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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Declaração de amor 

 
        Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é 
maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é 
a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que 
temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de 
amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para 
quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. 
         Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se 
assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la - como gostava de estar 
montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. 
        Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. Este 
desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos 
dar para sempre uma herança da língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos 
fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. 
        Essas dificuldades, nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma 
língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. 
         Se eu fosse muda, e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que 
língua eu queria pertencer, eu diria: inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci 
muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era 
escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a 
minha abordagem do português fosse virgem e límpida. 
 

(LISPECTOR, Clarice, A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999) 

 
 
1. No fragmento “[...] contra os que temerariamente ousam transformá-la numa 
linguagem [...]”, a palavra destacada significa: 
 
a) de maneira arrojada  
b) de forma respeitosa 
c) de forma responsável 
d) com bastante temor 
e) com muita criatividade 

 
2. Considere o fragmento:  

 
“A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve.” 
A afirmativa da autora é fundamentada, no texto, por alguns argumentos. 
Considerando esses argumentos, julgue as proposições abaixo. 
 
I. A língua oferece ao escritor diversas potencialidades que ele pode utilizar no seu 

processo criativo marcado pelo esforço de elaboração.  
II. A transformação para a realidade do texto, com a expressividade necessária, do 

que está no pensamento é, ao mesmo tempo, ser desbravador e sentir-se 
encantado, traços que caracterizam o escritor. 

III. O uso da língua impõe ao escritor obediência irrestrita às prescrições gramaticais. 
IV. O domínio da herança de uma língua já construída por autores como Camões 

intimida a atividade do escritor. 
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Está(ão) correta(s): 

 
a) III e IV. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e IV. 

 
3. A partir do fragmento “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para 
sempre uma herança da língua já feita”, afirma-se: 

 
a) O legado linguístico deixado por grandes nomes do passado satisfaz plenamente o 

escritor contemporâneo, portanto não há necessidade de qualquer inovação. 
b) O escritor é livre no seu processo criativo, usando a língua com ousadia no propósito 

de buscar uma nova linguagem. 
c) O escritor pode introduzir novidades na língua, mas sempre fixando no antigo as 

bases para o novo. 
d) Os autores clássicos não foram importantes uma vez que não conseguiram impor 

modelos às gerações posteriores. 
e) Só escritores já consagrados são capazes de dominar com profundidade a 

complexidade da língua. 
 

4. Considere os fragmentos: 
 
“E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é [...]” 
“[...] como gostava de estar montada num cavalo [...]” 

 
Em relação ao termo destacado, é correto afirmar que 
 

a) traduz, respectivamente, a noção de causa e comparação visto que a sua significação 
está condicionada a cada um dos  contextos em que se encontra inserido. 

b) é um elemento conector que não contribui para harmonia de sentido do texto. 
c) pode ser substituído por porque e conforme, respectivamente. 
d) dá, ao primeiro fragmento, um sentido ambíguo. 
e) traduz uma relação sintático-semântica de comparação em ambos os textos. 

 
5. Considere os fragmentos: 

”Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase.”  
“Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma 
coisa que lhe dê vida.” 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
 

Sobre os elementos em destaque, é correto afirmar: 
 

I. A forma verbal assusta exemplifica um recurso da linguagem literária, 
personificando a língua. 

II. A expressão túmulo do pensamento não constitui um processo metafórico. 
III. O pronome as retoma a expressão essas dificuldades, atribuindo-lhe maior 

ênfase. 
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Está(ão) correta(s): 
 
a) III. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
6. Em “Mas como não nasci muda [...]”, a regência do verbo nascer é a mesma da forma 
destacada em: 

 
a) “Eu gosto de manejá-la”. 
b) “O que recebi de herança [...]” 
c) “E este desejo todos os que escrevem têm”. 
d) “Não é maleável.” 
e) “Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado.”  
 
