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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Os benefícios que o chocolate traz à saúde 
23 de março de 2010 
 
Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o 
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo, 
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele. 
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima 
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com 
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na 
manutenção do sistema nervoso. 
 
Um estudo recente realizado pela Imperial College London 
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de 
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina, 
tem um importante papel na hora de melhorar o humor, 
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios 
UV. 
 
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode 
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias 
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que 
alguns médicos têm recomendado o consumo de 
chocolate no tratamento de algumas doenças. 
 
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de 
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento: 
 

a) Possui elementos químicos em sua produção. 
b) Contém substâncias que inibem a oxidação. 
c) Inibe a produção de dióxido de carbono pelo 

organismo. 
d) Cura várias doenças. 
e) Evita várias doenças. 

 
02. Segundo o texto: 
 

a) O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é 
responsável pela cura de inúmeras doenças 
cardiovasculares. 

b) Os antioxidantes que estão presentes no 
chocolate foram considerados únicos 
responsáveis pela mudança de aspecto científico 
do chocolate. 

c) Algumas doenças serão tratadas exclusivamente 
com substâncias retiradas do cacau. 

d) Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas 
perceberam que uma de suas substâncias auxilia 
o sistema nervoso. 

e) As doenças do sistema nervoso encontraram sua 
cura através do uso da teobromina. 

 
03. Quanto aos verbos no texto: 
 

I. ‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam 
como adjetivos (qualificadores) 

II. A forma verbal ‘mostrou’ denota a 
inconclusividade da pesquisa no período do qual 
faz parte. 

III. ‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo 
indicativo tempo presente usado para afirmação 
de uma verdade. 

 
 

Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima: 
 

a) III está em desacordo com a norma padrão da 
língua. 

b) Só I e III estão corretas. 
c) A II está errada porque define incorretamente o 

emprego da forma verbal. 
d) A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual 

os verbos pertencem. 
e) Todas as afirmações contêm alguma inverdade. 

 
 
TEXTO 2 
 
O que torna os processadores Intel® Core™ 
2010 inteiramente novos tão inteligentes? 

 
Tecnologia Intel® HD Graphics1 
Prepare-se para encher os olhos com uma 
experiência visual impressionante. A tecnologia 
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais 
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo 
que parecem reais. E ela é integrada; não há 
necessidade de adicionar uma placa gráfica 
separada.  
 
 
04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica da linguagem predominante no texto: 
 

a) O objetivo da mensagem é persuadir o 
destinatário, influenciando sua opinião sobre um 
produto dentre os demais. 

b) A mensagem emprega a linguagem típica da 
função conativa embora a linguagem mais 
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa. 

c) É comum empregar-se verbos no imperativo. 
d) Os verbos usados explicitam aquilo que o autor 

almeja conseguir: a adoção de determinada 
postura por parte do destinatário. 

e) A mensagem é centralizada no receptor. 
 
05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar 
uma placa gráfica separada.’ 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do 
período sem mudar-lhe o sentido: 
 

a) ‘E ela é integrada e por isso não há necessidade 
de adicionar uma placa gráfica separada.’ 

b) ‘E ela é integrada se não há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 

c) ‘Não há necessidade de adicionar uma placa 
gráfica separada caso ela seja integrada.’ 

d) ‘não há necessidade, nem ela é integrada, de 
adicionar uma placa gráfica separada.;  

e) ‘E ela é integrada; mas há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 
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Texto 3 
 

     
 
06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos 
concluir que: 
 

I. As expressões da língua atuam em dois planos 
distintos: o figurativo e o literal. 

II. A incompreensão se dá devido a duas 
concepções diferentes da mesma língua, 
provavelmente ligadas à variante social. 

III. As palavras estabelecem entre si relações de 
sentido e, no caso da charge revelaram intenções 
e expectativas opostas dos interlocutores. 

