. 
(C) uma quinta-feira. (D) uma sexta-feira. 
(E) um sábado. 
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28
Adriana, Carla e Denise possuem três profissões diferentes: 
uma é professora; outra, secretária e outra, engenheira.  
Não se sabe ainda a profissão de cada uma. Considere as 
seguintes informações: 

 Adriana é esposa do irmão de Denise e é mais velha que a 
engenheira.

 A professora é filha única e é a mais nova das três 
mulheres.

Pode-se concluir que: 

(A) Adriana é engenheira. (B) Carla é professora.  
(C) Denise é secretária. (D) Adriana não é secretária. 
(E) Carla é engenheira. 

29
Considere as vistas frontal, lateral e superior, como ilustrado 
na figura a seguir. 

Assinale a alternativa que mostre um sólido em que as vistas 
frontal, lateral e superior são congruentes. 

(A) (B)

    

(C) (D)

    

(E)

30
Sobre uma mesa só havia moedas do sistema monetário 
brasileiro. Algumas eram de 10 centavos e as restantes, de 25 
centavos. Retirei três moedas e guardei-as na mão. Logo 
verifiquei que, sobre a mesa, restaram 30 centavos. Resolvi 
trocar uma das moedas da mesa por duas das que estavam 
em minha mão. Acabei ficando com 1/3 daquilo que eu 
possuía antes da troca. Antes da primeira retirada, havia sobre 
a mesa: 

(A) 60 centavos. (B) 75 centavos. 
(C) 90 centavos. (D) 1 real. 
(E) 1 real e 5 centavos. 

31

O jogo de sudoku é constituído de 81 quadrados numa grade 
de 9 9 quadrados. Essa grade é subdividida em 9 grades 
menores de 3 3 quadrados. Esses quadrados devem ser 
preenchidos com os números de 1 a 9 obedecidas as 
seguintes exigências: 

- em cada uma das nove fileiras horizontais, cada um dos 
números de 1 a 9 deve aparecer uma única vez; 

- em cada uma das nove fileiras verticais, cada um dos 
números de 1 a 9 deve aparecer uma única vez; 

- em cada uma das nove grades menores, cada um dos 
números de 1 a 9 deve aparecer uma única vez. 

É correto afirmar que xy + z + w vale: 
(A) 21. (B) 20. 
(C) 19. (D) 18. 
(E) 17. 

32
A média aritmética de n números é encontrada somando-se 
todos esses números e dividindo-se o resultado da soma por n.

Uma sequência numérica (a1, a2, a3, ..., an) é construída de 
modo que, a partir do 3o termo, cada um dos termos 
corresponde à média aritmética dos dois termos anteriores. 
Sabendo-se que a1 = 3 e que a3 = 5, o valor do 20o termo está 
entre:

(A) 4,2 e 4,3. (B) 4,3 e 4,4. 
(C) 4,9 e 5,1. (D) 5,5 e 5,6. 
(E) 5,6 e 5,7. 

33
Um número N é formado por três algarismos não nulos e 
distintos. Eduardo escreveu, em uma folha de papel em 
branco, não só N como também todos os demais que podem 
ser formados pela troca dos algarismos do número original. A 
seguir, Eduardo somou todos os números que estavam 
escritos na folha e encontrou 1554. A soma dos algarismos de 
N vale: 

(A) 7. (B) 8. 
(C) 9. (D) 10. 
(E) 11. 
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34
Leonardo disse a Fernanda: – Eu jogo futebol ou você não 
joga golfe. 

Fernanda retrucou: – isso não é verdade.  

Sabendo que Fernanda falou a verdade, é correto concluir 
que:

(A) Leonardo joga futebol e Fernanda joga golfe. 
(B) Leonardo joga futebol e Fernanda não joga golfe. 
(C) Leonardo não joga futebol e Fernanda joga golfe. 
(D) Leonardo não joga futebol e Fernanda não joga golfe. 
(E) Leonardo não joga futebol ou Fernanda joga golfe. 

