
ConCurso PúbliCo

003. Prova objetiva

AnAlistA AdministrAtivo

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 60 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

25.03.2012



Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto de Hélio Schwartsman para responder às questões 
de números 01 a 04.

O Haiti é aqui

A chegada, vá lá, maciça, de haitianos ao Brasil é uma ótima 
oportunidade para refletir sobre o que transforma grupos de pes-
soas em povos. E a nossa reação à, vá lá, invasão é uma medida 
insofismável de nossa generosidade.

A discussão sobre o que constitui um povo não é nova e 
permeou parte do século 19. A contraposição básica é entre o 
jus sanguinis (direito de sangue), pelo qual a nacionalidade de 
um indivíduo é dada por sua ascendência, e o jus soli (direito de 
solo), pelo qual ela decorre do local de nascimento ou, de modo 
um pouco mais fraco, do lugar que a pessoa escolheu para habitar.

Mais do que uma minudência jurídica, a distinção traz consigo 
duas visões de mundo antagônicas.

Como regra geral, a maioria dos países europeus adotava o 
jus sanguinis. Nesse caso, é o passado comum, consubstanciado 
em categorias como sangue, raça e língua, que forja uma nação. 
A nacionalidade se torna, portanto, um atributo imutável do 
indivíduo. Essa concepção encontra amparo nos textos de pensa-
dores românticos, notadamente o alemão Johann Gottlieb Fichte 
(1762-1814).

Menos essencialista e, por isso mesmo, mais democrático, o 
jus soli encontrou seu maior advogado no filósofo francês Ernest 
Renan (1823-1892), que escreveu em meio à disputa entre a 
França e a Alemanha pelo controle da Alsácia-Lorena. Para ele, 
o que definia um povo era a vontade das pessoas de construir um 
futuro juntas. A existência de uma nação, dizia, era um “plebiscito 
diário” e envolvia “ter feito coisas grandes juntos e querer fazer 
ainda mais”. Não é coincidência que quase todos os países do 
Novo Mundo tenham adotado o jus soli.

Assim, restringir a concessão de vistos a haitianos, como 
parece querer parte do governo, é uma ideia que vai contra o 
espírito que presidiu a própria criação do Brasil.

(Folha de S.Paulo, 14.01.2012. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que apresenta interpretação correta do 
texto.

(A) Do ponto de vista do autor, os haitianos que invadem o 
Brasil perderam o vínculo com sua terra natal e, por isso, 
já não constituem um povo.  

(B) Conceder vistos brasileiros a haitianos, segundo o autor, 
equivale a abrir mão do direito adquirido sobre a terra e 
a reiterar laços sanguíneos.

(C) Ao explicar que a identidade racial e cultural é o que de-
fine um povo, o autor defende que haitianos e brasileiros 
formam uma só nação. 

(D) Para Johann Gottlieb Fichte, um indivíduo poderia ser 
acolhido por uma nação somente após dominar sua língua 
e adotar seus costumes. 

(E) O autor mostra adesão ao pensamento de Ernest Renan 
ao defender a concessão de vistos a haitianos que chegam 
ao Brasil.

02. De acordo com o texto, uma diferença entre o jus sanguinis 
e o jus soli é que o primeiro é

(A) resultado de histórias em comum, enquanto o segundo 
dispensa acordos coletivos. 

(B) ensinado pelos mais velhos, enquanto o segundo pressu-
põe a substituição de uma cultura por outra. 

(C) inerente ao indivíduo, enquanto o segundo resulta de 
escolhas e experiências vividas.

(D) forjado aos poucos, ao longo da vida, enquanto o segundo 
se define no nascimento.

(E) reforçado ou rompido na vida adulta, enquanto o segundo 
prende a pessoa a um determinado grupo.

03. Leia as frases:

•	E a nossa reação à, vá lá, invasão é uma medida insofismável 
de nossa generosidade. (primeiro parágrafo)

•	A discussão sobre o que constitui um povo não é nova e 
permeou parte do século 19. (segundo parágrafo)

Nessas frases, os termos insofismável e permeou têm, res-
pectivamente, os sentidos de

(A) indiscutível e intrigou.

(B) indissociável e susteve.

(C) impossível e representou.

(D) irrefutável e atravessou.

(E) improvável e advertiu.

04. O termo Assim, que inicia o último parágrafo, tem valor

(A) conclusivo.

(B) explicativo.

(C) adversativo.

(D) consecutivo.

(E) conformativo.

05. Assinale a alternativa em que a frase está pontuada correta-
mente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) A chegada maciça de haitianos ao Brasil, é uma ótima 
oportunidade para refletir sobre o que transforma, grupos 
de pessoas em povos.

