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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 
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QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

A expressão “legislação tributária” compreende, exceto: 
 
A) Leis; 
B) Tratados; 
C) Convenções internacionais; 
D) Decretos; 
E) Normas suplementares. 
 

QUESTÃO 17 

As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades devem ser 
estabelecidas através de: 
 
A) Resolução; 
B) Lei; 
C) Instrução normativa; 
D) Ordem de serviço; 
E) Medida provisória. 
 

QUESTÃO 18 

As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, quanto a 
seus efeitos normativos, entram em vigor: 
 
A) Na data da sua publicação; 
B) Cinco dias após a data da sua publicação; 
C) Dez dias após a data da sua publicação; 
D) Quinze dias após a data da sua publicação; 
E) Trinta dias após a data da sua publicação. 
 

QUESTÃO 19 

Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na 
ordem indicada: 
 
A) I - os princípios gerais de direito tributário; II - a analogia; III - 

os princípios gerais de direito público; IV - a equidade; 
B) I - a equidade; II - os princípios gerais de direito tributário; III - 

os princípios gerais de direito público; IV - a analogia; 
C) I - a analogia; II - os princípios gerais de direito tributário; III - 

os princípios gerais de direito público; IV - a equidade; 
D) I - os princípios gerais de direito público; II - os princípios 

gerais de direito tributário; III - a analogia; IV - a equidade; 
E) I - a analogia; II - a equidade; III - os princípios gerais de 

direito público; IV - os princípios gerais de direito tributário. 
 

QUESTÃO 20 

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
exceto sobre: 
 
A) Suspensão do crédito tributário; 
B) Exclusão do crédito tributário; 
C) Outorga de isenção; 
D) Inexigibilidade do crédito tributário; 
E) Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias 

acessórias. 
 
 

QUESTÃO 21 

A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 
não se interpreta da maneira mais favorável ao acusado, em caso 
de dúvida quanto: 
 
A) Á capitulação legal do fato; 
B) Á natureza ou extensão dos efeitos do fato; 
C) Á autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
D) Á natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação; 
E) Á natureza ou às circunstâncias subjetivas do fato. 
 

QUESTÃO 22 

Sobre a obrigação tributária, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A obrigação tributária é principal ou acessória; 
B) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador; 
C) A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária; 
D) A obrigação principal extingue-se independentemente do 

crédito dela decorrente; 
E) A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem 

por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre o fato gerador dos tributos, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em 

lei como necessária e suficiente à sua ocorrência; 
B) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, 

na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a 
abstenção de ato que não configure obrigação principal; 

C) Tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos desde o momento em que 
o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que 
produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

D) Tratando-se de situação jurídica, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos desde o momento em que 
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 
aplicável; 

E) A autoridade administrativa não poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo. 

 

QUESTÃO 24 

Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 
obrigação principal pelo contribuinte, não respondem 
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas 
omissões de que forem responsáveis: 
 
A) Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos maiores; 
B) Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus 

tutelados ou curatelados; 
C) Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos 

devidos por estes; 
D) O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
E) O síndico pelos tributos devidos pela massa falida. 
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QUESTÃO 25 

Não se sub-rogam na pessoa dos respectivos adquirentes os 
créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja: 
 

A) A propriedade de bens imóveis; 
B) O domínio útil de bens imóveis; 
C) A posse de bens imóveis; 
D) A taxas pela prestação de serviços referentes a bens imóveis; 
E) O domínio direto de bens imóveis. 
 

QUESTÃO 26 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um princípio 
constitucional do Direito Administrativo: 
 

A) Legalidade; 
B) Supremacia do interesse público; 
C) Impessoalidade; 
D) Moralidade; 
E) Publicidade. 
 

QUESTÃO 27 

Sobre o princípio da publicidade, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Prescreve que a administração deve informar a todos os seus 
atos; 

B) Não havendo publicidade o ato terá seus efeitos anulados; 
C) A publicidade é de acordo com certos requisitos legais; 
D) A Constituição Federal proíbe a publicidade que faça 

propaganda do administrador; 
E) Inexiste qualquer exceção ao princípio da publicidade. 
 

QUESTÃO 28 

Podemos analisar o princípio da legalidade tomando por base 
dois espectros: o direito privado e o direito público. A 
aplicabilidade do referido princípio condicionada à autorização da 
lei (subordinação à lei) está relacionada: 
 

A) Somente ao direito público; 
B) Somente ao direito privado; 
C) Ao direito público e ao direito privado; 
D) Ao direito público ou ao direito privado; 
E) A qualquer dos ramos, a depender do intérprete. 
 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o exemplo de 
uma função atípica do Poder Executivo: 
 

A) Exonerar servidores; 
B) Recolher tributos; 
C) Produzir normas gerais; 
D) Editar normas concretas; 
E) Executar obras. 
 

QUESTÃO 30 

Dentre as consequências possíveis de ser cominadas àqueles 
condenados pela prática de ato de improbidade, não se inclui: 
 

A) Perda da função; 
B) Prisão civil; 
C) Suspensão dos direitos políticos; 
D) Declaração de indisponibilidade dos bens; 
E) Obrigação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. 
 

QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a conduta que faz 
ser presumida a prática de ato de improbidade: 
 

A) Dispensa de licitação; 
B) Inexigibilidade de licitação; 
C) Contratação sem licitação; 
D) Venda de bem público por valor abaixo do valor de mercado; 
E) Utilização do sistema de registro de preços. 
 

