
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 08 Língua Portuguesa 

09 a 16 Informática 

17 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Mudanças nos códigos Civil e Penal 

 
 As pretendidas “mudanças” processuais uma vez 

mais adicionam “remendos” à colcha de retalhos da 
legislação adjetiva brasileira. Não será a primeira 
nem a última vez que, a pretexto de alguma 
celeridade, se realizará à sorrelfa a cassação de 
direitos e garantias individuais do cidadão. Entre 
outros expedientes mutiladores, já experimentamos 
os Juizados Informais de Conciliação, os Tribunais 
de Pequenas Causas e, mais recentemente, os 
Juizados Especiais; tudo redundando em 
absolutamente nada! A cada novo remendo 
adicionado, a legislação processual brasileira, 
antes considerada uma das melhores no mundo, 
piora a olhos vistos, tanto em velocidade quanto em 
qualidade, o que é substancialmente ruim. A causa 
da lentidão não se encontra na lei, mas sim em seu 
principal operador, o juiz.  

Revista Veja, edição 2197 - ano 43 - n.52, de 29 de dezembro de 2010. 
p. 31. 

 
QUESTÃO 01 
 Em “As pretendidas ‘mudanças’ processuais uma 

vez mais adicionam ‘remendos’ à colcha de retalhos  
da legislação adjetiva brasileira.”, a expressão 
destacada constitui uma figura denominada 

(A) anacoluto. 
(B) metáfora. 
(C) silepse. 
(D) antonomásia. 
(E) metonímia. 
 
QUESTÃO 02 
 “Não será a primeira nem a última vez que, a 

pretexto de alguma celeridade, se realizará à 
sorrelfa  a cassação de direitos e garantias 
individuais do cidadão.” 

 
 A expressão destacada pode ser substituída, no 

contexto , pela expressão 
(A) de forma ligeira. 
(B) de modo lento. 
(C) de modo ilegal. 
(D) de forma fugaz. 
(E) de modo astuto. 
 
QUESTÃO 03 
 “Não será a primeira nem a última vez que, a 

pretexto de alguma celeridade, se realizará à 
sorrelfa a cassação  de direitos e garantias 
individuais do cidadão.” 

 
 Um substantivo que, quando derivado, recebe o 

sufixo -ção, como cassação , é  
(A) inverção. 
(B) compreenção. 
(C) perverção. 
(D) repartição. 
(E) compreção. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 
 “...já experimentamos os Juizados Informais de 

Conciliação, os Tribunais de Pequenas Causas e, 
mais recentemente , os Juizados Especiais; tudo 
redundando em absolutamente  nada! A cada novo 
remendo adicionado, a legislação processual 
brasileira, antes considerada uma das melhores no 
mundo, piora a olhos vistos, tanto em velocidade 
quanto em qualidade, o que é substancialmente  
ruim.” 

 
 Os advérbios destacados acima expressam, 

respectivamente, os sentidos de 
(A) modo, intensidade, modo. 
(B) modo, realce, intensidade. 
(C) tempo, intensidade, intensidade. 
(D) tempo, realce, intensidade. 
(E) modo, modo, modo. 
 
QUESTÃO 05 
 Só serão mantidos o sentido original do texto e a 

correção gramatical se  
(A) forem excluídas as aspas de mudanças e de remendos 

em “As pretendidas ‘mudanças’ processuais uma vez 
mais adicionam ‘remendos’ à colcha de retalhos da 
legislação adjetiva brasileira.” 

(B) for substituída a construção se realizará pela expressão 
realizar-se-á, em “a pretexto de alguma celeridade, se 
realizará à sorrelfa a cassação de direitos e garantias 
individuais do cidadão.” 

(C) for retirada a vírgula após a expressão lei, em “A causa 
da lentidão não se encontra na lei, mas sim em seu 
principal operador, o juiz.” 

(D) for retirada a vírgula após a expressão operador, em “A 
causa da lentidão não se encontra na lei, mas sim em 
seu principal operador, o juiz.” 