35
Em um ano não bissexto, o feriado da Independência  
(07 de setembro) cai no mesmo dia da semana que o feriado: 

(A) de Tiradentes (21 de abril). 
(B) do Dia do Trabalho (01 de maio). 
(C) de Finados (02 de novembro). 
(D) da Proclamação da República (15 de novembro). 
(E) do Natal (25 de dezembro). 

ADMINISTRAÇÃO

36
Assinale a alternativa que apresente corretamente o tipo de 
homem focado pelas abordagens da Teoria dos Sistemas 
Abertos e a Perspectiva Sociotécnica das Organizações. 

(A) Homem organizacional. 
(B) Homem econômico. 
(C) Homem social. 
(D) Homem funcional. 
(E) Homem administrativo. 

37
Com relação às necessidades das pessoas, segundo a Teoria 
das Motivações de Maslow, intervalos de descanso, conforto 
físico e horário de trabalho razoável são exemplos de: 

(A) necessidades fisiológicas. 
(B) necessidades de segurança. 
(C) necessidades sociais. 
(D) necessidades de estima. 
(E) necessidades de auto-realização. 

38
De acordo com a Teoria das Contingências, há dois tipos de 
sistemas organizacionais: mecanicistas e orgânicos. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir: 

I. A rigidez é uma característica dos sistemas mecanicistas. 
II. A previsibilidade é uma característica dos sistemas 

orgânicos. 
III. O ambiente estável é uma característica dos sistemas 

orgânicos. 
Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

39
A ênfase nos grupos informais é característica pioneira: 

(A) da administração científica. 
(B) da escola das relações humanas. 
(C) da teoria clássica da administração. 
(D) do modelo burocrático. 
(E) da teoria comportamental da administração. 

40
A rotação de cargos é um método de desenvolvimento de 
pessoas. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir: 

I. A rotação de cargos permite a transformação de 
especialistas em generalistas por meio da exposição das 
pessoas às operações de uma organização. 

II. A rotação de cargos significa uma oportunidade de as 
pessoas participarem de comissões de trabalho. 

III. A rotação de cargos permite o desenvolvimento de novas 
ideias.

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.  
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

41
Assinale a alternativa que não diz respeito ao nível da 
superfície em uma cultura organizacional. 

(A) Histórias. 
(B) Contexto físico. 
(C) Valores subjacentes. 
(D) Comportamentos. 
(E) Símbolos observáveis. 

42
No processo decisório das organizações, o conceito de 
racionalidade limitada (Modelo Carnegie) tem um importante 
papel. 

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não pode 
ser considerada uma característica deste modelo. 

(A) A limitação do ser humano em ter acesso e processar 
cognitivamente todas as opções para tomada de decisão. 

(B) A otimização das decisões ser considerada um fato real. 
(C) A impossibilidade material de obter todas as informações 

para tomada de decisão, em função dos problemas de 
tempo e custo. 

(D) As pressões afetivas, culturais e os jogos de poder 
influenciarem o conteúdo das decisões tomadas. 

(E) As decisões tomadas serem satisfatórias, mas não ótimas. 
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43
A respeito do controle da Administração Pública exercido 
pelos Tribunais de Contas, é correto afirmar que: 

(A) alcança atos praticados no âmbito dos Poderes Legislativo 
e Executivo. 

(B) incide sobre os atos de admissão de pessoal do Poder 
Judiciário em relação aos cargos efetivos e em comissão. 

(C) produz auditorias nas unidades administrativas dos três 
poderes, exceto nas pessoas da administração indireta do 
Estado. 

(D) gera decisões com eficácia de título executivo apenas nas 
aplicações de multa aos jurisdicionados. 

(E) não abrange a apreciação da constitucionalidade das leis e 
dos atos do Poder Público. 

44
Não é cláusula exorbitante no contrato administrativo: 

(A) a exigência de garantia pela Administração nos contratos 
de obras, serviços e compras. 