 
Podemos considerar correta(s): 
 

a) Todas. 
b) Apenas a III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
07. Marque a alternativa correta acerca da análise 
linguística do texto: 
 

a) Houve desvio da norma padrão no emprego do 
pronome demonstrativo na fala do motorista por 
representar um elemento que está próximo de 
quem se fala. 

b) Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por 
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria 
havido incompreensão por parte do interlocutor. 

c) O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de 
acordo com a norma padrão da língua. 

d) No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção 
adversativa foi empregado um advérbio de 
intensidade. 

e) Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’, 
solucionaria o problema de incompreensão de 
todo o enunciado. 

 
TEXTO 4 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas 
e iguais também porque o sangue, 
que usamos tem pouca tinta. 
 

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
08. ‘o sangue, 
que usamos tem pouca tinta.’ 
 
Qual a melhor análise do período acima? 
 

a) O autor criou uma metáfora para caracterizar a 
anemia do sangue dos retirantes. 

b) Podemos afirmar que ao referir-se apenas à 
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor 
empregou o recurso da metonímia. 

c) Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor 
empregou a figura da personificação. 

d) O autor empregou para caracterizar o sangue 
expressão usual no linguajar do povo nordestino 
criando uma paráfrase da mesma. 

e) O autor deu uma nova roupagem a um texto já 
conhecido. É o recurso que denominamos como  
‘intertexto’. 

 
09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos 
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação. 
 

a) ‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e 
ambos significam a mesma coisa. 

b) “Severino” é um adjunto adnominal, palavra que 
serve para individualizar todos os retirantes. 
‘severina’, é sua forma feminina. 

c) “Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um 
adjetivo, tendo esses termos significados 
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo 
aquele que vive como “Severino”. 

d) Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto 
adnominal e seu significado advém da própria 
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’ 

e) Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam 
seres de um único grupo e seus significados se 
confundem dentro do próprio texto. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’, 
o advérbio concorda com o  substantivo 
‘severina’. 

b) Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção 
subordinativa integrante. 

c) ‘que é a morte’  ‘que’ é partícula de realce 
possuindo função sintática definida. 

d) ‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do 
sujeito. 

e) ‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto, 
é adjunto adnominal de tempo. 
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2ª Parte – Conhecimentos Teoria Geral da 

Administração  
 
11. A Administração, desde os tempos da antigüidade, 
teve suas primeiras ‘definições’ a partir dos pensamentos 
de filósofos como, exceto:  

 
a) Sócrates 
b) Platão 
c) Aristóteles 
d) Karl Marx 
e) N.d.a.  

 
12. O maior ponto de influência da Igreja Católica para a 
Administração foi:  

 
a) Hierarquia de autoridade, um estado-maior e uma 

coordenação funcional 
b) A Igreja Católica não permitia opiniões e posições 

contrárias aos seus dogmas. 
c) Os monges franciscanos deixaram de lado a vida 

material para dedicarem-se aos pobres.  
d) As pinturas, esculturas e livros eram marcados 

pela temática religiosa na Idade Média.  
e) Sacerdotes católicos, em nome de Jesus Cristo, 

montaram um gigantesco esquema para matar 
todos os ‘hereges’ na Europa durante a Inquisição. 
 

13. A Organização Militar influenciou o aparecimento das 
Teorias da Administração. Resultam da organização militar 
daquela época 

 
I. A organização linear. 
II. O princípio da unidade de comando. 

III. A escala hierárquica. 
 

a) I apenas. 
b) II apenas.  
c) I e II apenas. 
d) II e III apenas.  
e) I, II e III.  

 
14. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na 
Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção, 
foi decorrente da necessidade dos empresários, de 
atender a demanda em expansão. A administração deve 
tão somente à Revolução Industrial o conceito de 
organização da empresa moderna, graças principalmente: 

 
a) Ao avanço tecnológico e descoberta de novas 

formas de energia, substituindo o modo artesanal 
por um industrial de produção. 

b) Ao custeamento de preços.  
c) Ao desemprego gerado pelas produções.  
d) Às lutas por melhores condições de trabalho. 
e) Às muitas horas de trabalho por dia por parte dos 

trabalhadores juntamente aos castigos físicos dos 
patrões.  

