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PROVA ESCRITA PARA O CARGO DE 
 

AUXILIAR EM 
ADMINISTRAÇÃO 

- Códigos 202, 205, 207, 210, 212, 215 - 
 
 

INFORMAÇÕES AO CANDIDATO 
 
 

1. Escreva seu nome e número de CPF, de forma legível, nos locais abaixo indicados: 
 
 
Nome: __________________________________________________________  Nº CPF: ________________________ 
 

2. Verifique se o CARGO, colocado acima, é o mesmo constante da sua FOLHA RESPOSTA; qualquer 
divergência, exija do Fiscal de Sala um caderno de prova, cujo CARGO seja igual ao constante da sua 
FOLHA RESPOSTA. 

3. A FOLHA RESPOSTA tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Essa FOLHA RESPOSTA não poderá ser 
substituída, portanto não a rasure nem a amasse. 

4. DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA RESPOSTA. 
5. Na prova há 40 questões, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 30 (trinta) questões de 

Conhecimentos Específicos, apresentadas no formado de múltipla escolha, com cinco alternativas, das quais 
apenas uma corresponde à resposta correta. 

6. Na FOLHA RESPOSTA, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 
FORTEMENTE, com caneta esferográfica transparente (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à 
opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma 
opção. Evite deixar questão sem resposta. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.), chapéu, boné 
ou similares, e óculos escuros. 

10. Por motivo de segurança, poderá ser copiado o seu GABARITO, somente no verso do seu CARTÃO DE 
INSCRIÇÃO, e depois de decorrida duas horas do início da prova. 

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida duas horas do início da prova. A não observância dessa 
exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com a FOLHA RESPOSTA, ao Fiscal de 
Sala. 

13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após 
a aposição em Ata de suas respectivas identificações e assinaturas. 

 
 
 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 1 – serve de base para as questões de 1 a 5. 
 
Círculo de emoções 
 

Eles cantam, dançam, falam, choram e se expressam. É assim que os participantes das rodas de terapia comunitária 
encontraram um lugar adequado para desabafar o estresse do dia a dia. Quem freqüenta uma sessão não deixa mais. Eles levam a 
sério a doutrina da terapia: “quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram”. E, assim, têm conseguido 
viver melhor. 

(Jornal do Commercio, 5 de dezembro de 2010. Adaptado.) 
 
 
01. Assinale a alternativa na qual o comentário sobre o texto está coerente: 
 
 a) O relato denuncia a situação precária em que se encontra a rede de hospitais públicos, que não atendem à demanda e 

abandonam as pessoas à própria sorte.  
 b) O texto relata uma experiência vivenciada por pessoas que buscam, através da expressão, o conforto e a cumplicidade em 

uma terapia de grupo. 
 c) O substantivo “emoções”, no título, já antecipa o relato dramático que mostra o estado de desespero das vítimas de 

doenças psicossomáticas. 
 d) A intenção do autor é criticar alguns tratamentos que são feitos à revelia da orientação médica, prática comum na 

população de baixa renda. 
 e) O núcleo temático detém-se na descrição de tratamentos, através da dança, os quais divertem, mas não alcançam os 

resultados desejados. 
 
 
02. Identifique o item em que todas as palavras mantêm uma correspondência temática e de sentido, dentro do contexto. 
 
 a) Doutrina / boca / círculo 
 b) Participantes / rodas / órgãos 
 c) Órgãos / sessões / doutrina 
 d) Sessões / participantes / boca 
 e) Círculo / rodas / sessões 
 
 
03. Em “quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram”, o recurso do trocadilho entre os verbos leva o 

leitor a perceber que: 
 
 a) esse tratamento se vale de métodos que são questionados pela comunidade científica, como atesta a palavra “doutrina”. 
 b) a terapia em grupo, conforme teor do relato, não se detém predominantemente nas formas de expressão, mas no 

acompanhamento médico. 
 c) o sucesso do tratamento está diretamente ligado ao exercício da fala, mais especificamente à prática da interação. 
 d) a terapia em grupo, descrita no texto, é um projeto institucional do qual só participam pessoas acometidas de doenças 

graves. 
 e) o trocadilho entre “cala” e “fala” revela o envolvimento desses grupos, que se reúnem para cumprir um ritual de caráter 

religioso. 
 