(B) a aplicação de penalidades ao contratado, como 
advertência, multa e suspensão temporária. 

(C) a rescisão unilateral pela Administração, abrangendo casos 
de razões de interesse público. 

(D) a responsabilidade exclusiva do contratado no 
cumprimento dos encargos fiscais, previdenciários e 
trabalhistas oriundos da execução do contrato. 

(E) a retomada do objeto pela Administração sempre que a 
paralisação do contrato possa ocasionar prejuízo ao 
interesse público. 

45
Dentre os atributos do ato administrativo, a  
auto-executoriedade: 

(A) está presente em todos os atos praticados pela 
Administração Pública. 

(B) afasta o controle judicial a posteriori, pois o ato 
administrativo pode ser executado sem necessidade de 
intervenção do Poder Judiciário. 

(C) permite que a Administração utilize meios indiretos de 
coerção, como a multa imposta em caso de 
descumprimento de um ato. 

(D) é frequentemente utilizada no exercício do poder de 
polícia, como nos casos de demolição de embargo de uma 
obra, apreensão de mercadorias e desapropriação. 

(E) representa uma garantia para o administrado, pois impede 
que a Administração pratique atos sem previsão legal. 

46
Após a devida publicação de um aviso de licitação na 
modalidade concurso, contendo o resumo do edital, a 
Administração Pública poderá, de acordo com a Lei Federal  
nº 8666/93, realizar o certame em: 

(A) 5 dias úteis. 
(B) 15 dias. 
(C) 15 dias úteis. 
(D) 30 dias. 
(E) 50 dias úteis. 

47
Com relação aos Contratos Administrativos, com base na Lei 
Federal nº 8666/93, analise as afirmativas a seguir: 

I. Caso seja prevista no edital, poderá ser exigida na 
contratação de serviços de engenharia a prestação de 
garantia contratual na modalidade fiança bancária. 

II. Na licitação na modalidade de tomada de preços, o termo 
de contrato é dispensável nos casos de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 
não resultem obrigações futuras. 

III. A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

IV. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, supressões de 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, no caso de reforma de 
edifício.

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

48
A responsabilidade objetiva do Estado por dano causado a 
terceiros está fundamentada na: 

(A) teoria do risco administrativo. 
(B) teoria civilista da culpa administrativa. 
(C) responsabilidade subjetiva do Estado. 
(D) ideia de soberania do Estado. 
(E) distinção entre atos de império e atos de gestão. 

49
No que se refere ao teto remuneratório constitucional e 
subsídios dos servidores públicos, analise as seguintes 
afirmativas: 

I. O teto atinge os proventos dos aposentados e a pensão 
devida aos dependentes do servidor falecido. 

II. Os servidores de sociedade de economia mista, e suas 
subsidiárias, somente são alcançados pelo teto se 
receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas 
de pessoal ou custeio em geral, conforme decorre do  
§ 9º do artigo 37 da CF/88. 

III. Na aplicação do teto, serão consideradas todas as 
importâncias percebidas pelo servidor, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.  

IV. O servidor que esteja em regime de acumulação de cargos 
efetivos não está sujeito a um teto único que seja a soma 
da dupla retribuição, estando cada remuneração vinculada 
a um teto correspondente. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 






Analista em Gestão Administrativa

Secretaria de  Estado de Administração de Pernambuco | 10

50
Dentre os princípios que informam o processo administrativo 
disciplinar, não se inclui o princípio da: 

(A) publicidade. 
(B) oficialidade. 
(C) gratuidade. 
(D) tipicidade. 
(E) pluralidade de instâncias. 

51
Considerando a estrutura básica da Administração Pública, 
assinale a alternativa que apresente corretamente um exemplo 
da chamada Administração Direta.

(A) Empresa Pública. 
(B) Secretaria de Estado de Administração. 
(C) Sociedade de Economia Mista. 
(D) Autarquia. 
(E) Fundação Pública. 