 
15. Sobre a Abordagem Clássica da Administração, 
analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Podemos desmembrar a chamada Abordagem 

Clássica da Administração em duas escolas 
principais: Escola da Administração Científica 
(Taylor) e Teoria Clássica da Administração 
(Fayol). 

II. O crescimento acelerado e desorganizado das 
empresas, ocasionando uma gradativa 
complexidade na sua administração foi uma 
origem desta abordagem.  

III. Para Taylor, a organização e a Administração 
devem ser estudadas e tratadas empiricamente e 
não cientificamente. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) II e III estão corretas.  
e) Há uma afirmativa incorreta.  

 
16. Administração surgiu como ciência, através do 
surgimento da chamada Escola de Administração 
Científica (Taylor). Sobre isto, analise as afirmativas a 
seguir:  

 
I. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento, 

e o empirismo à ciência. 
II. A Falta de uniformidade das técnicas ou métodos 

de trabalho era apreciada por Taylor como um 
fator que contribuía para o melhor 
desenvolvimento da administração.   

III. O principal objetivo da Administração deve ser o 
de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão 
e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 
empregado (identidade de interesses). 

IV. Taylor concluiu que a racionalização do trabalho 
operário deveria ser logicamente acompanhada de 
uma estruturação geral da empresa e que tornasse 
coerente a aplicação de seus princípios. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Há uma afirmativa incorreta.  
b) II e IV estão corretas.  
c) I e III estão incorretas.  
d) II e III estão corretas.  
e) I, II e III estão incorretas.  

 
17. O Estudo da Fadiga Humana tinha a finalidade de 
identificar os principais causadores da fadiga humana, uma 
vez que a fadiga era responsável por uma intensa queda 
de produtividade, e predispõe o trabalhador a, EXCETO:  

 
a) Diminuição da Produtividade.  
b) Perda de Tempo.  
c) Fortalecimento dos músculos. 
d) Acidentes.  
e) Diminuição da Capacidade de Esforço. 

 
18. A análise do trabalho consistia em decompor cada 
tarefa e cada operação da tarefa em uma série ordenada 
de movimentos simples. Essa análise apresentou as 
seguintes vantagens: 

 
I. Eliminar os movimentos inúteis e substituí-los por 

outros mais eficazes;  
II. Tornar mais racional a seleção e treinamento de 

pessoal; 
III. Melhorar a eficiência do operário e o rendimento 

da produção; 
IV. Distribuir uniformemente o trabalho, para que não 

haja períodos de falta ou excesso de trabalho;  
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a) I e II. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV.  

 
19. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo 
é criado, projetado e combinado com outros cargos para 
execução das tarefas maiores. A simplificação no desenho 
de cargos manuais permite as seguintes vantagens, 
EXCETO:  

 
a) Admissão de empregados com qualificações 

mínimas e salários menores. 
b) Aumento dos custos de treinamento.  
c) Redução da possibilidade de erros na execução.  
d) Facilidade de supervisão. 
e) Aumento da eficiência do trabalhador. 

 
20. A Teoria Clássica da Administração' foi idealizada por 
Henri Fayol. Ele tentou definir os Princípios Gerais de 
Administração. Segundo Fayol, o princípio que consiste em 
visualizar um plano e assegurar seu sucesso recebe a 
seguinte denominação:  

 
a) Divisão do trabalho. 
b) Unidade de direção. 
c) Iniciativa. 
d) Cadeia escalar. 
e) Centralização. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
21. Quanto a Ato Administrativo, considere (V) para 
afirmativa verdadeira e (F) para falsa.  
 

(   )  Concessão de uso é o ato unilateral, discricionário 
e precário pelo qual a Administração consente na 
prática de determinada atividade individual 
incidente sobre um bem público.  

(   )  Os atos administrativos dos quais se originam 
negócios jurídicos público, denominam-se 
preliminares.  