 
04. Analise as proposições que tratam do emprego dos sinais de PONTUAÇÃO . 
 I. “Eles cantam, dançam, falam, choram(...)”  – neste segmento, as vírgulas separam termos coordenados, conforme prevê a 

gramática normativa. 
 II. “Eles levam a sério a doutrina da terapia:” – o emprego dos dois pontos leva o leitor a entender que o segmento que virá é 

uma explicação. 
 III.  “Quando a boca cala, os órgãos falam” – esta vírgula é facultativa, conforme prescrição da variante culta. 
 IV. “Eles levam a sério a doutrina da terapia:” – os dois pontos podem ser substituídos por um único ponto, sem prejuízo de 

sentido. 
 V. “Quando a boca fala, os órgãos saram” – a função da vírgula, neste enunciado, é separar uma informação subordinada da 

idéia principal. 
 
 Estão corretas, apenas: 
 
 a) I, II e V. 
 b) I, II e III. 
 c) II, III e IV. 
 d) II, IV e IV. 
 e) III, IV e V. 
 
 
 



05. Analise as proposições que se referem ao emprego da REGÊNCIA  culta escrita. 
 I. No fragmento “encontraram um lugar adequado”, se o verbo fosse substituído por “dirigiram-se”, a regência seria a 

mesma. 
 II. Em “Eles cantam, dançam, falam, choram(...)”, os verbos têm uma regência comum: são todos intransitivos. 
 III. “Quem freqüenta uma sessão não deixa mais.” – se o verbo fosse substituído por “assiste”, haveria o acréscimo da 

preposição “a”. 
 IV. “Eles levam a sério a doutrina da terapia” – o verbo “levar” tem regência transitiva indireta, como nesse contexto. 
 V. Em “têm conseguido viver melhor”, a locução verbal transita para seu complemento sem a regência da preposição. 
 
 Estão corretas, apenas: 
 
 a) I, III e IV. 
 b) I, II e III. 
 c) II, III e V. 
 d) II, IV e V. 
 e) III, IV e V. 
 
 

Os textos a seguir servem de base para resolver as questões 6, 7 e 8. 
 
 
TEXTO 2 

Fundação Fé e Alegria do Brasil marca audiência com representantes do poder Executivo, nas três esferas 
(municipal, estadual e federal), para exibir um quadro com indicadores acerca da Mendicância em Recife e Região Metropolitana. 

(Reportagem de jornal. Adaptada.) 
 
 
TEXTO 3 

As ruas dos grandes centros urbanos transformaram-se em palco de um drama que é encenado por dezenas de 
crianças e adultos: a mendicância. As mãos estendidas, geralmente, comovem os transeuntes, tanto que muitos acabam cedendo ao 
apelo. Enquanto isso, outros resistem e se posicionam contra a esmola, mostrando o outro lado da questão. 

(Reportagem de jornal. Adaptada.) 
 
 
06. Compare os textos 3 e 4 e depois assinale a alternativa em que o comentário sobre GÊNERO TEXTUAL está correto. 
 
 a) Os dois textos apresentam a mesma tipologia – a injunção –, uma vez que, em ambos, percebe-se a linguagem em ação, 

como na publicidade. 
 b) Nos dois textos, percebe-se o predomínio do gênero narrativo, pois, em ambos, está clara a sucessão cronológica das 

ações. 
 c) A preocupação do autor, no texto 1, é enumerar características de um objeto, portanto descritivo; no texto 2, a intenção é 

expor idéias sobre o objeto. 
 d) A tipologia predominante, no texto 1, é a argumentativa, pois o autor expõe seu ponto de vista; enquanto, no segundo 

texto, a intenção é apenas informar. 
 e) No texto 1, predomina a tipologia informativa, enquanto o texto 2 apresenta uma seqüência dissertativa, já que o tema foi 

problematizado. 
 