52
A regra que determina que a Lei Orçamentária deverá  
conter apenas matéria financeira decorre do princípio 
orçamentário da: 

(A) universalidade. 
(B) economicidade. 
(C) não-afetação das receitas. 
(D) exclusividade. 
(E) especialização. 

53
No que se refere ao orçamento público, de acordo com 
disposição constitucional, não é vedada a: 

(A) abertura de crédito suplementar, sem prévia autorização 
legislativa

(B) concessão ou utilização de créditos ilimitados 
(C) instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia 

autorização legislativa 
(D) abertura de créditos especial, sem indicação dos recursos 

correspondentes 
(E) abertura de crédito extraordinário para atender despesas 

imprevisíveis e urgentes 

54
O regime de previdência complementar da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será instituído 
por lei de iniciativa do respectivo __________, por intermédio 
de entidades ___________ de previdência complementar, de 
natureza __________, que oferecerão aos respectivos 
participantes planos de benefícios somente na modalidade de 
contribuição definida. 

As lacunas do trecho acima são corretamente preenchidas 
pelos seguintes termos: 

(A) Poder Legislativo – fechadas – pública 
(B) Poder Executivo – abertas – pública 
(C) Poder Executivo – fechadas – pública 
(D) Poder Legislativo – fechadas – privada 
(E) Poder Executivo – abertas – privada 

55
A avocação é própria do Poder: 

(A) Disciplinar. 
(B) Discricionário. 
(C) Regulamentar. 
(D) Hierárquico. 
(E) Delegatório. 

56
A respeito dos bens públicos, é correto afirmar que: 
(A) a presença de bens públicos, embora envolva as 

chamadas externalidades, não impede que os mercados 
privados assegurem uma alocação de recursos eficiente 
no sentido de Pareto. 

(B) a presença de “caronas” pode levar a que o mercado não 
provenha quantidades eficientes dos bens em questão, ou 
seja, a demanda pode tornar-se insuficiente. 

(C) os bens que satisfazem parcialmente a condição de  
não-exclusividade e/ou de não-rivalidade do consumo são 
em geral denominados bens públicos impuros ou bens  
quase-públicos. 

(D) os bens públicos são aqueles cujo consumo ocorre de 
forma coletiva. 

(E) um bem possui não exclusividade quando o custo 
marginal de adicionar outro consumidor ao consumo do 
bem é igual a zero.

57
A respeito da Teoria da Tributação, é correto afirmar que: 
(A) segundo os princípios da Equidade Horizontal e Vertical, 

respectivamente, a tributação deve incidir de forma que 
indivíduos com capacidades econômicas similares sejam 
onerados da mesma forma, e que indivíduos com 
capacidades econômicas distintas sejam onerados 
diferenciadamente. 

(B) o critério da capacidade de contribuição para observar a 
equidade de um sistema tributário diz respeito a avaliar se 
o mesmo atribui a cada indivíduo um ônus equivalente aos 
benefícios usufruídos. 

(C) os tributos, idealmente, devem interferir o mínimo possível na 
alocação de recursos da economia, o que corresponde ao 
princípio da justiça fiscal. 

(D) um sistema tributário é classificado como regressivo se, 
dado um aumento da renda, o montante de aumento dos 
tributos dividido pelo montante de aumento da renda for 
maior do que a unidade. 

(E) a classificação dos tributos segundo a incidência do ônus 
de pagamento (diretos ou indiretos) é particularmente 
relevante para a análise da neutralidade, segundo a qual os 
tributos devem distribuir seus ônus de maneira justa entre 
os indivíduos. 
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58
A respeito das funções do governo, é correto afirmar que: 
(A) a função alocativa está associada às chamadas “falhas de 

mercado” e se justifica quando o resultado distributivo do 
mecanismo de mercado não for considerado socialmente 
desejado. 

(B) quando o governo decide destinar parte de recursos 
públicos para os setores de saúde e educação, está 
exercendo sua função estabilizadora. 

