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1. Sobre as modalidades de licitação, assinale a alternativa correta, 
completando a lacuna: 
____________________ 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. 
a) Leilão. 
b) Convite. 
c) Concurso. 
d) Concorrência. 

 

2. A licitação obedece à princípios. Diante desta informação, assinale 
a alternativa correta que elenca princípios da licitação: 
a) Publicidade, igualdade entre os licitantes, vinculação do 

edital. 
b) Moralidade, publicidade, onerosidade. 
c) Sigilo, isonomia, anterioridade. 
d) Respeito às condições prefixas no edital, igualdade, devido 

processo legal. 
 

3. Assinale a alternativa correta: 
I. Empresas públicas são pessoas de direito público. 

II. Empresas públicas são pessoas de direito privado 
autorizadas por lei. 

III. Empresas públicas se constituem com patrimônio próprio e 
capital exclusivamente público. 

IV. Empresas públicas são criadas por decreto legislativo. 
a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas I e IV são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 

 

4. Assinale a alternativa correta: 
I. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de 

direito público. 
II. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de 

direito privado. 
III. O patrimônio da sociedade de economia mista é formado 

por bens públicos. 
a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas II e III são corretas. 
d) Somente III é correta. 

 

5. Sobre as autarquias, assinale a alternativa incorreta: 
a) São entes administrativos autônomos. 
b) É criada por lei específica. 
c) É dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

patrimônio próprio e receita próprios. 
d) É uma forma de descentralização administrativa. 

 

6. São consideradas pessoas jurídicas de direito público interno: 
a) As associações. 
b) As autarquias. 
c) As fundações. 
d) As entidades de caráter público criada por medida provisória. 

 

7. Sobre os servidores públicos, complete a lacuna: 
São estáveis após _____ ano(s) de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. 
a) Dois. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Um. 

8. É correto afirmar sobre a modalidade de licitação por tomada de 
preços: 
a) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento será de cinco dias úteis. 
b) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento será de quinze dias úteis quando a 
licitação for do tipo “melhor técnica”. 

c) O instrumento de contrato é obrigatório. 
d) É facultativa a habilitação prévia dos licitantes. 

 

9. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminha ao 
Poder Legislativo deve compor: 

I. Mensagem, projeto de lei de orçamento, tabelas 
explicativas. 

II. Anexos detalhados da despesa, projeto de lei de orçamento 
e metas de cada unidade administrativa. 

III. Tabelas explicativas, edital, especificação dos programas 
especiais de trabalho custeados por dotações globais. 

a) Apenas I é correta. 
b) Apenas I e II são corretas. 
c) Apenas II e III são corretas. 
d) Apenas III é correta. 

 

10. Sobre a habilitação nas licitações, assinale a alternativa incorreta: 
a) Na habilitação se analisa a idoneidade dos licitantes. 
b) Será exigido dos interessados a habilitação jurídica. 
c) É facultativa a apresentação dos interessados de 

documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista. 
d) Necessária a demonstração de qualificação técnica dos 

interessados. 
 

11. É correto afirmar sobre a licitação: 
a) O prazo para impugnar o edital é de quinze dias úteis a antes 

da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 
b) A administração deve julgar e responder à impugnação do 

edital em até cinco dias úteis. 
c) Apresentada impugnação o licitante fica impedido de 

participar do processo licitatório até decisão final. 
d) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação da lei de licitações. 
 

12. Assinale a alternativa correta sobre a licitação: 
I. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
II. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às 

exigências do ato convocatório da licitação. 
III. Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela 

administração para fixação do preço máximo de 
arrematação. 

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

 

13. Assinale a alternativa incorreta sobre licitação: 
a) O atraso injustificado na obra constitui motivo para rescisão 

do contrato. 
b) Com a revogação da licitação, cabe recurso no prazo de dez 

dias úteis a contar da intimação do ato. 
c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

d) A administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
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14. Assinale a alternativa correta: 
I. É dispensável a licitação quando houver possibilidade de 

comprometimento da segurança nacional, nos casos 
estabelecidos em provimentos do Presidente da República, 
ouvido o Senado Federal. 

II. É dispensável a licitação para a aquisição ou restauração de 
obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às 
finalidades do órgão ou entidade. 

III. É dispensável a licitação nos casos de guerra. 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Apenas II e III são corretas. 