 

VOLTE AO TEXTO 3 PARA RESOLVER AS QUESTÕES 7 e 8. 
 
 
07. Identifique o item em que o comentário está adequado à ocorrência destacada do texto. 
 
 a) O termo “geralmente” agrega ao verbo uma circunstância de causalidade. 
 b) A palavra “drama” foi retomada pela correspondente específica “mendicância”. 
 c) O verbo “comovem” foi retomado por “resistem”, pois têm o mesmo sentido. 
 d) O pronome “isso” faz referência a uma idéia que ainda vai ser enunciada. 
 e) O segmento “o outro lado da questão” aponta para igualdade de ponto de vista. 
 
 
08. “As ruas dos grandes centros urbanos transformaram-se em palco de um drama que é encenado por dezenas de crianças e 

adultos: a mendicância.” 
 Neste segmento, observamos: 
 
 a) o emprego da linguagem metafórica. 
 b) a troca da norma culta pela coloquial. 
 c) a referência a uma variante regional. 
 d) a escolha de uma linguagem informal. 
 e) a opção pelo discurso do senso comum. 
 



TEXTO 4  – serve de base para as questões 9 e 10. 

 
 
09. A informação implícita, no último balão, pode ser recuperada estabelecendo-se a relação entre: 
 
 a) um termo usado na pergunta e o gesto autoritário de Hagar. 
 b) a palavra “clube” (primeiro balão) e “taxas” (segundo balão). 
 c) o valor das taxas e os baixos salários pagos aos associados. 
 d) uma palavra do primeiro balão e a unanimidade do “SIM”. 
 e) a firmeza do martelo, no primeiro balão, e a indecisão final. 
 
 
10. A obrigatoriedade da crase em “Bem-vindos à reunião” explica-se pela fusão entre: 
 

a) o termo que complementa o nome e uma preposição exigida pela regência transitiva indireta. 
b) o artigo que segue o termo “Bem-vindos”, e outro artigo determinante do substantivo “reunião”. 
c) a preposição exigida pela palavra composta, e o pronome demonstrativo anterior ao nome de regência intransitiva. 
d) a preposição que está implícita ao texto, e o pronome demonstrativo explicitamente colocado. 
e) a preposição “a”, exigida por “Bem-vindos”, e o artigo que antecede o substantivo “reunião”. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. Analise as seguintes afirmações relacionadas à administração dos sistemas operacionais Windows XP e Linux: 
 I. Um recurso do Windows XP é a possibilidade de acessar o site da Microsoft e localizar e baixar atualizações. Este 

recurso pode ser configurado para ser executado automaticamente. 
 II. No Windows XP, a opção Vídeo do painel de controle exibe a resolução da tela e possibilita a alteração do nome do 

computador. 
 III. O Linux é um sistema operacional semelhante ao UNIX, oferecido com base no conceito de código fonte aberto (open 

source). Isso significa que ele é oferecido gratuitamente. 
 IV. No sistema operacional Linux, o comando pwd mostra a senha de sua conta. 
 
 Assinale a opção que contenha todas as afirmações corretas: 
 
 a) I e IV 
 b) II e III 
 c) III e IV 
 d) I e III 
 e) II e IV 
 
 
12. Com relação à administração do sistema operacional Windows XP, marque a alternativa correta: 
 
 a) Ao excluir por engano um arquivo gravado na pendrive ou no disquete, podemos clicar CTRL+C para desfazer o engano.  
 b) Arquivos excluídos de pendrive ou de disquete não vão para a lixeira. 
 c) Arquivos excluídos de pendrive ou de disquete vão para a lixeira. 
 d) Arquivos excluídos de pendrive ou de disquete vão para a pasta Windows do disco rígido. 
 e) Arquivos excluídos de pendrive ou de disquete vão para a pasta Desktop do disco rígido. 
 