(E) for retirado o sinal indicativo de crase da expressão à 
colcha, em “As pretendidas “mudanças” processuais 
uma vez mais adicionam ‘remendos’ à colcha de 
retalhos da legislação adjetiva brasileira.“  

 
QUESTÃO 06 
 “Especiais; tudo redundando em absolutamente 

nada! A cada novo remendo adicionado, a 
legislação processual brasileira, antes considerada 
uma das melhores no mundo, piora a olhos vistos, 
tanto  em velocidade quanto  em qualidade, o que é 
substancialmente ruim.” 

 
 As expressões destacadas introduzem, no 

contexto, uma relação lógico-semântica de  
(A) comparação. 
(B) consecução. 
(C) concessão. 
(D) causa. 
(E) conformidade. 
 
QUESTÃO 07 
 Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra 

de concordância encontrada em “Mudanças nos 
códigos Civil e Penal”. 

(A) Ele tem os dedos indicador e médio do mesmo 
tamanho. 

(B) João estuda com dedicação as cultura grega e a latina. 
(C) Ele tem o dedo indicador e o dedo médio do mesmo 

tamanho. 
(D) Pedro tem amigos no primeiro e segundos andares. 
(E) Maria reprovou duas vezes a primeira e segunda série. 
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QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma abaixo. 
(A) A expressão mas sim pode ser substituída pela 

expressão senão, em “A causa da lentidão não se 
encontra na lei, mas sim em seu principal operador, o 
juiz.”  

(B) As palavras ruim e juiz apresentam um mesmo hiato, 
ao passo que as palavras sorrelfa e cassação 
apresentam dígrafos consonantais diferentes. 

(C) A palavra colcha apresenta 6 letras e 5 fonemas e a 
palavra retalhos apresenta 8 letras e 7 fonemas, ao 
passo que as palavras civil e penal apresentam 
correspondência exata entre número de letras e 
número de fonemas.   

(D) A expressão celeridade pode ser substituída pela 
expressão notoriedade, em “Não será a primeira nem a 
última vez que, a pretexto de alguma celeridade, se 
realizará à sorrelfa a cassação de direitos e garantias 
individuais do cidadão.” 

(E) O tempo composto da forma verbal experimentamos, 
em “já experimentamos os Juizados Informais de 
Conciliação”, é temos experimentado. 

 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 09 
 Sobre software denominados drivers,  analise  as 

assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
a(s) correta(s). 

 
I. Driver tem como principal função a 

comunicação com dispositivos de E/S em 
nível de hardware. 

 
II. Cada driver manipula somente um tipo de 

dispositivo ou grupo de dispositivos 
semelhantes. 

 
III. Os drivers têm como função receber 

comandos gerais sobre acessos aos 
dispositivos e traduzi-los para comandos 
específicos. 

 
IV. Normalmente um sistema possui drivers 

iguais para controlar e identificar dispositivos 
como drivers para disco, fita magnética, rede 
etc. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.    
 
QUESTÃO 10 
 Sobre Dispositivos de Entrada/Saída, analise as 

assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
a(s) correta(s). 

 
I. Os dispositivos de entrada e saída (E/S) são 

responsáveis pela comunicação entre 
computador e o mundo externo. 

 
II. Existem dispositivos (E/S) que servem 

apenas para entrada e outros apenas para 
saída de dados. 

 

III. A transferência de dados entre dispositivos 
de entrada e saída com o sistema operacional 
é efetuada através de arquivos em formato 
texto. 

 
IV. Existem dispositivos (E/S) que efetuam 

entrada e saída de dados. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV.    
 
QUESTÃO 11 
 Sobre Discos Magnéticos, analise as assertivas e 

assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). 
 

I. Um disco magnético é constituído por vários 
discos sobrepostos, unidos por um mesmo 
eixo vertical, girando a uma velocidade 
constante. 

 
II. O tempo de latência é o tempo de espera até 

que o setor desejado se posicione sob a 
cabeça de leitura/gravação. 

 
III. Em um disco o tempo seek é o tempo gasto 

para mover o braço até o cilindro onde o 
bloco a ser acessado se encontra. 

 
IV. Cada um dos discos que compõe o interior de 

um disco magnético, possuem trilhas 
concêntricas, que, por sua vez, são divididas 
em setores. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV.    
 
QUESTÃO 12 
 Sobre Windows NT, analise as assertivas e assinale 

a alternativa que apresenta a(s) correta(s). 
 