(   )  Os atos negociais geram direitos e obrigações 
para as partes.  

(   )  O ato administrativo nulo vincula as partes.  
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) V – V – F – V 
b) F – F – V – V 
c) F – F – V – F  
d) V – V – V – F  
e) V – F – F – F   

 
22. Segundo a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, é 
incorreto afirmar que:   
 

a) Será facultado, nos termos de regulamentos 
próprios da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a participação de bolsas de 
mercadorias no apoio técnico e operacional aos 
órgãos e entidades promotores da modalidade de 
pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia 
da informação. 

b) Para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. 

c) É vedada a exigência de garantia de proposta em 
pregões.  

d) É permitida a aquisição do edital pelos licitantes, 
como condição para participação no certame. 

e) Consideram-se bens e serviços comuns, para os 
fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

 
23. Conforme a Lei 10.520, a fase externa do pregão será 
iniciada com a convocação dos interessados e observará 
as seguintes regras, exceto:  
 

a) A convocação dos interessados será efetuada por 
meio de publicação de aviso em diário oficial do 
respectivo ente federado ou, não existindo, em 
jornal de circulação local, e facultativamente, por 
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, 
em jornal de grande circulação. 

b) No dia, hora e local designados, será realizada 
sessão pública para recebimento das propostas, 
devendo o interessado, ou seu representante, 
identificar-se e, se for o caso, comprovar a 
existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame. 

c) No curso da sessão, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 

d) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas 
condições definidas no inciso anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 
3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 

e) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 2 (dois) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

 
24. Quanto às Autarquias, considere (V) para afirmativa 
verdadeira e (F) para falsa.  
 

(   )  Autarquia é um serviço autônomo, criado por lei, 
sem personalidade jurídica própria, mas com 
patrimônio e receitas especialmente afetados e 
gestão descentralizada. 

(   )  Autarquias territoriais correspondem normalmente 
à descentralização administrativa realizada nos 
Estados unitários por regiões do país, para 
execução de diversas atividades estatais. 

(   )  As autarquias podem ser federais, estaduais, 
distritais ou municipais, conforme tenha sido criada 
pela União, Estado, Distrito Federal ou Município. 
O foro das autarquias federais é a Justiça Federal, 
salvo as mesmas exceções previstas para a União. 

(   )   As autarquias profissionais de regime especial, 
como a Ordem dos Advogados do Brasil e as 
agências reguladoras, submetem-se ao controle do 
Tribunal de Contas da União.  






AEDECCA/FACHUCA     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 24 – Professor Auxiliar – Direito Administrativo. 
Página 5 de 7 

(   )  Os atos praticados por dirigentes das autarquias 
não podem ser controlados por mandado de 
segurança.  

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

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

 
25. De acordo com a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, assinale a afirmativa incorreta.  
 

a) As obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

b) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração e 
será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

c) Alienação é toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta.  

d) É vedado aos agentes públicos admitir, prever, 
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato. 

e) Em igualdade de condições, como critério de 
desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos 
ou prestados por empresas brasileiras de capital 
nacional. 

 
26. Conforme a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
observe as afirmativas a seguir:  
 

I. As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando houver projeto básico aprovado 
pela autoridade competente e disponível para 
exame dos interessados em participar do 
processo licitatório. 

II. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção 
de recursos financeiros para sua execução, 
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos 
de empreendimentos executados e explorados 
sob o regime de concessão, nos termos da 
legislação específica. 

III. É permitido incluir no objeto da licitação a 
obtenção de recursos financeiros para sua 
execução, qualquer que seja a sua origem, exceto 
nos casos de empreendimentos executados e 
explorados sob o regime de concessão, nos 
termos da legislação específica. 

 

A(s) afirmativa(s) verdadeira(s) é/são:  
 

a) I apenas.  
b) I e II apenas.  
c) I, II e III.  
d) II e III apenas. 
e) III apenas.  