 
 
 



13. Analise a planilha em Excel 2003 e o gráfico a seguir: 
 

 
 

 
 
 Considerando a situação apresentada, é correto afirmar que: 
 
 a) O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção de toda a planilha. 
 b) A média de Macarrão foi calculada utilizando a mesma fórmula da média de Arroz . 
 c) O resultado da célula E6 pode ser obtido tanto pela fórmula “=MÉDIA(E2:E5)” quanto pela fórmula 

“=MÉDIA(B5:D5)”. 
 d) A média de Feijão foi calculada utilizando a fórmula “=MEDIA(B2:D2)”. 
 e) O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção da coluna A. 
 
14. Com relação às teclas de atalho do MS Office 2003, assinale a afirmativa correta: 
 
 a) A seqüência CTRL+S formata as letras com itálico. 
 b) A seqüência CTRL+C cola um texto ou objeto. 
 c) A seqüência CTRL+V copia o texto ou objeto selecionado. 
 d) A seqüência CTRL+I formata as letras com sublinhado. 
 e) A seqüência CTRL+Z desfaz a última ação. 
 
15. Com relação aos processadores de texto do MSOffice 2003 e do BR Office.org.3.2, assinale a afirmativa correta: 
 
 a) Os processadores de texto não têm capacidade de criar e editar tabelas. 
 b) Imagens não podem ser criadas em outros aplicativos e depois importadas para o processador de texto. 
 c) A correção ortográfica é realizada por um dicionário padrão que acompanha o processador de texto. 
 d) A formatação dos parágrafos é igual em todo texto. 
 e) Os processadores de texto conseguem aplicar formatações independentes apenas às palavras. 
 
16. Assinale a opção que completa de forma correta os espaços em branco: 

O ______ é uma seqüência de letras e símbolos que representa o endereço único de uma página Web ou arquivo na Internet. O 
______ de uma página se inicia com o protocolo http, que é o meio de se comunicar usando links. Em seguida, vem o nome de 
domínio, representando o provedor de serviços na Internet ou outro host. A última parte do nome de domínio representa o 
propósito da organização ou entidade ou seu país de origem. 

 
 a) SSL (Secure Socket Layer) 
 b) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)  
 c) WAP (wireless Aplication Protocol) 
 d) FTP (File Transfer Protocol) 
 e) URL (Uniform Resource Locator) 
 



17. Marque a afirmação correta relativa a conceitos de protocolos e acesso à Internet. 
 
 a) Os protocolos SMTP, POP e IMAP são exemplos de protocolos utilizados por servidores de correio eletrônico. 
 b) O e-mail é um dos recursos mais utilizados na Internet. Ele é fornecido por um servidor de correio eletrônico mantido por 

sua rede ou por um ISP (Internet Service Provider). O servidor de correio eletrônico oferece-lhe um endereço IP que é 
seu nome de usuário e o nome de domínio do servidor de correio eletrônico. 

 c) O protocolo FTP (File Transfer Protocol) é um protocolo que permite a usuários remotos acessarem a rede de uma 
empresa por meio de seus PCs (Personal Computers ou Computadores Pessoais) como se estivessem em um determinado 
local. 

 d) O protocolo TCP/IP é o responsável pela incompatibilidade na comunicação entre computadores com Linux e 
computadores com Windows. 

 e) O navegador (ou browser) é um software de interface utilizado apenas para configurar o protocolo TCP/IP.  
 
 
18. Considere um computador com as Opções de Internet mostradas a seguir, para o navegador Mozilla Firefox, versão 3.6.9. 
 

 
 
 Conforme a figura acima, assinale a opção correta: 
 
 a) Quando o download termina o navegador, apresenta uma nova página informando onde o arquivo foi salvo. 
 b) Para alterar a pasta onde os arquivos de download serão salvos, o usuário deve clicar no botão Restaurar Padrão. 
 c) Quando o usuário solicita um download de um arquivo, o navegador pergunta onde deve salvar o arquivo antes de iniciar 

o download. 
 d) Ao se abrir o navegador Mozilla Firefox nesse computador, a página inicial estará em branco. 
 e) Para alterar a página inicial do navegador, o usuário deve selecionar o botão Procurar . 
 