(C) a atividade de compra e venda de títulos pelo governo em 
mercados primários e secundários está associada à sua 
função reguladora. 

(D) as três funções tradicionais associadas ao governo na 
literatura das finanças públicas são as funções alocativa, 
estabilizadora e reguladora. 

(E) a função estabilizadora diz respeito à manutenção da 
estabilidade econômica e justifica-se para atenuar o 
impacto de crises. 

59
Com relação às tendências gerais da evolução do gasto 
público no mundo, é correto afirmar que: 
(A) o advento de políticas de cunho neoliberal nos países 

desenvolvidos, a partir especialmente de fins da década de 
1980, resultou em uma redução significativa do volume 
dos gastos públicos naqueles países. 

(B) nos países chamados “em desenvolvimento”, uma 
significativa redução dos gastos públicos foi atingida a 
partir da década de 1990, graças à adoção de políticas 
econômicas recomendadas especialmente por instituições 
como o FMI, o Banco Mundial e o BID. 

(C) o principal expoente teórico da defesa do aumento dos 
gastos públicos foi o economista J. M. Keynes, que 
inspirou as chamadas políticas monetaristas conduzidas 
pelo governo norte-americano a partir de 1979. 

(D) a partir da década de 1990, houve uma significativa 
alteração no perfil do gasto público nos países 
pertencentes ao chamado G-7, especialmente no sentido 
de um aumento no percentual de gastos destinados a 
políticas de caráter social. 

(E) a década de 2000, no Brasil, vem sendo marcada por um 
intenso debate no que diz respeito ao perfil do gasto 
público brasileiro, especialmente na avaliação da natureza 
dos gastos responsáveis pelo déficit público. 

60
Com relação à Parceria Público-Privada (PPP), é correto  
afirmar que: 
(A) a principal dificuldade, no Brasil, para a implementação de 

projetos de PPP é a ausência de legislação específica que 
regule a criação de modalidades de contratos 
administrativos desta natureza. 

(B) a PPP, formalmente, é um contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa, 
sendo a concessão administrativa o contrato de prestação 
de serviços dos quais a Administração Pública seja a 
usuária direta ou indireta. 

(C) o aumento do número de projetos de PPP, em nível 
nacional e mundial, reflete as novas funções do setor 
público, em especial a importância de sua função 
estabilizadora.

(D) a principal justificativa teórica para a adoção de projetos de 
PPP no Brasil é a disponibilidade positiva de recursos 
financeiros pelo poder público e o aproveitamento da 
eficiência de gestão do setor privado. 

(E) o estabelecimento de projetos de PPP, no Brasil, é uma 
das soluções para a chamada “crise do setor público” 
observada no País. 

LEGISLAÇÃO

61
Em relação aos direitos e garantias fundamentais, analise as 
afirmativas a seguir:

I. A Constituição assegura os mesmos direitos e garantias 
individuais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País, nos termos do art. 5º da Constituição Federal. 

II. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

III. A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será 
regulada pela lei estrangeira pessoal do "de cujus" sempre 
que esta for mais favorável ao cônjuge ou aos filhos 
brasileiros do que a lei brasileira. 

Assinale: 

(A) se nenhuma alternativa estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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A respeito da liberdade de expressão, assinale a afirmativa 
incorreta.

(A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem.

(B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

(C) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

(D) É livre a manifestação do pensamento, permitido o 
anonimato.

(E) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

63
A lei das licitações (Lei 8.666/93) define os critérios de 
desempate relativamente aos bens e serviços. 

Quando houver igualdade de condições, o primeiro critério de 
desempate a ser adotado será o de bens e serviços 
produzidos ou prestados por empresas: 

(A) multinacionais. 
(B) brasileiras. 
(C) brasileiras de capital nacional. 
(D) que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no país. 
(E) que invistam em ações de responsabilidade ambiental. 
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Em relação ao direito de segurança, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Em situações excepcionais justificadas pela relevância e 
urgência, a lei poderá limitar a apreciação do Poder 
Judiciário no que tange a lesão ou ameaça a direito. 