 

15. Assinale a alternativa correta: 
a) As entidades autárquicas terão seus orçamentos aprovados 

por decreto do poder executivo, salvo disposição legal 
expressa determinar que sejam pelo poder legislativo. 

b) As entidades autárquicas terão seus orçamentos aprovados 
por regulamento do poder legislativo, salvo disposição legal 
expressa determinar que sejam pelo poder executivo. 

c) As entidades autárquicas terão seus orçamentos aprovados 
por lei do poder executivo, salvo disposição legal expressa 
determinar que sejam pelo poder judiciário. 

d) As entidades autárquicas terão seus orçamentos aprovados 
por resolução normativa do poder executivo, salvo disposição 
legal expressa determinar que sejam pelo poder legislativo. 

 

16. Assinale a alternativa correta, completando as lacunas: 
A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, ___________, publicidade e ______________. 
a) Proteção, primazia da realidade, 
b) Investidura, isonomia. 
c) Moralidade, eficiência. 
d) Publicidade, dignidade. 

 

17. Assinale a alternativa incorreta:  
a) É vedado aos Municípios recursar fé aos documentos 

públicos. 
b) Compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber. 
c) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de 

Contas Municipais. 
d) A União poderá intervir nos Municípios quando deixarem de 

pagar, sem motivo de força maior, por dois anos 
consecutivos, a dívida fundada. 

 

18. Assinale a alternativa correta: 
a) O Município reger-se-á por lei orgânica votada em dois 

turnos. 
b) O Município reger-se-á por lei complementar votada em três 

turnos. 
c) O Município reger-se-á por decreto do poder executivo 

votado em dois turnos. 
d) O Município reger-se-á por lei ordinária votada em três 

turnos. 
 
 
 
 
 
 

19. Assinale a alternativa correta: 
a) A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito. 

b) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de 
pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 
esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 

c) O cargo da carreira diplomática poderá ser exercida por 
brasileiros natos e naturalizados. 

d) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta: 
a) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical. 
b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. 

c) A ei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 

d) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 
serão computados e acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores. 

 

21. Assinale a alternativa correta: 
I. O servidor público tem autorização para receber presente e 

proibição para receber comissão. 
II. É dever do servidor público, atender com presteza ao 

público em geral. 
III. É dever do servidor público, ser assíduo e pontual ao serviço. 
IV. Ao servidor é proibido manter sob sua chefia imediata, em 

cargo ou função de confiança, parente até o terceiro grau 
civil. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas III e IV são corretas. 
d) Toda estão corretas. 

 

22. Assinale a alternativa incorreta sobre os direitos e deveres dos 
servidores públicos. 
a) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 

exercício irregular de suas atribuições. 
b) A destituição de cargo em comissão é considerada 

penalidade disciplinar. 
c) Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, 

a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem 
prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

d) Será concedida licença à servidora gestante por cento e 
oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

 

23. Os princípios constitucionais relativos ao Estado Brasileiro e à 
forma de governo são: 
a) Soberano, federativo, indivisibilidade da Federação. 
b) Estado democrático de direito, investidura, cidadania. 
c) Federativo, republicano, indissolubilidade da Federação. 
d) Democrático, soberano, federativo. 
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24. É correto afirmar que: 
I. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político 
são fundamentos da república brasileira. 

II. O Estado de Direito no Brasil é democrático. 
III. As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação mediata. 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas I e II são corretas. 
d) Apenas II e III são corretas. 

 

25. É incorreto afirmar sobre o procedimento de elaboração de 
redações e documentos oficiais: 
a) O vocativo a ser empregado em comunicados dirigidos aos 

chefes de poder será Excelentíssimo Senhor, seguido do 
cargo respectivo. 

b) A redação de comunicados oficiais é caracterizada pela 
pessoalidade. 

c) O manifesto oficial deve trazer o nome e o cargo da 
autoridade que o expede, abaixo do local da assinatura. 

d) O ofício tem como finalidade o tratamento de assuntos 
oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e 
também com particulares. 

 

26. Complete as lacunas: 
Lei ____________________ disporá sobre fiscalização 
______________ da administração pública direta e indireta. 
a) Complementar, financeira. 
b) Ordinária, financeira. 
c) Delegada, organizacional 
d) Publicada, organizacional. 