 
19. Um servidor com vencimento básico em seu salário de R$ 1.473,58 fez juz a um aumento de 10% sobre esse valor devido à 

conclusão de um curso técnico na área de sua atuação.  Com esse aumento, o novo vencimento básico do servidor passa a ser 
de: 

 
 a) R$ 1547,16. 
 b) R$ 1483,58. 
 c) R$ 1488,31. 
 d) R$ 1620,93. 
 e) R$ 1735,54. 
 
 
 



20. A tabela abaixo apresenta o vencimento básico de oito servidores de um departamento em uma instituição de ensino. 
Desconsiderando os centavos, determine o valor médio dos vencimentos nesse departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 a) R$ 6.761,25 
 b) R$ 2.140,00 
 c) R$ 2.163,60 
 d) R$ 2.254,00 
 e) R$ 1.127,00 
 
21. Um servidor do IFPE, encarregado de empilhar os livros de Matemática recém-chegados a serem distribuídos entre os alunos, 

observou que o volume ocupado por 10 pilhas de livros é igual a 0,66 m3. Determine o número de livros empilhados, sabendo 
que cada livro possui 1.100 cm3 de volume. 

 
a) 600 livros 

 b) 330 livros 
 c) 1.100 livros 
 d) 660 livros 
 e) 550 livros 
 
22. Com apenas 70 alunos, surgia em 1909 a Escola de Aprendizes e Artífices, tendo por objetivo profissionalizar jovens 

pernambucanos. Passado mais de um século, a Instituição, já com o nome de Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco – IFPE, formado pelo antigo CEFET-PE e Agrotécnicas Federais, continua com sua nobre missão 
de oferecer educação profissional, pública e de qualidade, inserindo jovens e adultos no mercado de trabalho. 
Ao lado, vemos uma foto dos pioneiros da educação profissional em Pernambuco, cujas dimensões são 6,65 cm x 5,04 cm. 
Desejando-se ampliar essa foto para fazer um painel de 5,32 m de comprimento, qual deve ser sua altura, mantendo-se as atuais 
proporções? 

 

 a) 3,710 m 
 b) 4,032 m 
 c) 4,890 m 
 d) 3,864 m 
 e) 4,244 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Sr. Antônio conseguiu com um amigo um empréstimo de R$ 2.400,00 que deverá ser pago em 30 dias com um acréscimo de 

R$ 192,00. Ao passar de 20 dias, Sr. Antônio precisou de mais R$ 810,00, recorreu novamente ao amigo e ficou acertado que 
esta quantia será paga juntamente ao primeiro empréstimo, acrescida de juros com taxa igual ao que foi aplicada aos R$ 
2.400,00. A quantia total de juros a ser paga por Sr. Antônio é: 

 

 a) R$ 204,50. 
 b) R$ 256,80. 
 c) R$ 235,20. 
 d) R$ 224,40. 
 e) R$ 213,60. 
 
24. Cinco funcionários de serviços gerais foram encarregados de efetuar a capinação de uma área de 6.480 m2 em um Campus do 

IFPE. Ao ser realizado ¾ do trabalho, um deles adoeceu e outro foi deslocado para outros serviços. Dentre os funcionários que 
permaneceram na realização da capinação na referida área, um deles é 40% mais eficiente que os outros. Sabendo que o 
trabalho era previsto para ser concluído pelos cinco funcionários em dois dias e seis horas, trabalhando oito horas diárias, 
quanto tempo mais, aproximadamente, será necessário para que os três funcionários restantes possam concluí-lo? 

 

 a) Meio dia 
 b) Dois dias 
 c) Um dia e meio 
 d) Dois dias e meio 
 e) Um dia e seis horas 

Número de servidores Vencimento básico 
01 R$ 3.062,55 
03 R$ 2.150,24 
02 R$ 1.801,72 
02 R$ 2.003,40 

5,04 cm 

6,65 cm 

Volume do livro: 
27,5 x 2 x 20 = 1100 
cm3 

2 cm 

27,5 cm 

20 cm 



25. Uma loja de roupas estabeleceu durante o mês de novembro uma meta diária de vendas de R$ 800,00 por vendedor. A loja 
funciona durante os sete dias da semana em um grande shopping, e um de seus vendedores faturou, em 18 dias, R$ 12.600,00. 
Para que esse vendedor cumpra a meta estabelecida para o referido mês, ele deve aumentar suas vendas nos dias restantes em: 

 
 a) 8,75%. 
 b) 18,75%. 
 c) 35,72%. 
 d) 26,31%. 
 e) 14,28%. 
 