 
27. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 
licitação ou da execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários: 
 

I. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 
física ou jurídica; 

II. Empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

III. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação. 

 
a) I apenas.  
b) II apenas.  
c) III apenas.  
d) I e II apenas.  
e) I, II e III.  
 

28. Conforme a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 
na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto é:  

 
a) Concorrência 
b) Tomada de Preços 
c) Convite 
d) Concurso 
e) Leilão 

 
29. Sobre os Princípios da Administração Pública, analise 
as afirmativas a seguir:  
 

I. O princípio ou regra da impessoalidade da 
Administração Pública pode ser definido como 
aquele que determina que os atos realizados pela 
Administração Pública, ou por ela delegados, 
devam ser sempre imputados ao ente ou órgão 
em nome do qual se realiza, e ainda destinados 
genericamente à coletividade, sem consideração, 
para fins de privilegiamento ou da imposição de 
situações restritivas, das características pessoais 
daqueles a quem porventura se dirija. 

II. Sempre poderá, por conseguinte, um ato do 
Poder Público, ao menos de modo adequado a 
esse princípio, vir a beneficiar ou a impor sanção 
a alguém em decorrência de favoritismos ou de 
perseguição pessoal. 

III. A publicidade sempre foi tida como um princípio 
administrativo, porque se entende que o Poder 
Público, por seu público, deve agir com a maior 
transparência possível, a fim de que os 
administrados tenham, a toda hora, conhecimento 
do que os administradores estão fazendo. 
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São verdadeiras somente as afirmativas:  
 

a) I e II; 
b) I e III; 
c) II e III; 
d) I, II e III; 
e) Nenhuma.  

 
30. Assinale a alternativa que se refere ao primeiro grau de 
descentralização administrativa federal e da especialização 
das atividades públicas por função, segundo a doutrina de 
departamentalização-governamental.  
 

a) Autarquias  
b) Ministérios 
c) Organismos parestatais 
d) Sociedades de Economia Mista  
e) N.d.a. 

 
31. É responsável pelo regulamento dos órgãos da 
Administração Federal:  
 

a) Poder Executivo 
b) Poder Legislativo 
c) Ministro do Estado 
d) Congresso Nacional 
e) N.d.a.  

 
32. Considere (V) para afirmativa verdadeira e (F) para 
falsa.  
 

(   )  O INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério do 
trabalho.  

(   )  As empresas públicas são pessoas jurídicas de 
direito público. 

(   )  São exemplos de autarquias, federais, estaduais ou 
municipais, em nosso ordenamento: Banco Central, 
UFRJ, CBMERJ, INSS, ANATEL e ANVISA.  

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) V – V – F  
b) V – F – F  
c) F – V – F  
d) V – F – V  
e) V – V – V  

 
33. Acerca da origem do Direito Administrativo, considere 
as afirmativas a seguir:  
 

I. Para a formação do direito administrativo foram 
fundamentais as contribuições do direito francês, 
do direito alemão e do direito italiano. 

II. A delimitação do objeto, do método, dos institutos, 
dos princípios e do regime jurídico próprios do 
direito administrativo ocorreu, 
preponderantemente, na França. 

III. O Direito Administrativo não foi desenvolvido 
durante a Idade Média, pois nas monarquias 
absolutas todo o poder pertencia ao soberano, 
sendo a vontade do rei a própria lei (despotismo) 
que os cidadãos deveriam obedecer por serem 
servos ou vassalos. 

 
 
 
 
 
 

IV. A formação do Direito Administrativo (romano 
autônomo) teve início com o Direito Constitucional 
e outros ramos do direito público (fase do Estado 
Moderno) com o desenvolvimento do conceito de 
Estado de Direito, que se estruturou sobre o 
princípio da legalidade (o governantes se 
submetem à lei constitucional) assim como ao 
princípio da separação dos poderes (fixados por 
Montesquieu) com o objetivo de assegurar os 
direitos individuais nas relações entre particulares 
e entre particulares e Estado. 

