
0201 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Página 1 de 12 

PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 
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QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

De acordo com a Constituição de 1988, em relação aos 
Princípios Básicos para Administração Pública, estão 
corretas as afirmativas contidas em: 
 
I. 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, moralidade, publicidade e 
eficiência; 

II. Na administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios os cargos, 
empregos e funções públicas são acessíveis 
exclusivamente aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei; 

III. A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 

IV. As funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; 

V. Não é garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical, o direito à associação 
sindical e de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei complementar; 

VI. A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definindo para sua admissão excepcionalmente a 
aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos. 

 
A) Somente I, II, IV e VI; 
B) Somente II, III e V; 
C) Somente I, III e IV; 
D) Somente II, III e VI; 
E) Somente II, III, IV e VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

No que concerne aos princípios que regem a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios é INCORRETO afirmar: 
 
A) O princípio da eficiência passa a integrar a legislação 

pátria com a edição da Emenda Constitucional nº 98, 
que atribuiu a Administração Pública e seus agentes a 
busca do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma parcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia primando pela 
rentabilidade social; 

B) O princípio da publicidade vigora para todos os 
setores e todos os âmbitos da atividade 
administrativa. Um dos desdobramentos desse 
princípio encontra-se no inc. XXXIII do art. 5, que 
reconhece a todos o direito de receber, dos órgãos 
públicos, informações do seu interesse particular ou 
de interesse coletivo ou geral; 

C) O princípio da legalidade adota subordinação à Lei, a 
legalidade significa que administração não tem 
vontade pessoal, só deve fazer o disposto em Lei; 

D) O princípio da impessoalidade prevê que a atividade 
administrativa deve ser dirigida com finalidade 
pública, aos cidadãos em geral, sem favoritismos ou 
discriminações benéficas e detrimentosas; 

E) O principio da moralidade impõe a Administração não 
apenas uma atuação legal, mas também moral, 
pautada na ética. 

 

QUESTÃO 23 

“Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada.” 
De acordo com o texto da Lei n.º 8.666/93 a definição 
acima é referente à: 
 
A) Contrato; 
B) Licitação; 
C) Compra; 
D) Alienação; 
E) Convênio. 
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QUESTÃO 24 

Assinale a opção correta acerca da execução dos 
contratos administrativos, conforme Lei Nº 8.666: 
 
A) A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, não sendo permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 
de informações pertinentes a essa atribuição; 

B) O contratante é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados; 

C) O contratado é responsável, em parte, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 

D) A Administração Pública responde solidariamente 
com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato; 

E) A inadimplência do contratado, com referência aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais  transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento. 

 

QUESTÃO 25 

Segundo a Lei n.º 8.666/93, art. 78, constitui motivos 
para rescisão de contrato: 
 
A) Cumprimento regular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; 
B) Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, 

com justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

C) Dissolução da sociedade ou o falecimento do 
contratado; 

D) Razões de interesse particular, de alta relevância e 
amplo conhecimento; 

E) Atraso superior a 60 dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

O art. 3º da Lei 8.666/93 cita os princípios 
constitucionais que devem ter observância nas 
Licitações públicas, são eles: 
 
A) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade 

e Eficiência; 
B) Isonomia, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade, Probidade administrativa, Independência 
ao instrumento convocatório e Julgamento subjetivo; 

C) Isonomia, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade, Probidade administrativa, Vinculação ao 
instrumento convocatório e Julgamento objetivo; 

D) Isonomia, Legitimidade, Pessoalidade, Ética, 
Divulgação, Honestidade administrativa, 
Desacoplamento ao instrumento convocatório e 
Julgamento objetivo; 

E) Isonomia, Legalidade, Pessoalidade, Moralidade, 
Privacidade, Integridade administrativa, 
Desvinculação ao instrumento convocatório e 
Julgamento objetivo. 

 

QUESTÃO 27 

Com relação à licitação, considere: 
 
I. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

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; 

II. 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. 

 
As proposições citadas em I e II correspondem, 
respectivamente, as modalidades de licitação: 
 
A) Convite e Concorrência; 
B) Concurso e Concorrência; 
C) Concurso e Convite; 
D) Convite e Concurso; 
E) Tomada de preços e Concurso. 
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QUESTÃO 28 

Conforme a LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, analise 
as proposições abaixo colocando (V) para as verdadeiras 
e (F) para as falsas. 
 