 

27. Complete as lacunas: 
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo (a) ____________________, mediante controle _______, e 
pelo sistema de controle _______ de cada Poder. 
a) Comissão técnica ou de inquérito, interno, externo. 
b) Tribunal de consta da União, externo, interno. 
c) Supremo Tribunal Federal, interno, externo. 
d) Congresso Nacional, externo, interno. 

 

28. Assinale a alternativa correta sobre os direitos e deveres do 
servidor público: 

I. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes 
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. 

II. As sanções civis, penais e administrativas não poderão 
cumular-se, sendo independentes entre si. 

III. A acumulação de cargos públicos, fica condicionada à 
comprovação da compatibilidade de horários. 

IV. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do 
inativo que houver praticado, na atividade, falta punível 
com a suspensão. 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas II e III são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 

 
 
 
 
 

29. Sobre os princípios que orientam o Documento, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A unicidade determina que cada documento é único, 

entretanto, a cópia do mesmo, não é abarcada por esse 
princípio. 

b) Autenticidade do documento é o conjunto de características 
como formato, configuração dos signos, entre outros, que 
permitem provar que o documento é autêntico. 

c) O documento deve ser acessível aos interessados. 
d) Em cada documento deve haver a proveniência do mesmo, 

ou seja, as características que permitem identificar o órgão 
que o produziu. 
 

30. Acerca das funções do Arquivo, analise as preposições abaixo: 
I. A função Guarda é aquela que determina que os 

documentos que se encontram sob sua custódia, devem ser 
guardados de forma adequada. 

II. A função Conservação determina que seja necessária uma 
infraestrutura adequada para bem conservar os 
documentos, tais como iluminação, baixa umidade, dentre 
outros. 

III. A função Difusão é aquela que orienta a difusão à sociedade 
das informações sobre os conjuntos documentais que se 
encontram em seu acervo; a finalidade da difusão pode ser 
cultural ou simplesmente para conscientizar os cidadãos da 
existência de documentos de sue interesse. 

IV. A função Proteção garante a proteção dos documentos sob 
sua custódia; para tanto, se faz necessária à utilização de 
um protocolo bem estruturado, com servidores devidamente 
treinados. 

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

 

Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões de 31 a 37. 
 