I. O Windows NT é um sistema operacional de 
32-bits, multitarefa, multithread, com 
multiprocessamento simétrico e implementa 
memória virtual. 

 
II. O suporte a multiplataformas (Intel e Alpha) é 

uma característica do Windows NT. 
 
III. O suporte para espaço em disco vai até a 

capacidade de 256 Terabytes. 
 
IV. Essa versão de Windows possui tolerância a 

falhas (RAID 0,1 e 5). 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV.    
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QUESTÃO 13 
 Sobre Sistemas de Arquivos de computadores, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Um arquivo é constituído de informações 

logicamente relacionadas, podendo 
representar programas ou dados. 

 
II. Um arquivo do tipo programa contém 

instruções compreendidas pelo processador. 
 
III. Um arquivo pode ser entendido como um 

conjunto de registros definidos pelo sistema 
de arquivos, o que torna seu conceito 
abstrato e generalista. 

 
IV. Em alguns sistemas operacionais, a 

identificação de um arquivo é composta por 
duas partes separadas com um ponto. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV.    
 
QUESTÃO 14 
 Sobre gerência do processador com escalonamento 

por prioridade e circular, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Com o escalonamento circular apenas processos CPU-
bound leva vantagem em relação a outros tipos de 
processo. 

(B) O escalonamento circular não consegue implementar 
um compartilhamento equitativo entre os diferentes 
tipos de processos. 

(C) O escalonamento circular consegue melhorar a 
distribuição do tempo de UCP, em relação aos 
escalonamentos não-preemptivo. 

(D) O escalonamento por prioridade é implementado 
mediante a um clock, que interrompe o processador em 
determinados intervalos de tempo. 

(E) Todos os sistemas de tempo compartilhado 
implementam algum esquema de prioridade, de forma a 
dar maior importância a um processo no momento de 
escalonamento.        

 
QUESTÃO 15 
 Sobre estado do processo em sistemas 

operacionais analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Um processo, em um sistema 

multiprogramável (multitarefa), não é 
executado todo o tempo pelo processador, 
durante sua existência ele passa por uma 
série de estados. 

 
II. Um processo é dito em estado de execução 

quando está sendo processado pela CPU. 
 
III. Um processo está no estado de pronto 

quando apenas aguarda uma oportunidade 
para executar. 

 
IV. Um processo está no estado de morto 

quando aguarda algum evento externo ou por 
algum recurso para poder prosseguir seu 
processamento. 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 16 
 Sobre as camadas do modelo OSI, analise as 

assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
a(s) correta(s). 

 
I. Camada de Aplicação é onde estão 

programas que enviam e recebem dados 
através da rede. 

 
II. Apresentação e Sessão são camadas do 

modelo OSI. 
 
III. Camada Física é onde estão os cabos e os 

hubs. 
 
IV. A camada de Transporte é onde entra o 

protocolo TCP e o sistema operacional, que 
controla a transmissão dos dados, 
detectando problemas na transmissão e 
corrigindo erros. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 17 

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
Os atos de improbidade praticados por qualquer 
_________________________, servidor ou não, 
contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
_______________________ do patrimônio ou da 
receita anual, serão punidos na forma da Lei n. 
8.429/92. 

(A) pessoa / quarenta e cinco por cento 
(B) agente público / cinquenta por cento 
(C) agente público / quarenta e cinco por cento 
(D) pessoa / cinquenta por cento 
(E) pessoa / quarenta por cento 
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QUESTÃO 18 
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta as corretas. 
Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no artigo 1 da 
Lei n. 8.429/92 e, notadamente, 
 
I. receber, para si ou para outrem, dinheiro, 

bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a 
título de comissão, percentagem, gratificação 
ou presente de quem tenha interesse, direto 
ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público. 

 
II. perceber vantagem econômica para 

intermediar a liberação ou aplicação de verba 
particular de qualquer natureza. 

 
III. perceber vantagem econômica, direta ou 

indireta, para facilitar a alienação, permuta ou 
locação de bem público ou o fornecimento de 
serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado. 

 
IV. receber vantagem econômica de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente, para omitir 
ato de ofício, providência ou declaração a 
que esteja obrigado. 