(B) A distinção, mais do que uma minudência jurídica traz 
consigo, duas visões de mundo antagônicas.

(C) O que definia um povo para ele, era a vontade das pessoas 
de construir um futuro juntas.

(D) Que quase todos os países do Novo Mundo, tenham 
adotado o jus soli, não é coincidência.

(E) Restringir, assim, a concessão de vistos a haitianos, 
como parece querer parte do governo, é uma ideia que 
vai contra o espírito que presidiu a criação do Brasil.
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06. Assinale a frase correta quanto à concordância.

(A) Adentra as fronteiras do Brasil, a cada dia, centenas de 
haitianos em busca de abrigo e trabalho.

(B) A população de haitianos não tem sido bem recebida por 
brasileiros, que a consideram ameaça a seus postos de 
trabalho.

(C) Roupas e alimento lhes são fornecidos por algumas 
ONGs, mas as contribuições ainda são insuficiente para 
atender a todos.

(D) Há quem defenda o retorno desses haitianos a seu país, 
alegando que não haverão condições dignas de subsis-
tência para eles no Brasil.

(E) Em algumas cidades do norte do Brasil, serviços como 
recapeamento de ruas e avenidas já têm sido realizado 
por mão de obra haitiana.

07. Leia o poema de Cecília Meireles.

A tua raça de aventura
quis ter a terra, o céu, o mar.

Na minha, há uma delícia obscura
em não querer, em não ganhar…

A tua raça quer partir,
guerrear, sofrer, vencer, voltar.

A minha, não quer ir nem vir.
A minha raça quer passar.

(Epigrama n.o 7, Viagem)

Ao comparar-se com o outro, o sujeito do poema apresenta 
uma oposição entre duas posturas diante da vida. Essas pos-
turas são de

(A) altruísmo e autocomiseração.

(B) ambição e desprendimento.

(C) hedonismo e crueldade.

(D) prodigalidade e mesquinhez.

(E) falsidade e sinceridade.

08. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indi-
cativo de crase.

(A) Seu povo lançou-se à diversas aventuras.

(B) O mar se impõe à qualquer embarcação.

(C) Depois de alguns meses, voltaremos à esta terra.

(D) O medo de partir equipara-se à esperança de voltar.

(E) O rei enviou-o à uma missão muito perigosa.

Leia a tira de Laerte e responda às questões de números 09 e 10.

(Folha de S.Paulo, 09.01.2012)

09. Leia as afirmações.

 I. O efeito cômico da tira está relacionado ao duplo sentido 
da forma verbal aponte.

 II. O termo para tem o mesmo sentido nas três frases: (1) 
Você não tem Q.I. para este emprego!; (2) Pode me pedir 
para executar QUALQUER tarefa!; (3) Para norte, sul, 
leste ou oeste?

 III. A forma verbal que substitui a destacada em – Aponte 
este lápis. –, mantendo o modo imperativo na terceira 
pessoa, é: afile.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) II.

(E) II e III.

10. Quanto à regência verbal, a frase – Você não tem Q.I. para 
este emprego! – está corretamente reescrita, sem alteração de 
sentido, em:

(A) Você não é dotado de Q.I. para este emprego!

(B) Você não é favorecido a Q.I. para este emprego!

(C) Você não dispõe em Q.I. para este emprego!

(D) Você prescinde a Q.I. para este emprego!

(E) Você carece em Q.I. para este emprego!
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raciocínio Lógico

11. Cada nome utilizado nesta questão representa apenas uma 
única pessoa. Francisco é filho de Beatriz, mas não é irmão 
nem meio irmão de Eliana. Gustavo é filho de Antônio que 
também é pai de Eliana, Daniel e Carlos. Beatriz, a mãe de 
Gustavo, só teve dois filhos. Daniel é amigo de Francisco.

A partir do enunciado, pode-se afirmar que

(A) Carlos e Francisco são irmãos.

(B) Francisco é filho único de Beatriz.

(C) Gustavo não é meio irmão de Carlos.

(D) a mãe de Antônio é avó de Gustavo e Daniel.

(E) o pai de Beatriz é avô de Francisco, Gustavo e Eliana.

12. O diagrama mostra pessoas que praticam esteira, sendo seus 
praticantes homens e mulheres, bicicleta, sendo seus prati-
cantes somente homens, e abdominal, sendo seus praticantes 
somente mulheres.

50 23
32

15

16

ESTEIRA

BICICLETA

ABDOMINAL

Com base nas informações dadas, pode-se afirmar que

(A) apenas 23 pessoas são homens.