 
São verdadeiras somente as afirmativas: 

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

 
34. Considere (V) para afirmativa verdadeira e (F) para 
falsa.  
 

(   )  O conteúdo do Direito Administrativo tem variações 
conforme o tempo e espaço de acordo como tipo de 
Estado adotado. 

(   )  Estado de polícia tem por finalidade assegurar a 
ordem pública, tendo o Direito Administrativo muito 
amplo por ser menor a interferência estatal no 
domínio da atividade privada. 

(   )  O Direito Administrativo só se plasmou como 
disciplina autônoma no momento em que o elaborou 
o processo jurídico para a atuação do Estado-Poder 
com programas para suas funções. 

(   )  O Bem-Estar de um Estado não se limita em manter 
a ordem pública, mas de inúmeras atividades 
desenvolvidas na área da saúde, educação, 
assistência social, cultura, visando promover o bem 
estar social (coletivo). 

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
  

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

 
35. Trata-se do poder conferido à Administração para se 
auto-organizar, isto é, para distribuir as funções dos seus 
órgãos (estabelecer campos de atuação) e fiscalizar a 
atuação dos seus agentes. 
 

a) Poder Vinculado e Discricionário 
b) Poder Hierárquico 
c) Poder Normativo ou regulamentar 
d) Poder Disciplinar 
e) Poder de Polícia 

 
36. Com relação aos Poderes da Administração Pública, 
assinale a alternativa incorreta.  
 

a) Os poderes da Administração têm natureza 
instrumental, isto é, surgem como instrumentos 
conferidos pelo ordenamento jurídico à 
Administração para preservar interesses da 
coletividade. O uso desses poderes é um dever-
poder, pois é por meio deles que se irá alcançar a 
preservação dos interesses da coletividade. 
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b) O administrador só poderá usar os poderes 
estabelecidos em lei. Se usar outros será ilegal, 
pois há uma subsunção do administrador à lei. 

c) A administração pode anular seus próprios atos 
quando houver abuso de poder e desvio de 
finalidade, em decorrência da autotutela. Já o 
Poder Judiciário não pode anular os atos 
administrativos através de um controle de 
legalidade. 

d) O administrador não pode invocar a auto-
executoriedade para violar o domicílio, pois é um 
direito sob cláusula de reserva judicial, isto é, o 
administrador só pode entrar durante o dia com 
um mandado judicial. Assim, também, ocorre com 
as comunicações telefônicas, uma vez que só 
podem ser violadas por clausula judicial. 

e) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à 
sanção administrativa, civil e penal.  
 

37. Modalidade realizada entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 
 

a) Concorrência  
b) Tomada de Preços  
c) Leilão  
d) Concurso  
e) Convite  

 
38. Sobre Licitações, assinale a alternativa correta.  
 

a) O prazo para o recebimento das propostas no 
convite será de 5 dias, no mínimo.  

b) O leilão pode ser realizado por leiloeiro particular.  
c)  A única modalidade de licitação em que não se 

exige publicação de edital é o leilão.  
d) O princípio da moralidade estabelece normas 

precisas sobre a publicação do edital e prazos 
mínimos a serem observados nas licitações.  

e) N.d.a.  
 
39. Seriam as pessoas jurídicas de direito privado criadas 
por autorização legislativa específica, com capital 
exclusivamente público para realizar atividades 
econômicas, seja de intervenção no domínio econômico  
ou para exercer  serviços públicos de interesse da 
Administração, que não seria típico da mesma, nos moldes 
da iniciativa particular, podendo tal empresa  se revestir de 
qualquer forma admitida em direito. 
  

a) Autarquia 
b) Sociedade de economia mista  
c) Empresa Pública  
d) Fundações  
e) N.d.a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Trata-se de características comuns aos bens de uso 
comum do povo e especiais:  
 

I. Imprescritibilidade 
II. Inalienabilidade 

III. Impenhorabilidade  
 

a) I apenas.  
b) II apenas.  
c) III apenas.  
d) I e II apenas.  
e) I, II e III.  

 
 
 

FIM DO CADERNO 