 
V. adquirir, para si ou para outrem, no exercício 

do mandato, cargo, emprego ou função 
pública, bens de qualquer natureza cujo valor 
seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, II, IV e V. 
(C) Apenas I, IV e V. 
(D) Apenas I, III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V.  
 
QUESTÃO 19 

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá _________________________ 
responsável pelo inquérito representar 
________________________, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

(A) a autoridade administrativa / ao Ministério Público 
(B) a autoridade policial / o Poder Judiciário 
(C) a autoridade administrativa / a Polícia Civil 
(D) ao funcionário público / a parte interessada 
(E) a autoridade policial / o Poder Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente: 
 
I. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 

ato de ofício. 
 
II. permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 

locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado. 

 
III. frustrar a licitude de processo licitatório ou 

dispensá-lo indevidamente. 
 
IV. negar publicidade aos atos oficiais. 
 
V. permitir, facilitar ou concorrer para que 

terceiro se enriqueça ilicitamente. 
 

(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, III e V. 
(D) Apenas II, III e V. 
(E) I, II, III, IV e V.  
 
QUESTÃO 21 

De acordo com a Lei n. 10.520/02, qual o prazo de 
validade das propostas se outro prazo não estiver 
fixado no edital? 

(A) 50 (cinquenta) dias. 
(B) 60 (sessenta) dias. 
(C) 40 (quarenta) dias. 
(D) 55 (cinquenta e cinco) dias. 
(E) 45 (quarenta e cinco) dias. 
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QUESTÃO 22 
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as 
seguintes regras: 
 
I. do aviso constarão a definição do objeto da 

licitação, a indicação do local, dias e horários 
em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital. 

 
II. no curso da sessão, o autor da oferta de valor 

mais baixo e os das ofertas com preços de 
até 5% (cinco por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 
III. o prazo fixado para a apresentação das 

propostas, contado a partir do aviso, não será 
inferior a 10 (dez) dias úteis. 

 
IV. 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. 

 
V. para julgamento e classificação das 

propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para 
fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital. 

 
(A) Apenas, I, II, III e IV. 
(B) Apenas II, III e V. 
(C) I, II, III, IV e V. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) Apenas I, IV e V. 
 
QUESTÃO 23 

Quais sãos os requisitos básicos para investidura 
em cargo público? 

(A) A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, 
a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o 
nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, 
a idade mínima de vinte e um anos, aptidão física e 
mental. 

(B) A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, 
a quitação com as obrigações militares e eleitorais, 
possuir nível de escolaridade superior completo, a 
idade mínima de vinte e um anos, aptidão física e 
mental. 

(C) A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, 
a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o 
nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, 
a idade mínima de dezoito anos, aptidão física e 
mental. 

(D) A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, 
a quitação com as obrigações militares e eleitorais, 
possuir nível de escolaridade segundo grau completo, a 
idade mínima de dezoito anos, aptidão física e mental. 

(E) A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, 
a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o 
nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, 
a idade mínima de dezesseis anos, aptidão mental. 

 

QUESTÃO 24 
De acordo com a Lei n. 8.112/90, qual o conceito de 
readaptação? 

(A) É a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento 
de todas as vantagens. 

(B) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica. 

(C) É o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de 
sede. 

(D) É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de 
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo 
Poder, com prévia apreciação do órgão central do 
SIPEC. 

(E) É o retorno à atividade de servidor aposentado por 
invalidez, quando junta médica oficial declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

 
QUESTÃO 25 

Em relação à ajuda de custo que trata a Lei n. 
8.112/90 assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Destina-se a compensar as despesas de instalação do 
servidor que, no interesse do serviço, passar a ter 
exercício em nova sede, com mudança de domicílio em 
caráter permanente, vedado o duplo pagamento de 
indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge 
ou companheiro que detenha também a condição de 
servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 

(B) Correm por conta da administração as despesas de 
transporte do servidor e de sua família, compreendendo 
passagem, bagagem e bens pessoais. 

(C) À família do servidor que falecer na nova sede são 
assegurados ajuda de custo e transporte para a 
localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, 
contado do óbito. 

(D) É calculada sobre a remuneração do servidor, conforme 
se dispuser em regulamento, não podendo exceder a 
importância correspondente a 5 (cinco) meses. 