7. Em relação à concordância verbal, NÃO se obedece à norma culta em: 

 
a) Eles hão de realizar novas abordagens linguísticas. 
b) Ouvem-se, na mídia, bastantes elogios à produção literária daquele escritor. 
c) Devem haver formas diversas de se fazer uma declaração de amor à língua materna. 
d) Fizeram cinquenta anos os escritores homenageados. 
e) Assistiu-se a palestras sobre o assunto. 
 
8. Considere os fragmentos:  
 

“Esta é uma confissão de amor [...]” 
“E este desejo todos os que escrevem têm”. 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
Quanto aos elementos em destaque, é correto afirmar: 
 
I. O termo esta faz referência à ideia anteriormente expressa. 
II. O uso estilístico do termo este pode revelar a intenção da autora de se incluir no 

grupo daqueles que desejam dominar a língua. 
III. O termo essas retoma todas as dificuldades citadas nos parágrafos anteriores. 
 
Está (ão) correta (s): 
 

a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) III. 
e) I, II e IIII. 
 
9. Considere o fragmento:  
 

“Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem 
fosse virgem e límpida”.  
 
Em relação aos termos em destaque, NÃO é correto afirmar: 
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a) A retirada do termo até não altera a semântica do fragmento. 
b) O termo só tem função adverbial. 
c) A estrutura para que é uma locução prepositiva, podendo ser substituída por a fim de 

que.  
d) O dois pontos anunciam um esclarecimento. 
e) Os termos virgem e límpida têm função adjetiva. 
 
10. O prefixo da palavra imprevisível tem a mesma significação em: 

 
a) improdutivo / infiel 
b) ingerir / ilegal 
c) imigrar / ingerir 
d) imberbe / injetar 
e) injetar / imigrar 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
11. Quanto à reaquisição e à perda da nacionalidade brasileira afirma-se: 
 
a) O chefe do poder executivo poderá conceder a nacionalidade brasileira. 
b) O brasileiro naturalizado após o cancelamento da naturalização só poderá readquirir a 

nacionalidade brasileira por meio de ação rescisória. 
c) O brasileiro nato nunca perderá a nacionalidade brasileira. 
d) Aquisição de outra nacionalidade faz o brasileiro perder a sua nacionalidade ser o 

mesmo for cidadão nato. 
e) O Ministério das Relações Exteriores tem a função de conceder naturalização. 
 
12. Quanto aos Direitos Fundamentais, elencados na Constituição Federal, Marque a 
alternativa correta. 
 
a). Todas as pessoas têm direito a assistência jurídica gratuita custeada pelo Estado. 
b) A propositura de ação popular é direito de qualquer cidadão  
c) O direito de propriedade é absoluto. 
d) Todos os partidos políticos podem impetrar mandado de segurança. 
e) São alienáveis os direitos fundamentais. 
 
13. A Constituição Federal garante o direito ao contraditório, bem como dá ampla defesa, 
através dos meios e recursos inerentes a estes direitos. São garantias aos litigantes nos 
processos:  
 
a) Judiciais e administrativos. 
b) Judiciais Cíveis e criminais. 
c) Todos de natureza criminal. 
d) Judiciais e administrativos que tenham por objeto apuração de responsabilidade de 

servidor. 
e) Judiciais Criminais e administrativos. 
 
14. De acordo com o art. 5º,  inciso XXXV da Constituição Federal “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Esse é o princípio: 
 
a) Da tutela jurisdicional. 
b) Do juiz natural. 
c) Da tutela jurisdicional. 
d) Da eficiência. 
e) Da isonomia. 
 
15. O funcionário público tendo direito à aposentadoria requer da autoridade 
administrativa a emissão de certidão de tempo de serviço, e este funcionário nega-se 
ilegalmente a fornecê-la. Nesse caso é cabível: 
 
a). Ação Civil Pública. 
b) Mandado de segurança  
c) Mandado de Injunção. 
d) Habeas data. 
e) Ação Ordinária com pedido liminar. 
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16. No que diz respeito à ordem social, disposta na Constituição Federal assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) O poder público tem o dever de preservar a diversidade e integridade do patrimônio 

genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético. 