(B) O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado sempre 
que tiver sido comprovada a prática de crime grave após a 
naturalização. 

(C) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
estando, porém, os seus sucessores obrigados a reparar o 
dano do crime, sendo-lhes aplicada a decretação do 
perdimento de bens até o limite do patrimônio do 
criminoso que tiver sido transferido àqueles. 

(D) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, sendo permitida a instituição de 
tribunais excepcionais para o julgamento desses crimes. 

(E) A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, 
a prestação social alternativa, a suspensão ou interdição 
de direitos e o banimento. 
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Assinale a alternativa que relacione corretamente todos os 
direitos sociais contemplados no caput do art. 6º da Constituição. 

(A) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a proteção à maternidade e à infância e a 
assistência aos desamparados. 

(B) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância e a assistência aos desamparados. 

(C) A educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e 
a assistência aos desamparados. 

(D) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância. 

(E) A educação, a saúde, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e 
a assistência aos desamparados. 
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Com relação aos benefícios que o art. 7º da Constituição 
Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, analise 
as afirmativas a seguir.

I. Adicional de remuneração para as atividades entediantes, 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 

II. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-
escolas.

III. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções 
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor 
ou estado civil. 

Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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A respeito da lei de licitações, analise as afirmativas a seguir: 

I. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis 
ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

II. Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento de 
licitação pertinente a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações, promovida 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, desde que não interfira de modo 
a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

III. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções, 
sendo lícito, no entanto, estabelecer tratamento 
diferenciado de natureza comercial entre empresas 
brasileiras e estrangeiras. 

Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Com relação à parceria público-privada, prevista na lei 
11.079/04, analise as afirmativas a seguir: 

I. Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
Concessão administrativa é o contrato de prestação de 
serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens. 

II. É vedada a celebração de contrato de parceria público-
privada, entre outras hipóteses, quando o valor do contrato 
seja inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

III. Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos 
ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987/95, quando 
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao  
parceiro privado. 

Assinale: 

(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Assinale a alternativa que não reproduz diretrizes norteadoras 
da parceria público-privada, prevista na lei 11.079/04. 

(A) Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no 
emprego dos recursos da sociedade. 

(B) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos 
serviços e dos entes privados incumbidos da sua 
execução.

(C) Delegabilidade das funções de regulação jurisdicional e do 
exercício do poder de polícia. 

(D) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das 
parcerias e transparência dos procedimentos e das 
decisões. 

(E) Repartição objetiva de riscos entre as partes, 
sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas 
dos projetos de parceria. 
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Com relação à lei de responsabilidade fiscal (LC 101/2000), 
analise as afirmativas a seguir: 

I. Nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, estão compreendidos o Poder Executivo, 
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, incluídos os 
Tribunais de Contas e excluído o Ministério Público. 

II. O termo receita corrente líquida representa o somatório 
das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas também correntes, deduzidos 
no caso dos Estados, as parcelas entregues aos 
Municípios por determinação constitucional. 

III. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal aplicando-se à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

QUESTÕES DISCURSIVAS 

1
A gestão de pessoas alinhada às estratégias organizacionais 

situa-se no contexto de um modelo que é caracterizado por 

sua “articulação por competências” e que  representa a gestão 

estratégica de recursos humanos, condição fundamental para 
se alcançar a excelência organizacional. Esse modelo oferece, 

nos tempos atuais, respostas mais precisas às pressões por 

competitividade sofridas pelas organizações. 

Com base no fragmento acima: 
I. Defina gestão estratégica de pessoas, informando a 

importância de seu posicionamento na estrutura 
organizacional e explicando os seguintes componentes 
estratégicos de RH: missão, análise do ambiente externo e 
análise do ambiente interno. 

II. Defina competências essenciais, competências distintivas,
competências de unidades de negócio e competências de 
suporte.