(E) Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se 
afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de 
mandato eletivo. 

 
QUESTÃO 26 

Qual a validade do concurso público? 
(A) De 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única 

vez, por igual período. 
(B) De até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma 

única vez, por igual período. 
(C) De até 02 (dois) anos, não podendo ser prorrogado. 
(D) De 01 (um) ano, não podendo ser prorrogado. 
(E) De 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por duas 

vezes. 
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QUESTÃO 27 
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
De acordo com a Lei n. 8.112/90 são penalidades 
disciplinares: 
 
I. Advertência. 
 
II. Suspensão. 
 
III. Destituição de função comissionada. 
 
IV. Cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade. 
 
V. Destituição de cargo em comissão. 
 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) I, II, III, IV e V. 
(D) Apenas I, II, III e V. 
(E) Apenas II, IV e V. 
 
QUESTÃO 28 

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
I. Órgão. 
II. Entidade. 
III. Autoridade. 
 
A. O servidor ou agente público dotado de poder 

de decisão. 
B. A unidade de atuação integrante da estrutura 

da Administração direta e da estrutura da 
Administração indireta. 

C. A unidade de atuação dotada de 
personalidade jurídica. 

 
(A) I-B / II-C / III-A. 
(B) I-A / II-B / III-C. 
(C) I-B / II-A / III-C. 
(D) I-A / II-C / III-B. 
(E) I-C / II-A / III-B. 
 
QUESTÃO 29 

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. 
Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de 
 
I. atuação conforme a lei e o Direito. 
 
II. garantir que as informações sejam 

procedidas com decoro, urbanidade e 
ilicitude. 

 
III. objetividade no atendimento do interesse 

público, vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades. 

 
IV. adequação entre meios e fins, sendo 

necessária a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior 
àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público. 

 

V. cobrança de todas as despesas processuais. 
 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II e V. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
QUESTÃO 30 

Quais são os deveres do administrado perante a 
Administração, sem prejuízo de outros previstos em 
ato normativo? 

(A) Expor somente os fatos que lhe solicitarem, proceder 
com lealdade, fraternidade e motivação, não agir de 
modo temerário e colaborar para o esclarecimento dos 
fatos. 

(B) Expor os fatos conforme a verdade, proceder com 
lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo 
temerário, prestar as informações que lhe forem 
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

(C) Expor os fatos conforme a verdade, proceder com 
lealdade, urbanidade e motivação, agir de modo 
temerário, prestar as informações que lhe forem 
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

(D) Expor os fatos conforme lhe convier, proceder com 
igualdade, urbanidade e motivação, não agir de modo 
temerário, prestar as informações que lhe forem 
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

(E) Expor os fatos conforme a verdade, proceder com 
igualdade, lealdade e razoabilidade, agir de modo 
temerário, prestar as informações que lhe forem 
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

 
QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa INCORRETA. É impedido de 
atuar em processo administrativo o servidor ou 
autoridade que 

(A) tenha interesse direto ou indireto na matéria. 
(B) esteja litigando administrativamente com o interessado. 
(C) tenha participado como perito. 
(D) venha participar como testemunha. 
(E) não esteja litigando judicialmente com o cônjuge ou 

companheiro. 
 
QUESTÃO 32 

São legitimados como interessados no processo 
administrativo, EXCETO 

(A) aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm 
direitos ou interesses que possam ser afetados pela 
decisão a ser adotada. 

(B) pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares 
de direitos ou interesses individuais ou no exercício do 
direito de representação. 

(C) as pessoas ou as associações legalmente constituídas 
quanto a direitos ou interesses difusos. 

(D) as organizações ou as associações legalmente 
constituídas quanto a direitos e interesses difusos e 
coletivos. 

(E) as organizações e associações representativas, no 
tocante a direitos e interesses coletivos. 
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QUESTÃO 33 
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
Os atos administrativos deverão ser motivados, 
com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando 
 
I. decidam processos administrativos de 

concurso ou seleção pública. 
 
II. decorram de reexame de ofício. 
 
III. importem anulação, revogação, suspensão 

ou convalidação de ato administrativo. 
 
IV. decidam recursos administrativos. 
 
V. neguem, limitem ou afetem direitos ou 

interesses. 
 