A pessoa do ano 
Contardo Caligaris 
 
 
Tradicionalmente, no fim de dezembro, a revista "Time" elege a 
"pessoa do ano" e lhe dedica sua capa. Nem sempre se trata de uma 
figura admirável. O critério da escolha é a influência, o peso - para o 
bem ou para o mal. Prova disso: em 1938, a pessoa do ano foi Adolf 
Hitler, e Stálin ganhou o título em 1939 por causa dos possíveis efeitos 
catastróficos do pacto germano-soviético de não agressão 
(certamente pouco apreciado pela "Time" e por seus leitores). Stálin 
foi pessoa do ano novamente (desta vez, por razões lisonjeiras) em 
1942, pela vitória de Stalingrado, que mudou o curso da Segunda 
Guerra (1939-45). 
Como já sabíamos antes que a "Time" desta semana fosse publicada, 
a pessoa do ano de 2011 é "The Protester" - o protestador, no sentido 
de manifestante que contesta e protesta. 
A "Time" reconhece que há diferenças consideráveis entre as três 
categorias principais de protestadores do ano, ou seja, entre 1) os 
insurrectos da Primavera Árabe, que pediram (e muitos deles ainda 
pedem) uma mudança de regime; 2) os indignados europeus, 
desempregados e/ou ameaçados pela crise de seus Estados 
assistenciais e 3) os revoltados norte-americanos do movimento 
"Ocupe Wall Street", descontentes com a desigualdade e com o poder 
do capital financeiro (um pouco no espírito da revolta de Seattle em 
1999).  
Mas a revista julga que os traços comuns a esses grupos são mais 
importantes que suas diferenças: nos três casos, a massa dos 
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protestadores é composta de jovens, instruídos, de classe média, que 
não se identificam com partidos políticos oficiais e acreditam "que o 
sistema político e a economia de seu país tenham se tornado 
disfuncionais e corruptos - democracias de fachada, manipuladas 
para favorecer a ricos e poderosos". 
Há outra diferença aparente entre os grupos: como nota Kurt 
Andersen, os manifestantes europeus e de Wall Street se queixam da 
falta de democracia nos seus regimes, enquanto muitos combatentes 
da Primavera Árabe apontariam esses regimes como modelos 
desejáveis de funcionamento democrático. 
Contradição? Nem tanto. A democracia é um sistema que sobrevive à 
condição de que nunca paremos de lutar, ou seja, ela é sempre 
perfectível e se perde se a consideramos perfeita e deixamos de lutar 
por ela - para estabelecê-la (como os árabes) ou para aprimorá-la 
(como europeus e americanos), tanto faz. 
Além disso, a "Time" não escolheu um grupo: a pessoa do ano é um 
indivíduo, "o" protestador. Algo análogo tinha acontecido em 1956, 
quando os tanques da União Soviética esmagaram a resistência 
popular húngara. A revista elegera pessoa do ano o "Hungarian 
Freedom Fighter", o lutador húngaro pela liberdade. Nesse caso 
também, não fora honrado um grupo, mas "o" lutador, um indivíduo-
anônimo, mas um indivíduo mesmo assim, como o "protester" de 
2011. 
Isso não acontece apenas porque "a pessoa do ano" teria que ser 
necessariamente singular (uma pessoa, justamente). Há outra razão: 
a revista escolheu "o" indivíduo que manifesta porque (como 
escreveu Rick Stengel na apresentação), independentemente da razão 
pela qual ele protesta, pelo simples fato de protestar, essa figura 
"literalmente encarna a ideia de que a ação individual pode acarretar 
mudanças coletivas e colossais". 
Em suma, alguns dirão que a escolha do protestador como pessoa do 
ano de 2011 não foi certa, porque, por exemplo, o foco dos protestos 
é vago e seus efeitos futuros ainda incertos - eles perguntarão: "Não 
será cedo para dizer se esses protestos transformaram alguma coisa 
para melhor?". 
Mas a "Time" enxergou outra coisa: a atitude do indivíduo que 
protesta é a matriz de qualquer democracia. A coragem do 
manifestante, mesmo que, às vezes, a gente o julgue inoportuno, 
mesmo que discordemos de suas razões, de seus pedidos e dos meios 
pelos quais ele se expressa, não deixa de ser a grande garantia da 
democracia. 
Sempre me esforço para me lembrar disso quando sou aprisionado no 
meu carro por uma manifestação que paralisa o trânsito da cidade: o 
protestador acredita na possibilidade de seu ato mudar o mundo, e é 
graças a essa fé que a democracia se afirma e insiste - para todos nós. 
Enfim, ao ler as retrospectivas, 2011 parece ter sido um ano de 
alegrias, dores e incertezas, um ano intenso. Espero que o próximo 
seja, para todos nós, tão interessante quanto este, se não mais. 
 
[Fonte: Jornal Folha de São Paulo, de 29-12-11] 
 

31. Qual é a relação do texto com sua data de publicação? 
a) A época do Natal sensibiliza as pessoas. 
b) O autor deve sempre mencionar o que publica uma revista 

tão conceituada quanto o jornal que publicou seu texto. 
c) Pensa-se em retrospectivas, no mês de dezembro. 
d) O aniversário da Segunda Grande Guerra, em 2011. 

 

32. A escolha da revista que foi não de uma pessoa do ano, mas de 
um grupo de pessoas: 
a) É absolutamente inédita. 
b) Já ocorreu antes. 
c) Foi pensada, mas não posta em prática. 
d) Foi feita, mas a publicação foi censurada. 

 

33. A pessoa escolhida pela Time, todo ano: 
a) Sempre foi uma pessoa que contribuiu para o bem da 

humanidade. 
b) Sempre foi alguém que não contribuiu para o bem da 

humanidade. 
c) Nunca foi uma pessoa que não tenha contribuído para o bem 

da humanidade. 
d) Nem sempre foi uma pessoa que contribuiu para o bem da 

humanidade. 
 

34. O autor escreveu este texto, afinal, para: 
a) Enaltecer a democracia. 
b) Criticar a atitude da revista americana. 
c) Informar sobre a ocupação de Wall Street. 
d) Conclamar os brasileiros ao protesto, na Avenida Paulista. 

 

35. Os grupos de protestadores, mencionados no texto: 
a) Possuem mais diferenças do que pontos em comum. 
b) Possuem diferenças, mas importantes pontos comuns. 
c) Possuem mais semelhanças do que diferenças. 
d) Possuem semelhanças e diferenças em igual medida. 