b) O ensino será ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola. da liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e do pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

c) O poder público tem o dever de obrigar o poluidor a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados pela exploração de sua atividade, 
desde que comprovada a existência de culpa. 

d) São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

e) O poder público tem o dever de exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

 
17. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: Dentre os princípios 
constitucionais da seguridade social, encontra-se o princípio_______________________. 
 
a) do mecanismo de unificação 
b) da proporcionalidade do valor dos benefícios 
c) do caráter contributivo dos benefícios e serviços 
d) da democracia descentralizada da gestão 
e) da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços  
 
18. Com fulcro no art. 193, da Carta Magna de 1988 a ordem social tem como base: 
 
Marque a alternativa correta: 
 
a) desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 
c) A propriedade privada e a livre concorrência. 
b) A promoção e incentivo com a colaboração da sociedade, visando ao pleno O primado 

do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.  
d) A defesa do consumidor, meio ambiente equilibrado e tutela a pequena e média 

empresa como forma de incentivo social. 
e) A promoção e incentivo ao desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas. 
 
19. Marque a assertiva correta, no que se refere à proteção que a Constituição Federal 
garante e ampara a família, a criança, o adolescente e o idoso. 
 
a) Entende-se como entidade familiar, para fins de proteção do Estado, a comunidade 

formada pela mãe solteira que adota um filho. 
b) Aos maiores de 60 (sessenta) anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos 

urbanos. 
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c) A idade mínima para admissão ao trabalho é de 12 (doze) anos completos, inclusive de 
natureza salubre. 

d) São penalmente inimputáveis os menores de 14 (quatorze) anos. 
e) Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente nos centros 

especializados, na forma da lei.  
 
20. Quanto ao sistema previdenciário brasileiro é correto afirmar: 
 
a) A diversidade da base de financiamento é objetivo da seguridade social. 
b) Todos os servidores públicos estão excluídos do Regime Geral da Previdência Social. 
c) A contribuição dos segurados empregado, doméstico e trabalhador avulso obedecerá a 

um conjunto escalonado de alíquotas que vão diminuindo à medida que a 
remuneração do trabalhador aumenta. 

d) Serviços ligados à seguridade social podem ser criados sem a correspondente fonte de 
custeio, já que o princípio da preexistência de custeio aplica-se tão somente à 
benefícios. 

e) O empregado poderá requer a suspensão da contribuição previdenciária por sua livre 
iniciativa. 

 
21. Quanto aos segurados do sistema previdenciário brasileiro marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) É segurado obrigatório da previdência social na condição de empregado, o servidor da 

União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, 
ocupante de emprego público. 

b) A dona de casa que exerce as funções domésticas para sua própria família é 
enquadrada como empregada doméstica. 

c) É segurado obrigatório na condição de contribuinte individual, o titular de firma 
individual (empresário unipessoal). 

d) É segurado obrigatório na condição de contribuinte individual, a pessoa física, 
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio 
de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. 

e) O trabalhador rural é segurado obrigatório. 
 
22. Sobre a previdência social é correto afirmar: 
 
a) Cabe ao INSS fiscalizar a contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. 
b) Para a caracterização do segurado especial é obrigatório a utilização de empregados. 
c) O contribuinte é sempre o responsável pelo recolhimento de suas contribuições. 
d) O segurado especial pode contribuir facultativamente para a previdência social como 

contribuinte individual. 
e) As parcelas relativas à indenização, em geral, estão incluídas no conceito de salário de 

contribuição. 
 
23. Quanto ao regime de previdência é INCORRETO afirmar: 
 
a) Uma das tipificações do crime de apropriação indébita previdenciária é a seguinte: 

deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, 
no prazo e forma legal ou convencional. 
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b) Plano de saúde disponibilizado somente aos dirigentes da empresa, integra o salário 
de contribuição dos mesmos. 

c) Aviso prévio indenizado não integra o salário de contribuição. 
d) Compete ao INSS arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais 

incidentes sobre o salário de contribuição dos trabalhadores. 
e) Ainda hoje o salário maternidade é pago pela própria empresa.  
 