(A) Apenas I, II, IV e V. 
(B) Apenas I, II, III e V. 
(C) I, II, III, IV e V. 
(D) Apenas II, III, IV e V. 
(E) Apenas II, IV e V. 
 
QUESTÃO 34 

Em relação à intimação que trata a Lei n. 9.784/99, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A intimação observará a antecedência mínima de cinco 
dias úteis quanto à data de comparecimento. 

(B) A intimação deverá conter data, hora e local em que 
deve comparecer. 

(C) A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, 
por via postal com aviso de recebimento, por telegrama 
ou outro meio que assegure a certeza da ciência do 
interessado. 

(D) O desatendimento da intimação não importa o 
reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia 
a direito pelo administrado. 

(E) Devem ser objeto de intimação os atos do processo 
que resultem para o interessado em imposição de 
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de 
direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu 
interesse. 

 
QUESTÃO 35 

Têm legitimidade para interpor recurso 
administrativo, EXCETO 

(A) as organizações e associações representativas, no 
tocante a direitos e interesses coletivos. 

(B) aqueles cujos direitos ou interesses forem 
indiretamente afetados pela decisão recorrida. 

(C) os titulares de direitos e interesses que forem parte no 
processo. 

(D) os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou 
interesses difusos. 

(E) os titulares de direitos ou associações, quanto a direitos 
coletivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 
Em relação à licitação que trata a Lei n. 8.666/93, 
assinale a alternativa correta. 

(A) 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 lhe são 
correlatos. 

(B) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional, 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. 

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

(E) Os editais de licitação para a contratação de bens, 
serviços e obras poderão exigir que o contratado 
promova, em favor da administração pública ou 
daqueles por ela indicados, medidas de compensação 
comercial, industrial, tecnológica ou acesse a condições 
vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, 
na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

- 10 - 

QUESTÃO 37 
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
 
I. Serviço. 
II. Obra. 
III. Tarefa. 
IV. Empreitada integral. 
 
A. Toda atividade destinada a obter determinada 

utilidade de interesse para a Administração, 
tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

B. Quando se ajusta mão-de-obra para 
pequenos trabalhos por preço certo, com ou 
sem fornecimento de materiais. 

C. Quando se contrata um empreendimento em 
sua integralidade, compreendendo todas as 
etapas das obras, 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. 

D. Toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta. 

 
(A) I-B / II-C / III-D / IV-A. 
(B) I-B / II-A / III-C / IV-D. 
(C) I-A / II-B / II-C / IV-D. 
(D) I-A / II-D / III-B / IV-C. 
(E) I-C / II-D / III-B / IV-A. 
 
QUESTÃO 38 

É dispensável a licitação, EXCETO 
(A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(B) quando a União tiver que intervir no domínio econômico 

para regular preços ou normalizar o abastecimento. 
(C) para aquisição ou restauração de obras de arte e 

objetos históricos, de autenticidade certificada, desde 
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão 
ou entidade. 

(D) nas compras de gêneros alimentícios. 
(E) na contratação de fornecimento ou suprimento de 

energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da 
legislação específica. 

 
QUESTÃO 39 

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
 
I. Concorrência. 
II. Tomada de preços. 
III. Convite. 
IV. Concurso. 
V. Leilão. 
 
A. É a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessadas para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias. 

B. É a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa, a qual fixará, em 
local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das 
propostas. 

C. É 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. 

D. É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no artigo 19 da Lei n. 
8.666/93, a quem oferecer o maior lance, igual 
ou superior ao valor da avaliação. 

E. É a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

 
(A) I-C / II-E / III-B / IV-A / V-D. 
(B) I-A / II-B / III-C / IV-D / V-E. 
(C) I-B / II-E / III-A / IV-C / V-D. 
(D) I-A/ II-C / III-D / IV-B / V-E. 
(E) I-C / II-D / III-B / IV-A / V-E. 
 
QUESTÃO 40 

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
A vacância do cargo público decorrerá de 
 
I. promoção. 
 
II. aposentadoria. 
 
III. remoção. 
 
IV. falecimento. 
 
V. redistribuição. 
 

(A) Apenas I, III e V. 
(B) Apenas I, II, III e V. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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