(B) apenas 31 pessoas são mulheres.

(C) 55 pessoas praticam esteira e bicicleta. 

(D) 42 pessoas fazem esteira e são mulheres.

(E) 88 pessoas fazem esteira.

13. Alguns trens do metrô trafegam sem que seus condutores 
estejam embarcados no próprio trem. A partir dessa afirmação, 
pode-se concluir que

(A) todos os trens do metrô trafegam sem condutores embar-
cados no próprio trem.

(B) nenhum trem do metrô trafega com condutores embar-
cados no próprio trem.

(C) a tecnologia atual permite que trens do metrô sejam 
conduzidos de fora do próprio trem.

(D) a tecnologia atual não permite que trens do metrô sejam 
conduzidos de fora do próprio trem.

(E) existem trens do metrô que trafegam sem condutores.

14. Cada caminho se ramifica a cada quilômetro. Sempre que 
aparecerem, os caminhos são numerados, ordenadamente 
com os números 1 ou 2 ou 3. Se um caminho é numerado 
com os números 1 ou 3, então ele se bifurca. Se um caminho é 
numerado com o número 2, então ele se trifurca. Essa história 
começa com um único caminho numerado com o número 
1. Após um quilômetro, há uma bifurcação e aparecem dois 
caminhos numerados, respectivamente, com os números 1 e 2. 
Após quatro quilômetros, o número total de caminhos que 
aparecem nesse quinto quilômetro é

(A) 29.

(B) 31.

(C) 34.

(D) 39.

(E) 42.

15. Uma questão de uma prova consistia de cinco frases nume-
radas, respectivamente, com os números 1, 2, 4, 8 e 16. O 
aluno deveria julgar cada frase como verdadeira ou falsa. O 
resultado da questão deveria ser expresso como a soma dos 
números das frases que o aluno julgasse verdadeiras. O aluno 
F respondeu à questão com o número 22. O aluno G respon-
deu à questão com o número 24. A partir dessas informações, 
pode-se afirmar que:

(A) o aluno F considerou apenas duas frases como verda-
deiras.

(B) o aluno G considerou apenas três frases como verda-
deiras.

(C) o aluno F se confundiu e somou errado.

(D) com sua resposta, o aluno G considerou quatro frases 
como verdadeiras.

(E) o aluno F considera mais frases verdadeiras que o aluno G.

16. A sequência I alterna sempre as mesmas duas adições na 
criação de seus elementos: 100; 120; 130; 150; 160; ... . A 
sequência II também alterna sempre as mesmas duas adições 
na criação de seus elementos: 200; 205; 215; 220; 230; ... . 
O primeiro elemento da sequência II supera o primeiro ele-
mento da sequência I em 100 unidades. O segundo elemento 
da sequência II, supera o elemento correspondente (segundo 
elemento) da sequência I em 85 unidades. O primeiro elemen-
to da sequência II, ao ser igualado ou superado pelo elemento 
correspondente da sequência I, o será com uma diferença de 

(A) 0 unidades.

(B) 5 unidades.

(C) 10 unidades.

(D) 15 unidades.

(E) 20 unidades.



6IASP1107/003-AnalistaAdministrativo

17. Em uma empresa, quase todos os contadores (CT) são pro-
gramadores (PG). Apenas um contador não é programador. 
Alguns publicitários (PB) dessa empresa são programadores, 
mas não todos. Uma enquete realizada nessa empresa apre-
sentou como resultado que todos os programadores possuem 
um notebook (NB).

Sendo assim, uma representação possível para essa situação é:

(A) 

PB
CT

NB

PG

(B) CT

PB

NB

PG

(C) 

NB

PG

PB
CT

(D) NBPG

PB CT

NB

PG

PB CT

(E) 

NB

PG

PB

CT

18. Todos os limões são azedos e algumas laranjas também são 
azedas.

Uma frase que corresponde a uma negação dessa proposição é:

(A) Todos os limões não são azedos e algumas laranjas não 
são azedas.

(B) Há limão que não é azedo ou nenhuma laranja é azeda. 

(C) Alguns limões não são azedos e algumas laranjas também 
não são azedas.

(D) Alguns limões não são azedos ou todas as laranjas são 
azedas. 

(E) Nenhum limão é azedo e nenhuma laranja é azeda.

19. Estudo muito nessa vida senão nada alcanço.

Uma frase equivalente a essa é:

(A) Estudo nada nessa vida e tudo alcanço.

(B) Se estudo pouco nessa vida, então alcanço alguma coisa.

(C) Se não estudo muito nessa vida, então nada alcanço.

(D) Estudo muito nessa vida e nada alcanço.