24. São benefícios da Previdência Social: 
 

I - aposentadoria por invalidez. 
II - reabilitação profissional. 
III - auxílio-acidente. 
IV - auxílio-doença.  
 

De acordo com as alternativas acima, pode-se afirmar que:  
 

a) Somente a I e a II estão corretas. 
b) A II está errada e a III está correta. 
c) Todas estão erradas. 
d) Todas estão certas. 
e) A I e a II estão corretas. 
 

25. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, assinale as 
alternativas correta. 
 

(     ) Entidades não-estatais, como o SENAI e SENAC, por exemplo, podem ter o poder 
de tributar, desde que a lei lhes conceda.  

(     ) Uma das tipificações do crime de apropriação indébita previdenciária é a seguinte: 
deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.  

(     ) Os princípios da eqüidade na forma de participação no custeio e da diversidade da 
base de financiamento têm em conjunto idêntico objetivo institucional voltado à 
distribuição igualitária dos benefícios. 

 

a) F, V, F. 
b) V, V, F. 
c) V, F, F. 
d) F, F, F. 
e) F, F, V. 
 

26. Os dependentes do segurado têm direito ao: 
 

a) salário-maternidade. 
b) auxílio-reclusão.  
c) auxílio-doença. 
d) salário-família. 
e) todas as alternativas estão erradas. 
 

27. Constitui princípio aplicável especificamente à previdência social: 
 

a) autonomia da vontade. 
b) amparo às crianças e adolescentes carentes. 
c) participação da iniciativa privada em caráter concorrente. 
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d) acesso universal igualitário. 
e) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos 

monetariamente. 
 
 
28. Nos termos dos artigos 19 e 20, da Lei 8213/91, são considerados acidentes de 
trabalho: 
 
a) infortúnio que atinge o empregado durante seu horário de trabalho. 
b) apenas os infortúnios ocorridos nos períodos em que o empregado está a disposição 

do empregador, inclusive nos trajetos residência/trabalho e trabalho/residência. 
c) a doença degenerativa, a doença inerente a grupo-etário, a doença que não produza 

incapacidade laborativa e a doença endêmica. 
d) aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou a redução 
permanente ou temporária da capacidade laboral, a doença profissional e a doença do 
trabalho. 

e) todas as doenças adquiridas pelo empregado durante a vigência do contrato de 
trabalho. 

 
 
29. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos: 
 
I- Universalidade da cobertura e do atendimento. 
II- Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 
III- Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
IV- Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a opção I está correta. 
b) Somente a opção II está incorreta. 
c) Todas as opções acima estão corretas. 
d) As opções I e IV estão corretas, enquanto que as opções II e III estão incorretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
30. A igualdade de direitos previdenciários significa que 
 
a) trabalhadores com vínculo empregatício, inclusive os domésticos, e trabalhadores 

avulsos, fazem jus aos mesmos benefícios e serviços. 
b) aos trabalhadores avulsos são devidos os mesmos benefícios a que fazem jus os 

trabalhadores com vínculo empregatício. 
c) todos os trabalhadores, inclusive empresários. domésticos. avulsos e especiais, terão 

direito aos mesmos benefícios, calculados do mesmo modo, do regime geral de 
previdência social. 

d) aos trabalhadores domésticos são devidos os mesmos benefícios a que fazem jus os 
trabalhadores vinculados às empresas. 

e) todas as alternativas estão incorretas. 
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31. Por decreto de Governador, foram nomeados para cargos de policiais civis candidatos 
que haviam sido regularmente aprovados em concurso público. Constatado, 
posteriormente, que um dos nomeados não havia sido aprovado na prova oral, e 
cabendo, à Administração, de ofício, o conserto dos atos administrativos eivados de vício, 
deverá ser: 
 

a) expedido decreto, anulando a nomeação calcada em erro.  
b) tornado sem efeito o decreto de nomeação, com a convalidação da nomeação 

irregular. 
c) expedido decreto, revogando o decreto de nomeação. 
d) revogado, por decisão judicial, o decreto viciado. 
e) todas as alternativas estão erradas. 
 