 

36. O autor fala de sua experiência pessoal, em momentos de 
protestos. Assinale a alternativa que não condiz com as suas 
declarações. 
a) Os protestos jamais deveriam parar o trânsito. 
b) Ele, como muitos, fica preso no trânsito, quando há 

protestos. 
c) Protestos podem atrapalhar a agenda de quem está nas ruas, 

naquele momento. 
d) O protestador é um idealista. 

 

37. Assinale a alternativa que contém o perfil dos protestadores, pelo 
mundo, segundo o texto: 
a) De pouca instrução, classe baixa, jovem. 
b) De muita instrução, classe rica, jovem. 
c) De muita instrução, classe média, jovem. 
d) De pouca instrução, classe média, jovem. 
 

38. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Enxofre – jaboticaba – gazes – baronesa. 
b) Compressão – úmido – querozene – improviso. 
c) Palidez – frisar – tóxico – enchuto. 
d) Majestoso – marquesa – extravasar – pêsames. 

 

39. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância verbal dos 
termos: 

I. Metade dos participantes não sabia resolver esta questão. 
II. Minas Gerais é famosa pelo queijo e pela simpatia do povo. 

III. Haviam já três semanas que ele não conversa comigo. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II está correta. 

 

40. Indique a alternativa incorreta acerca da regência dos termos: 
a) Aquela apresentação agradou ao público adolescente. 
b) Todas as manhãs ela ajudava a avó a estender as roupas no 

varal. 
c) A desorganização do arquivo implica sérias consequências. 
d) Pedro namorava com sua prima de primeiro grau. 
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41. O acento indicador de crase não deveria ser empregado na 
alternativa: 
a) Aquelas mulheres vulgares foram entrando, uma à uma. 
b) Fomos à praia com meus tios e primos. 
c) Atribuiu à sorte a conquista da medalha. 
d) É sabido que às vezes ele sai com a secretaria. 

 

42. Longa, de produção franco-belga, levou cinco estatuetas no Oscar 
2012, dentre elas de melhor filme, ator e diretor: 
a) “A Invenção de Hugo Cabret”. 
b) “O Artista”. 
c) “Meia-noite em Paris”. 
d) “Os Descendentes”. 

 

43. Capital localizada na Região Centro-Sul do Brasil: 
a) Palmas. 
b) Curitiba. 
c) Campo Grande. 
d) Florianópolis. 
 

44. Qual o valor de a para que as retas              e 
              sejam paralelas? 
a) 6. 
b) 12. 
c) 9. 
d) 3. 

 

45. Quais são as outras raízes da equação algébrica                                  
             sabendo que -2 é uma das raízes? 
a) {-1; 3}. 
b) {-1; 2}. 
c) {-3; 1}. 
d) {-2; 1}. 

 

46. Quanto foi o montante recebido da aplicação a juros simples de 
R$ 23.000,00 à taxa de 1,5% ao mês por 2 anos? 
a) R$ 28.750,00. 
b) R$ 31.280,00. 
c) R$ 30.690,00. 
d) R$ 29.900,00. 

 

47. À velocidade de 360 km/h um avião demora 1 h e 30 min para 
fazer certo percurso. Quanto tempo fará o mesmo percurso se a 
velocidade for aumentada em 40 km/h? 
a) 1 h e 12 min. 
b) 1 h e 4 min. 
c) 1 h e 21 min. 
d) 1 h e 40 min. 

 

48. A soja apresenta em sua composição 40% de proteínas. Quantos 
gramas de proteínas fornecem 300 g de soja? 
a) 12.000 g. 
b) 1.200 g. 
c) 120 g. 
d)  12 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. O dono de uma empresa quer premiar seus 3 melhores 
funcionários André, Bruno e Carlos com R$ 60.000,00 que deverá 
ser repartido em partes diretamente proporcionais às suas idades. 
Sabendo que André tem 24 anos, Bruno 30 e Carlos 36, qual a 
quantia que receberá André e Carlos juntos? 
a) R$ 44.000,00. 
b) R$ 28.000,00. 
c) R$ 36.000,00. 
d) R$ 40.000,00. 

 

50. De um ponto exterior a uma circunferência traçam-se dois 
segmentos de secantes cujas medidas são 18 cm e 27 cm. Se a 
parte externa do menor segmento mede 12 cm, quanto mede a 
parte interna do maior segmento? 
a) 16 cm. 
b) 38 cm. 
c) 27 cm. 
d) 19 cm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