(E) Estudo muito nessa vida ou muito alcanço.

20. Na sequência ilimitada de figuras, o número de losangos a 
mais que compõem a 13.ª figura em relação ao número de 
losangos que compõem a 11.ª figura é

; ; ; ; ...

(A) 40.

(B) 46.

(C) 48.

(D) 50.

(E) 54.
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atuaLidades

21.  I. Mais de 60 estudantes ocuparam ontem (20) à noite, por
cerca de oito horas, o prédio do Congresso Nacional (…). 
A ocupação ocorreu no momento em que os parlamentares 
debatiam com o ministro da Educação, Felipe Bulnes, o or-
çamento para o setor em 2012, em uma comissão especial.
(…)
Nos últimos meses, o governo (…) apresentou propostas 
de reforma da educação e se reuniu por duas vezes com 
os estudantes para buscar um acordo. As sugestões foram 
rejeitadas. A principal reivindicação é a gratuidade do 
ensino superior no país – atualmente, as universidades 
(…) são todas privadas.

(agenciabrasil.ebc.com.br, 21.10.2011)

II. A Polícia (…) cifrou em 185 o número de pessoas mortas 
nos atentados da última sexta-feira na cidade de Kano, 
apesar de a imprensa local, que cita fontes de hospitais, 
elevar o número para 250.

Nos ataques, cuja autoria foi atribuída ao grupo terroris-
ta radical islâmico Boko Haram, morreram 150 civis e 
35 funcionários públicos, indicou o comissário de polícia 
do estado de Kano, Ibrahim Idris (…)

O grupo radical também foi responsável pelo atentado 
de 25 de dezembro em uma igreja de Madalla (centro do 
país), que tirou a vida de 44 pessoas, assim como pelo 
ataque contra a sede da ONU em Abuja, em agosto, que 
deixou 25 mortos.

(noticias.uol.com.br, 24.01.2012. Adaptado)

As notícias referem-se, respectivamente, 

(A) à Argentina e a Ruanda.

(B) à Venezuela e a Gana.

(C) ao Uruguai e a Burundi.

(D) ao Chile e à Nigéria.

(E) ao México e ao Senegal.

22. Gestantes atendidas pelo Rede Cegonha vão receber 
R$ 50 (…). O valor foi definido em portaria do Ministério 
da Saúde, publicada hoje (12) no Diário Oficial da União, e 
entra em vigor em dois meses.

Para receber a ajuda, a mulher precisa estar na lista do Siste-
ma Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da 
Gestante e Puérpera para Prevenção da Mortalidade Materna 
e preencher formulário nas maternidades ou hospitais vincu-
lados ao Rede Cegonha solicitando o benefício, que será pago 
em duas parcelas de R$ 25.

(uol.com.br, 12.01.2012)

O benefício apresentado tem a destinação de pagar

(A) os exames de imagem e laboratoriais relacionados à 
gravidez.

(B) a medicação específica de pré e pós-parto.

(C) o transporte até a maternidade para as consultas do pré-
-natal e no dia do parto.

(D) a documentação cartorial para o recém-nascido.

(E) a compra de produtos de higiene e de alimentação para 
o recém-nascido.

23. O clima tenso após a reintegração de posse realizada no do-
mingo, no bairro de Pinheirinho, (…), parece longe de 
terminar. No começo da noite desta segunda-feira (23), novos 
confrontos foram registrados.
(…)
Mais de 6 000 pessoas moravam na comunidade há cerca de 
oito anos. (…)

(uol.com.br, 23.01.12. Adaptado)

O evento citado ocorreu no estado de São Paulo, na cidade de

(A) Sorocaba.

(B) São José dos Campos.

(C) Jundiaí.

(D) São Bernardo do Campo.

(E) Campinas.

24. A presença dos sem-terra (…), conhecidos como carperos, 
nas propriedades de agricultores brasileiros no país vizinho 
pode colocar em risco o calendário agrícola da região do Alto 
Paraná. Segundo o cônsul-geral do Brasil em Ciudad del Este, 
embaixador Flavio Roberto Bonzanini, (…) os produtores 
brasileiros (…) estão com medo de colocar as máquinas para 
funcionar.

“Nas próximas semanas tem a colheita da soja, depois o plan-
tio do milho. Eles se sentem temerosos até mesmo de mover 
a maquinaria nas propriedades por medo de atentados contra 
equipamentos, que são valiosos, e eles próprios se sentem 
acuados”, disse Bonzanini (…)

(agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional, 06.02.2012)

A matéria refere-se aos agricultores brasileiros 

(A) na Bolívia.