QUESTÃO 32 

A teoria segundo a qual o administrador, no momento da 
execução do ato, está vinculado aos motivos que ele alegou no 
momento de sua edição, é denominada: 
 

A) Teoria da Utilidade; 
B) Teoria da Legalidade; 
C) Teoria dos Motivos Determinantes; 
D) Teoria da Ubiquidade; 
E) Teoria da Inafastabilidade dos Motivos. 
 

QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
ato administrativo capaz de atingir a coletividade como um todo: 
 

A) Portaria; 
B) Decreto expropriatório; 
C) Licença para edificação; 
D) Permissão de uso; 
E) Concessão de uso. 
 

QUESTÃO 34 

O ato administrativo que depende de mais de uma manifestação 
de vontade que devem ser produzidas dentro de um mesmo 
órgão é denominado: 
 

A) Simples; 
B) Derivado; 
C) Composto; 
D) Complexo; 
E) Impróprio. 
 

QUESTÃO 35 

Os atos administrativos que contêm comando geral visando a 
correta aplicação da lei são denominados: 
 

A) Atos normativos; 
B) Atos ordinatórios; 
C) Atos negociais; 
D) Atos enunciativos; 
E) Atos punitivos. 
 

QUESTÃO 36 

Os atos administrativos que contém uma sanção imposta pelo 
poder público em razão da prática de uma infração de natureza 
funcional, imposta de forma unilateral, são denominados: 
 

A) Atos normativos; 
B) Atos ordinatórios; 
C) Atos negociais; 
D) Atos enunciativos; 
E) Atos punitivos. 
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QUESTÃO 37 

Os atos administrativos que contém uma declaração de vontade 
da Administração para concretizar negócios com particulares, nas 
condições previamente impostas pela Administração Pública, são 
denominados: 
 

A) Atos normativos; 
B) Atos ordinatórios; 
C) Atos negociais; 
D) Atos enunciativos; 
E) Atos punitivos. 
 

QUESTÃO 38 

Os atos administrativos que visam a disciplinar o funcionamento 
da Administração e a conduta funcional dos seus agentes são 
denominados: 
 

A) Atos normativos; 
B) Atos ordinatórios; 
C) Atos negociais; 
D) Atos enunciativos; 
E) Atos punitivos. 
 

QUESTÃO 39 

Os atos administrativos que a Administração se limita a certificar 
ou atestar um fato são denominados: 
 

A) Atos normativos; 
B) Atos ordinatórios; 
C) Atos negociais; 
D) Atos enunciativos; 
E) Atos punitivos. 
 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
ato administrativo normativo: 
 

A) exoneração; 
B) ordem de serviço; 
C) concessão de serviço; 
D) regulamento; 
E) parecer. 
 

QUESTÃO 41 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
ato administrativo ordinatório: 
 

A) Exoneração; 
B) Ordem de serviço; 
C) Concessão de serviço; 
D) Regulamento; 
E) Parecer. 
 

QUESTÃO 42 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
ato administrativo negocial: 
 

A) Exoneração; 
B) Ordem de serviço; 
C) Concessão de serviço; 
D) Regulamento; 
E) Parecer. 
 

QUESTÃO 43 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
ato administrativo enunciativo: 
 

A) Exoneração; 
B) Ordem de serviço; 
C) Concessão de serviço; 
D) Regulamento; 
E) Parecer. 
 

QUESTÃO 44 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
ato administrativo punitivo: 
 

A) Exoneração; 
B) Ordem de serviço; 
C) Concessão de serviço; 
D) Regulamento; 
E) Parecer. 
 

QUESTÃO 45 

A retirada do ato jurídico do ordenamento em virtude de 
ilegalidade em seu conteúdo dar-se-á através de: 
 

A) Revogação; 
B) Cancelamento; 
C) Inexecução; 
D) Anulação; 
E) Obliteração. 
 

QUESTÃO 46 

A retirada do ato jurídico do ordenamento em virtude da 
insubsistência dos motivos que justificaram sua edição produzirá 
efeitos: 
 

A) Desde a edição do ato; 
B) Ex tunc; 
C) Ex nunc; 
D) Oblíquos; 
E) Parciais. 
 

QUESTÃO 47 

Quando se constata que um ato jurídico é imprestável para uma 
determinada finalidade, mas aproveitável em outra para a qual 
apresenta os requisitos necessários, verificamos ocorrer a 
hipótese denominada: 
 

A) Concretização; 
B) Conversão; 
C) Convalidação; 
D) Consecução; 
E) Colaboração. 
 

QUESTÃO 48 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
órgão público de direção, mas sem autonomia técnica: 
 

A) Senado Federal; 
B) Ministério; 
C) Coordenadoria; 
D) Presidência da República; 
E) Tribunal de Contas. 
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QUESTÃO 49 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
órgão público colegiado: 
 
A) Senado Federal; 
B) Ministério; 
C) Coordenadoria; 
D) Presidência da República; 
E) Tribunal de Contas. 
 

QUESTÃO 50 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de 
órgão público autônomo com autonomia técnica e financeira: 
 
A) Senado Federal; 
B) Ministério; 
C) Coordenadoria; 
D) Presidência da República; 
E) Tribunal de Contas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