26. Seis motoristas de uma empresa compraram uma pizza dividida em oito fatias. Após cada um deles comer uma fatia, dividiram 

igualmente o que restou entre eles. João, um dos motoristas, não quis mais e deu a parte que lhe cabia a Manoel. Assim, 
Manoel comeu o equivalente a: 

 
a) Mais que um sexto e menos que um quarto da pizza. 

 b) Mais que um oitavo e menos que um sexto da pizza. 
 c) Mais que um quarto e menos que um terço da pizza. 
 d) Mais que um sexto e menos que um quinto da pizza. 
 e) Mais que um quinto e menos que um oitavo da pizza. 
 
27. Um professor de Matemática verificou que a nota média obtida por uma de suas turmas em uma avaliação do bimestre foi 6,0. 

Sabe-se que dos 12 alunos da turma, 4 alunos tiraram nota 5,0, 1 aluno tirou nota 2,0 e 5 alunos tiraram nota 6,0. Se a nota dos 
alunos restantes foi a mesma, qual foi essa nota? 

 
 a) 7,0 
 b) 9,0 
 c) 8,0 
 d) 10,0 
 e) 4,0 
 
28. Analisando a pirâmide etária da região Nordeste, obtida pelo IBGE com o CENSO 2010, percebe-se que a razão entre homens 

e mulheres é de 0,913 e que o número médio de moradores por domicílio é 3,5. 
 

 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/piramide_etaria/index.php 

 
 Supondo uma cidade com 10.000 domicílios, quantos são os homens dessa população? 
 
 a) Entre 16.000 e 17.000 homens. 
 b) Entre 15.000 e 16.000 homens. 
 c) Entre 17.000 e 18.000 homens. 
 d) Entre 18.000 e 19.000 homens. 
 e) Entre 19.000 e 20.000 homens. 
 
 
 
 
 
 



29. Segundo MEIRELLES (2010) os princípios básicos da Administração Pública estão consubstanciados em doze regras de 
observância permanente e obrigatória: impessoalidade ou finalidade, publicidade, legalidade, moralidade, eficiência, 
razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse 
público. 

 Identifique abaixo qual dos princípios corresponde ao Princípio da Eficiência: 
 
 a) Exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno 

princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros.  

 b) O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito após mandamentos da lei e às exigências do bem 
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sobe pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 c) Em princípio, todo ato administrativo deve ser publicado, porque pública é a Administração que o realiza, só se 
admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da Administração. 

 d) Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a 
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 
Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. 

 e) Veda a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência para a Administração, visando unicamente a 
satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob a forma de desvio de 
finalidade. 

 
 
30. Julgue as proposições abaixo acerca dos contratos administrativos. 
 I. A execução do contrato requer o comprimento de suas cláusulas segundo a comum intenção das partes no momento de 

sua celebração. 
 II. O contrato administrativo é o tipo de instrumento redigido exclusivamente pela diretoria administrativa do órgão público, 

ficando esse precedido de justificativas para sua elaboração. 
 III. O contrato administrativo, como, de resto, qualquer contrato, deve ser executado fielmente, exercendo cada parte dos 

seus direitos e cumprindo suas obrigações.  
 IV. As obrigações da Administração reduzem-se, geralmente, ao pagamento do preço ajustado, ao passo que as do contratado 

se expressam no cumprimento da prestação prometida. Isso nos contratos de colaboração, portanto nos de atribuição 
invertem-se as posições, ficando a cargo da Administração a prestação do objeto contratual e ao particular o pagamento 
da remuneração convencionada. 

 
 Está (ão) correta(s), apenas: 
 
 a) I. 
 b) II. 
 c) I e VI. 
 d) III. 
 e) I, III, e IV. 
 