(B) no Paraguai.

(C) no Uruguai.

(D) na Argentina.

(E) no Peru.

25. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia 
(UE) – bloco que reúne 27 países – aprovaram hoje (23) 
mais sanções a 22 integrantes do governo do presidente (…) 
Bashar Al Assad. São militares e dirigentes de empresas 
e entidades governamentais. A decisão foi gerada  pelo 
agravamento da crise política e social no país provocada 
por conflitos entre manifestantes e agentes do governo.

“A decisão de hoje vai pressionar [ainda mais] os responsáveis 
pela violência e repressão inaceitáveis (…). A mensagem 
da União Europeia é clara: o ataque deve ser interrompido 
imediatamente”, disse a chefe da diplomacia europeia, Ca-
therine Ashton.

(agenciabrasil.ebc.com.br, 23.01.2012)

As sanções da União Europeia foram contra

(A) o Marrocos.

(B) a Arábia Saudita.

(C) o Líbano.

(D) a Argélia.

(E) a Síria.
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noções de informática

26. No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, um 
usuário selecionou o Disco Local C:, clicou com o botão 
invertido do mouse e selecionou a opção Propriedades.

Assinale a alternativa que apresenta um gráfico válido que 
será mostrado com esse procedimento.

(A) 

Espaço usado: 59.982854144 bytes 55,9 GB

Espaço livre: 17.994.856.243 bytes 16,8 GB

Espaço bloqueado: 41.987.997.901 bytes 39,1 GB

Capacidade:                       119.965.708.288 bytes 117,7 GB

(B) 

Espaço usado: 119.965.708.288 bytes        111,7 GB

Espaço livre: 4.294.967.296 bytes            4,0 GB

Capacidade:                       126.408.159.232 bytes 117,7 GB

(C) 

Espaço usado: 59.982.854.144 bytes 55,9 GB

Capacidade:                       119.965.708.288 bytes 111,7 GB

(D) 

Espaço livre: 17.994.856.243 bytes 16,8 GB

Capacidade:                       119.965.708.288 bytes 111,7 GB

(E) 

Espaço disco local C:        119.965.708.288 bytes        111,7 GB

Espaço DVD D:                    4.294.967.296 bytes            4,0 GB

Espaço pen drive E:              2.147.483.648 bytes            2,0 GB

Capacidade:                       126.408.159.232 bytes 117,7 GB

27. No Microsoft Word 2010, em sua configuração original, um 
documento está sendo editado com a régua de acordo com a 
imagem a seguir.

A B DC E

Com o cursor do texto posicionado conforme indicado na 
figura, se o usuário pressionar a tecla TAB, a nova posição 
do cursor será em
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

28. Um usuário está editando uma planilha com um gráfico no 
Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, confor-
me mostra a imagem a seguir. Observe que, no gráfico, a 3.ª 
coluna (Ricardo) de Janeiro é a única que está selecionada.

A B C D E F G H
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Se o usuário pressionar a tecla DEL, o Excel apagará
(A) o gráfico inteiro, apenas.
(B) todas as colunas do gráfico, de Janeiro, Fevereiro, Março 

e Abril, e também o conteúdo das células A2 até E6.
(C) apenas o conteúdo das células A2 até E6, mantendo o 

gráfico intacto.
(D) todas as terceiras colunas, de Janeiro, Fevereiro, Março 

e Abril, e apenas a linha 5 do Excel.
(E) todas as terceiras colunas, de Janeiro, Fevereiro, Março 

e Abril, sem alterar o conteúdo das células A2 até E6.

29. Leia o texto.

Eles contêm formatação, posicionamento e espaços reserva-
dos para todo o conteúdo que aparece em um slide. O PowerPoint 
inclui nove deles incorporados, mas é possível que o usuário crie 
seus próprios, personalizados. Ao criar uma nova apresentação, 
o padrão exibido é denominado Slide de Título.

O texto refere-se a um recurso do Microsoft PowerPoint 2010, 
em sua configuração original, chamado
(A) Animações.
(B) Botões de ação.
(C) Layout de slide.
(D) Caixa de texto.
(E) Fundo de slide.

30.  é o processo de baixar arquivos da 
Internet para o computador pessoal de um usuário que faz a 
navegação na Web.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
do texto.
(A) Upload
(B) Spam
(C) HTML
(D) Download

(E) Freeware
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

noções de administração PúbLica

31. A administração pública é estruturada em órgãos, aos quais 
são atribuídas funções, que serão desempenhadas pelos agen-
tes públicos. Os órgãos públicos são unidades que

(A) agem pelo Estado, nos limites estabelecidos pelos  
ministérios e secretarias de governo.