III. Defina estratégia organizacional, competências organi-
zacionais e competências individuais. Explique a relação entre 
elas e crie um exemplo que demonstre essa relação. 

2
O Governo do Estado da Paraíba decidiu promover uma 

grande festa de réveillon. Para tanto instalou três procedimentos 
diferentes de contratação administrativa. 

Para cuidar da produção executiva da festa – que inclui a 
montagem do palco, iluminação, som e toda a gestão 
administrativa do evento – com previsão de custo de  
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) a Secretaria de Estado de 
Administração iniciou um procedimento de concorrência. Com o 
objetivo de promover o desenvolvimento econômico do Estado, o 
Secretário estabeleceu como condição que a empresa tivesse sua 
sede fiscal no Estado da Paraíba. 

Duas das dez firmas que participaram da concorrência 
apresentaram o mesmo menor valor para os serviços. Não havia 
elementos diferenciadores em nenhuma das propostas 
apresentadas que permitissem preterir qualquer das concorrentes e 
que a escolha pelo critério do menor preço ficou prejudicada em 
razão das duas propostas serem idênticas, o Secretário de Estado 
selecionou a empresa de capital francês TTC por se tratar de uma 
empresa que investia no desenvolvimento de tecnologia no Brasil e 
financiava projetos culturais e de inclusão digital mantidos no 
Estado da Paraíba. Foi preterida a firma ATC, empresa que, apesar 
de ser brasileira de capital nacional, nunca investiu em pesquisa ou 
no desenvolvimento de tecnologia no País. 

Para a escolha do artista que cantaria logo após a queima de 
fogos de artifício, foi dispensada a licitação e contratada a dupla 
sertaneja “Queijo e Goiabada”, que contava com muitos fãs na região, 
embora não fosse um caso de músicos consagrados pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. Vale registrar que a contratação 
não foi realizada diretamente, mas através de empresário exclusivo.  
A figura do empresário exclusivo gerou críticas dos políticos da 
oposição, tendo o Secretário de Estado afirmado que tais críticas 
nada mais eram do que bobagens da oposição, a quem não 
interessava que a festa fosse um sucesso. 

Por fim, para cuidar da propaganda do evento  
(com orçamento previsto de R$ 100.000,00 cem mil reais) foi 
iniciado procedimento de convite, tendo sido escolhidas cinco 
firmas dentre aquelas cadastradas na Secretaria de Estado de 
Administração para realização desse tipo específico de serviço. 
Como o número de empresas convidadas superava o mínimo 
exigido pela legislação (que é de três empresas), foi vedada a 
extensão do convite às demais firmas cadastradas, a fim de não 
inviabilizar a análise das propostas. 

Quatro empresas (CTS, CJUS, CDE e NPJ) eram muito boas e 
apenas uma (MKT) não preenchia os requisitos técnicos mínimos 
para sua aceitação. A empresa escolhida foi a NPJ, uma firma 
nova, relativamente desconhecida no mercado, mas cujo dono, 
coincidentemente, era vizinho do Secretário de Estado em um 
condomínio privativo de casas luxuosas na beira da praia. Com o 
intuito de se resguardar da opinião pública, o Secretário 
determinou que não fosse dada publicidade ao despacho 
proferido nos autos do processo licitatório fundamentando sua 
escolha. Com efeito, aquele despacho apresentava como 
fundamentos para a escolha os seguintes fatos: (a) a empresa 
CTS não apresentara documentação comprobatória da 
qualificação técnica; (b) a firma CJUS não estava em situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
(c) a empresa CDE não poderia executar o serviço porque um dos 
membros da comissão de licitação mantinha contrato de 
consultoria com a CDE; e (d) a empresa NPJ, apesar de 
praticamente desconhecida, tinha prestado bons serviços sempre 
que escolhida em licitações públicas. 

 Identifique e discorra de forma sucinta sobre os seis vícios 
ou irregularidades nas escolhas e contratações de serviços 
que podem ser identificados na narrativa acima, 
considerando as regras legais. 
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