 
31. As proposições abaixo abordam as condições de licitação das obras e serviços de acordo com o parágrafo segundo do artigo 7º 

da Lei nº 8.666/93. Com base nesse dispositivo legal, tais obras e serviços somente poderão ser licitados quando:: 
 I. Não houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar 

do processo licitatório; 
 II. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 
 III. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços 

a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
 IV. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da 

Constituição Federal, quando for o caso. 
 
 Podem-se considerar correta(a) apenas: 
 
 a) II e IV. 
 b) II, III e IV. 
 c) IV. 
 d) I, II e III. 
 e) III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 
 
 a) deixar de credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e de órgão ou entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que tenham celebrado termo de adesão. 

 b) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

 c) não deixar de remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o 
caso, seus anexos. 

 d) desacompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 e) deixar de comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

 
33. Para os fins da lei 8.666/93, obra significa:  
 
 a) O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para sua caracterização como objeto 

da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e 
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do seu custo e a definição 
dos métodos e do prazo de execução. 

 b) O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução, de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 c) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, etc. 

 d) Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional 
e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. 

 e) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 
 
34. As proposições abaixo abordam a finalidade da educação superior. 
 I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 
 II. Formar replomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 
 III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 
 IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. 
 V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, 

integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração. 

 
 Estão corretas, apenas: 
 
 a) I, III, IV e V 
 b) I, II, IV e V. 
 c) II e III. 
 d) I e V. 
 e) III e IV. 
 
35. Leia as assertivas abaixo a respeito dos princípios que regem o ensino, conforme a LDB e identifique a única alternativa 

correta: 
 I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
 II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
 III. Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
 IV. Respeito à liberdade e apreço à intolerância. 
 V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
 
 O ensino será ministrado com base nos:  
 
 a) Princípios I, II, III e V.  
 b) Princípios I, II e V. 
 c) Princípios I, II e III. 
 d) Princípios III, IV, e V.  
 e) Princípios I e III. 
 
 



36. Quanto à responsabilidade civil do servidor público, é incorreto afirmar que: 
 
 a) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, até o limite do valor da herança recebida. 
 b) A responsabilidade decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a 

terceiros. 
 c) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se. 
 d) O dano causado a terceiros, implica o servidor responder perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
 e) A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 
 
37. As indenizações poderão ser pagas ao servidor, mas não se incorporam ao vencimento ou ao provento para qualquer efeito. 

Assinale a alternativa que contém apenas indenizações ao servidor: 
 
 a) Transporte, auxílio-moradia e adicional noturno. 
 b) Diária, ajuda de custo e transporte. 
 c) Adicional de férias, transporte e ajuda de custo. 
 d) Auxílio-moradia, adicional noturno e diária. 
 e) Diária, ajuda de custo e adicional de férias. 
 
38. Não será concedido ao servidor licença para: 
 
 a)  Atividade política. 
 b) Motivo de doença em pessoa da família. 
 c) Serviço militar. 
 d) Exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União. 
 e) Capacitação. 
 
39. A Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. De 

acordo com a LRF, julgue os itens a seguir: 
 I. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 

receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.  
 II. A Lei Orçamentária Anual disporá normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos. 
 III. A Lei das Diretrizes Orçamentárias disporá sobre o equilíbrio de receitas e despesas.   
 
 Assinale a alternativa correta: 
 
 a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
 b) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
 c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
40. Com relação à improbidade administrativa, considerando o disposto na Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta: 
 
 a) No caso de enriquecimento ilícito, não perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao 

seu patrimônio. 
 b) Se ocorrer lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o 

integral ressarcimento do dano. 
 c) No caso de falecimento do servidor que causou lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, os seus sucessores 

não estão sujeito às cominações da lei nº 8.429/1992 até o limite do valor da herança. 
 d) Quanto às disposições da lei nº 8.429/1992, essas são aplicáveis apenas ao agente público, que induza ou concorra para a 

prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 
 e) Quando o ato de improbidade não causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável 

pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 