(B) agem pelo Estado, nos limites estabelecidos por lei.

(C) agem pelo Estado, nos limites estabelecidos pela legis-
lação federal.

(D) agem pelo Estado, nos limites estabelecidos por legisla-
ção estadual.

(E) agem pelo Estado, nos limites estabelecidos por legisla-
ção municipal.

32. A Lei de Responsabilidade Fiscal, na execução orçamentária 
e do cumprimento das metas, determina que até trinta dias da 
publicação dos orçamentos:

(A) o Poder Legislativo estabelecerá a programação finan-
ceira e o cronograma mensal de desembolso.

(B) o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira 
e o cronograma anual de desembolso.

(C) o Poder Judiciário estabelecerá a programação financeira 
e o cronograma anual de desembolso.

(D) o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira 
e o cronograma mensal de desembolso.

(E) o Poder Legislativo estabelecerá a programação finan-
ceira e o cronograma anual de desembolso.

33. Conforme o direito público, segundo o artigo 175 da Consti-
tuição Federal de 1988, a administração indireta é desempe-
nhada pelas:

(A) autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações públicas.

(B) autarquias, agentes públicos, órgãos públicos e socieda-
des de economia mista.

(C) fundações públicas, sociedades de economia mista, 
agentes públicos e autarquias.

(D) fundações públicas, autarquias, sociedades de economia 
mista e órgãos públicos.

(E) autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
agentes públicos.

34. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a 
administração pública direta ou indireta deve obedecer aos 
princípios de:

(A) legalidade, pessoalidade, moralidade.

(B) legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e 
eficiência.

(C) legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e 
planejamento.

(D) legalidade, planejamento, coordenação, publicidade e 
moralidade.

(E) legalidade, delegação de competências, coordenação, 
publicidade e moralidade.

35. Têm por características a necessidade de serem criadas por 
lei bem como terem personalidade jurídica de direito públi-
co, patrimônio próprio e capacidade de autoadministração, 
submeterem-se a controle do Poder Público e desempenharem 
funções públicas.

O texto descreve:

(A) agentes públicos.

(B) sociedades de economia mista.

(C) fundações públicas.

(D) autarquias.

(E) serviços sociais autônomos.

36. A licitação pode ser dispensada nos casos especificados no 
artigo 24 da Constituição Federal. É dispensável a realização 
de licitação:

(A) quando a União tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preço ou normalizar o abastecimento.

(B) quando a atividade destinada a obter determinada utili-
dade de interesse para a Administração Pública.

(C) para compra e alocação de imóvel.

(D) na contratação de instituição nacional com fins lucrativos.

(E) quando é feita por órgãos e entidades da Administração 
Pública.

37. São elementos essenciais dos atos administrativos:

(A) competência, finalidade, forma, motivo e norma.

(B) competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

(C) competência, finalidade, forma, motivo e enunciativo.

(D) competência, finalidade, forma, motivo e conhecimento.

(E) competência, finalidade, forma, motivo e portaria.

38. Em relação às espécies de atos administrativos, temos atos 
vinculados e atos desvinculados.

Com base nesse conceito, assinale a afirmação correta.

(A) O prefeito decide construir uma ponte, caracteriza ato 
desvinculado.

(B) O prefeito escolhe o local da ponte, caracteriza ato vin-
culado.

(C) O prefeito escolhe o tipo de ponte, caracteriza ato des-
vinculado.

(D) O prefeito escolhe o tipo de material da ponte, caracteriza 
ato vinculado.

(E) O prefeito escolhe o local de construção de uma ponte, 
caracteriza ato vinculado.
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39. A anulação de um ato administrativo é a declaração da inva-
lidade deste ato, ilegítimo ou ilegal, sendo que a anulação 
pode ser feita:

(A) pela própria Administração Pública e pelo Poder Legis-
lativo.

(B) pelo Poder Judiciário e pelo Legislativo.

(C) pela própria Administração Pública.

(D) pelo Poder Legislativo e pela própria Administração 
Pública.

(E) pela própria Administração Pública e pelo Poder Judiciário.

40. São modalidades de licitação:

(A) concorrência, tomada de preços, convite, concurso e 
leilão.

(B) tomada de preços, convite, concurso, leilão e consórcio.

(C) tomada de preços, edital, concessão, concurso e leilão.

(D) concorrência, concessão, tomada de preços, convite, 
concessão e edital.

(E) consórcio, tomada de preços, convite, concurso, leilão e 
concessão.

direito constitucionaL

41. O Poder Constituinte Originário é

(A) instituído, auto-organizado, material e reformador.