32. Assinale a assertiva correta sobre autarquias. 
 

a) Autarquia é um serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da Administração 
Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada. 

b) A criação de autarquia independe de lei específica, podendo ser instituída por decreto 
expedido pelo chefe do Poder Executivo no uso de seu poder regulamentar. 

c) Considerando que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público integrantes da 
Administração Indireta, não se aplicam a elas as regras e preceitos de direito 
administrativo, devendo ser consideradas para todos os efeitos como se entidades 
privadas fossem. 

d) Autarquias são entidades da Administração Pública que envolvem a associação do 
capital público e privado, destando-se que a participação pública deverá ser sempre 
majoritária, sob pena de desconfigurar a natureza da instituição. 

e) todas as alternativas estão erradas. 
 
33. A funcionária pública do Senado, cumprindo ordens de senadores, violou o sigilo de 
uma votação daquela Casa. Por cumprir ordem, ainda que ilegal, sua responsabilização 
administrativa: 
 

a) não poderá ocorrer, a não ser que seja ela punida, anteriormente, em processo 
criminal. 

b) deverá ser atenuada, visto que se trata de estrito cumprimento do dever hierárquico. 
c) é clara, porquanto funcionário público só está obrigado a fazer alguma coisa em virtude 

de lei. 
d) dependerá da comprovação de que tenha agido no exercício regular de direito. 
e) todas as alternativas estão incorretas. 
 
34. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Estatuto das Licitações e Contratos 
Administrativos, marque a opção que enumera, respectivamente, uma modalidade de 
licitação, um tipo de licitação e um regime de execução: 
 

a) Técnica e preço. convite. empreitada por preço unitário. 
b) Concorrência. menor preço. empreitada integral. 
c) Tarefa. leilão. menor preço. 
d) Empreitada por preço global. tomada de preços. melhor técnica. 
e) Apenas as alternativas c e d são corretas. 
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35. A auto-executoriedade consiste na possibilidade de certos atos administrativos serem 
imediatamente executados pela própria Administração, independentemente de ordem 
judicial. Assinale aquele ato que depende de ordem judicial: 
 

a) Realizar solicitações. 
b) Demolição de obras clandestinas. 
c) Embargos de obras. 
d) Interdição de atividades ilegais. 
e) Cobrança contenciosa de multa. 
 

36. Numa concorrência, as exigências do edital concernentes à regularidade fiscal dos 
licitantes diz respeito à fase de 
 

a) habilitação preliminar. 
b) julgamento. 
c) pré-requisito. 
d) idoneidade financeira. 
e) idoneidade moral. 
 

37. Qual princípio do direito administrativo tem pertinência com o instituto da 
desapropriação: 
 

a) todas as alternativas estão corretas. 
b) o princípio da auto-executoriedade. 
c) o princípio da autotutela. 
d) princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. 
e) o principio da indecisão. 
 

38. Marque a alternativa que completa a frase A licitação pública realizada pela 
Administração, nos exatos termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93, observa os princípios 
____________________________________________________________________. 
 

a) da moralidade administrativa, da razoabilidade e da discricionariedade 
b) da vinculação ao instrumento convocatório, da moralidade administrativa e do 

julgamento objetivo  
c) da economicidade, da legalidade e da continuidade do serviço público 
d) da economicidade, da impessoalidade e do interesse pessoal 
e) apenas da economicidade 
 

39. Assinale a alternativa correta quanto à Teoria dos Motivos Determinantes.  
 

a) A Administração não atende a motivos que não sejam determinados. 
b) A lei disciplina todos os motivos administrativos. 
c) A Administração deve vincular o ato aos motivos que justificaram sua edição. 
d) A Administração deve motivar todos os seus atos. 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 

40. Marque a alternativa correta. A contratação temporária, de pessoal, pelo Poder 
Público depende: 
 

a) de lei infraconstitucional de cada ente político. 
b) de lei infraconstitucional nacional. 
c) de lei infraconstitucional do Distrito Federal. 
d) todas as opções estão corretas. 
e) todas as alternativas estão incorretas. 