(B) instituído, constituído, secundário e reformador.

(C) inicial, constituído, ilimitado juridicamente e reformador.

(D) inicial, autônomo, ilimitado juridicamente e incondicio-
nado.

(E) inicial, autônomo, formal e orgânico.

42. São cláusulas pétreas:

(A) a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; a 
forma unitária de Estado; o voto direto, secreto, universal 
e periódico; os direitos e garantias individuais.

(B) o sistema de governo republicano; o voto direto, aberto, 
universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos 
e garantias individuais e sociais.

(C) a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, uni-
versal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos 
e garantias individuais.

(D) a separação dos Poderes; o presidencialismo; a forma 
unitária de Estado; os direitos e garantias individuais e 
sociais.

(E) a dignidade da pessoa humana; o presidencialismo; a 
forma unitária de Estado; o voto direto, secreto, universal 
e periódico.

43. Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade:

(A) o Presidente da Câmara dos Deputados.

(B) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

(C) o Presidente do Senado Federal.

(D) o Presidente da Assembleia Legislativa de qualquer 
Estado da Federação.

(E) o Advogado Geral da União.

44. A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

(A) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o 
pluralismo político.

(B) a independência nacional; a prevalência dos direitos 
huma nos; autodeterminação dos povos; os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa; o bipartidarismo.

(C) a forma federativa de Estado; a dignidade da pessoa 
humana; a prevalência dos direitos humanos; a livre 
iniciativa; o bipartidarismo.

(D) a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; 
a solução pacífica dos conflitos; a autodeterminação dos 
povos; o bicameralismo.

(E) a independência nacional; autodeterminação dos povos; 
o bicameralismo; a soberania; a cidadania.

45. Assinale a alternativa correta.

(A) No caso de iminente perigo público, a autoridade compe-
tente poderá usar de propriedade particular, não havendo 
indenização ulterior, mesmo em hipótese de dano.

(B) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança do administrador e do Estado.

(C) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os crimes 
ambientais e os definidos como crimes hediondos.

(D) Conceder-se-á mandado de injunção para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou 
“habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

(E) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
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46. Compete exclusivamente à União:

(A) legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, pro-
teção do meio ambiente e controle da poluição.

(B) estabelecer e implantar política de educação para a se-
gurança do trânsito.

(C) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico.

(D) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclu-
sive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

(E) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural.

47. A lei de diretrizes orçamentárias

(A) estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para 
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 
as relativas aos programas de duração continuada.

(B) compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes 
da União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público.

(C) compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração 
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento.

(D) estabelecerá o orçamento da seguridade social, abran-
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

(E) dispõe sobre o exercício financeiro, a vigência, os pra-
zos, a elaboração e a organização do plano plurianual, e 
estabelece normas de gestão financeira e patrimonial da 
administração direta e indireta.

direito administrativo

48. No estudo da responsabilidade civil do Estado, a teoria que faz 
surgir a obrigação de indenizar o dano do ato lesivo e injusto 
causado à vítima pela administração é denominada teoria

(A) subjetiva da culpa.

(B) da culpa administrativa.

(C) do risco administrativo.

(D) do risco subjetivo.

(E) da culpa sem nexo causal.

49. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado

(A) independe de culpa ou dolo do agente público.

(B) independe de a culpa ser exclusiva da vítima.

(C) independe da existência de nexo causal.

(D) depende de culpa ou dolo do Poder Público.

(E) depende de culpa ou dolo dos agentes causadores do dano.

50. Em relação à responsabilidade patrimonial extracontratual do 
Estado, assinale a alternativa correta.

(A) A responsabilidade civil do Estado é com culpa, também 
chamada de responsabilidade objetiva.

(B) A responsabilidade dos agentes públicos é sem culpa, 
também chamada de responsabilidade subjetiva.

(C) A regra da responsabilidade objetiva alcança  as pessoas 
jurídicas de Direito Público, mas não alcança as pessoas 
jurídicas de Direito Privado.

(D) A reparação do dano pode dar-se tanto administrativa-
mente, como judicialmente.

(E) A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica às 
empresas públicas e às sociedades de economia mista 
prestadoras de serviços públicos.

51. O ato originário de designação de alguém para titularizar 
cargo público denomina-se

(A) aproveitamento.

(B) provimento.

(C) recondução.

(D) reintegração.

(E) reingresso.

52. No que diz respeito à estabilidade do servidor público, pode-se 
afirmar que:

(A) são estáveis os servidores que cumprirem um interstício 
de dois anos de estágio probatório.

(B) durante o período de estágio probatório, o servidor não 
poderá ser demitido.

(C) extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável será demitido.

(D) se invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, será ele aproveitado em cargo diverso ao que 
ocupava.

(E) como condição para aquisição da estabilidade, é obriga-
tória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade.

53. O contrato de prestação de serviços a ser executado de forma 
contínua poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e su-
cessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosos para a administração, limitada a

(A) sessenta meses.

(B) quarenta meses.

(C) trinta meses.

(D) vinte e quatro meses.

(E) doze meses.



12IASP1107/003-AnalistaAdministrativo

54. Os contratos administrativos poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, por acordo das partes

(A) quando necessária a modificação  do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

(B) quando houver modificação do projeto ou das especifica-
ções, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

(C) quando conveniente a substituição da garantia de execução.

(D) por oportunidade e conveniência da Administração.

(E) por ilegalidade nas cláusulas econômico-financeiras.

55. Em relação ao controle da administração pública, analise as 
afirmativas.
 I. Controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou 

órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito 
da própria Administração Pública.

 II. O controle externo é o que se realiza por um Poder ou 
Órgão Fiscalizador que se situa em Administração in-
dependente funcionalmente daquela de onde a conduta 
administrativa se originou.

 III. É permitido ao Poder Judiciário apreciar o mérito ad-
ministrativo, quando exerce o controle interno sobre a 
Administração Pública.

 IV. Ao Tribunal de Contas, no controle externo da admi-
nistração direta e indireta, compete julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 
e valores públicos.

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) II e IV.

(C) III e IV.

(D) I, II e IV.

(E) II, III e IV.

56. O controle judicial sobre os atos legislativos é exercido por 
meio de

(A) ação declaratória de ilegalidade.

(B) ação direta de inconstitucionalidade.

(C) mandado de segurança coletivo.

(D) ação civil pública.

(E) ação popular.

57. As pessoas jurídicas de Direito Privado, sem fins lucrativos, 
instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar 
serviços sociais não exclusivos do Estado, com incentivo 
e fiscalização do Poder Público, mediante vínculo jurídico 
instituído por meio de contrato de gestão, denominam-se

(A) organizações sociais.

(B) órgãos reguladores.

(C) parcerias público-privadas.

(D) convênios administrativos.

(E) agências executivas.

consoLidação das Leis do trabaLho

58. Conforme estabelece  a Consolidação das Leis do Trabalho, 
no que diz respeito à jornada de trabalho, assinale a alternativa 
correta.

(A) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele 
cuja duração não exceda a vinte horas de trabalho semanais.

(B) Os empregados sob o regime de tempo parcial poderão 
prestar horas extras, até o limite de 02 (duas) horas diárias.

(C) Não serão descontadas nem computadas como jornada 
extraordinária as variações de horário no registro de 
ponto não excedentes de cinco minutos, observado o 
limite máximo de dez minutos diários.

(D) A duração do trabalho não poderá exceder do limite legal 
ou convencionado, ainda que para atender à realização 
ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução 
possa acarretar prejuízo manifesto.

(E) Se ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas 
acidentais ou de força maior, que determinem a impossi-
bilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá 
ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 
uma hora por dia, em período não superior a vinte dias 
no ano.

59. Eusébio trabalha no almoxarifado do IAMSPE, cumprindo 
uma jornada de 08 (oito) horas diárias de trabalho, de segunda 
a sexta-feira, e com 12 (doze) meses de vigência do contrato 
de trabalho. Durante esse período, faltou ao serviço por 
14 (quatorze) dias intercalados. Ele já tem adquirido o direito 
a férias na proporção de

(A) 30 (trinta) dias corridos.

(B) 24 (vinte e quatro) dias corridos.

(C) 20 (vinte) dias corridos.

(D) 18 (dezoito) dias corridos.

(E) 12 (doze) dias corridos.

60. Nos termos do que dispõe a Consolidação das Leis do Tra-
balho, pode-se afirmar que:

(A) aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 
(cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre con-
cedidas de uma única vez.

(B) nos serviços permanentes de datilografia, escrituração 
ou cálculo, a cada período de 60 (sessenta) minutos de 
trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 
(dez) minutos deduzidos da duração normal do trabalho.

(C) entre duas jornadas de trabalho haverá um período de até 
08 (oito) horas  consecutivas para descanso.

(D) o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, 
com prejuízo do salário, nos dias em que estiver com-
provadamente realizando provas de exame vestibular.

(E) o empregado que contar com mais de 10 (dez) anos de 
serviço na mesma empresa poderá ser despedido por 
motivo de falta grave ou circunstâncias de força maior.