(   ) A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais conveniente  para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

(   ) A licitação é dispensável  para a aquisição de bens e 
insumos destinados exclusivamente à pesquisa 
científica e tecnológica com recursos concedidos pela 
Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras 
instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo 
CNPq para esse fim específico; 

(   ) A licitação é dispensável  para as compras de 
material de uso pelas Forças Armadas, sem 
restrições, quando houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estrutura de apoio 
logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 

(   ) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) F, V, V, V; 
B) V, V, F, V; 
C) V, V, V, V; 
D) F, V, F, V; 
E) F, F, V, F. 
 

QUESTÃO 29 

Em consonância com a Lei nº 8.666, assinale a 
sequência correta que preenche as lacunas abaixo (Art. 
7º): 
As licitações para a execução de obras e para a prestação 
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequência: 
_____________________,________________ e ________________________. 
 
A) Execução das obras e serviços, projeto executivo e 

projeto básico; 
B) Projeto executivo; projeto básico e execução das obras 

e serviços; 
C) Projeto executivo; execução das obras e serviços e 

projeto básico; 
D) Projeto básico ; execução das obras e serviços e  

projeto executivo; 
E) Projeto básico; projeto executivo e execução das obras 

e serviços. 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação 
instaurada para aquisição ou venda de bens ou 
mercadorias, ou contrato dela decorrente: elevando 
arbitrariamente os preços; vendendo, como verdadeira 
ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
entregando uma mercadoria por outra; alterando 
substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; tornando, por qualquer modo, injustamente, 
mais onerosa a proposta ou a execução do contrato, 
origina: 
 
A) Pena - detenção, de 9 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 

multa; 
B) Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 

multa; 
C) Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa; 
D) Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, 

além da pena correspondente à violência; 
E) Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. 
 

QUESTÃO 31 

De acordo com o artigo 89 da Lei n. 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), dispensar ou 
inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou 
deixar de observar as formalidades pertinentes à 
dispensa ou à inexigibilidade, resultará na pena de: 
 
A) Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa; 
B) Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa; 
C) Detenção, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa; 
D) Detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa; 
E) Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 

QUESTÃO 32 

No que se refere aos Servidores públicos analise as 
afirmativas baixo: 
 
I. São considerados servidores públicos apenas os 

servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos 
providos por concurso público e que são regidos por 
um estatuto, definidor de direitos e obrigações; 

II. No regime estatutário o servidor é nomeado através 
de um ato unilateral, ingressando numa situação 
jurídica já delineada, sem poder modificá-la, pois são 
regidos por um estatuto que é uma lei; 

III. O regime estatutário foi introduzido no País em 1939, 
no Governo de Getúlio Vargas e trouxe várias 
garantias para os servidores como a admissão apenas 
por concurso público; 

IV. O regime celetista observa uma relação contratual 
que sempre pressupõe uma liberdade de negociação 
de preços e condições de fornecimento de utilidades. 

 
Estão CORRETAS: 
 
A) Somente as afirmativas expressas em I, II e III; 
B) Somente as afirmativas expressas em II, III e IV; 
C) Somente as afirmativas expressas em I, III e IV; 
D) Somente as afirmativas expressas em II e IV; 
E) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 33 

Existe uma visão equivocada que tudo que escrevemos 
no âmbito empresarial é correspondência. Não é bem 
assim! Devemos separar e distinguir o que é 
correspondência e documento, embora, os dois possam 
ser classificados como redação empresarial. A respeito 
do assunto é correto o que se afirma em: 
 
A) Em um processo de comunicação temos 

designadamente os seguintes elementos: emissor, 
mensagem, receptor, e código; 

B) A correspondência é um meio de comunicação, mas 
não insere todos os seus elementos; 

C) Quando redigimos um documento administrativo, não 
necessariamente, haverá um retorno ou 
acompanhamento; 

D) Quando redigimos um documento administrativo, 
obrigatoriamente, haverá um retorno ou 
acompanhamento; 

E) A Ata é um exemplo de correspondência familiar. 
 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
Redigir e executar o processamento de texto de 
correspondência geral, nomeadamente memorandos, 
cartas/ofícios, notas informativas e outros documentos 
com base em informação fornecida faz parte das 
atribuições do Agente administrativo. No que se refere à 
definição dos principais instrumentos utilizados na 
correspondência e comunicação escrita comercial e/ou 
oficial relacione as colunas: 
 
1. O memorando; 
2. A ata; 
3. O ofício; 
4. A carta. 
 
(   ) É  a modalidade de comunicação entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão, que podem 
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível 
diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de 
comunicação eminentemente interna; 

(   ) É uma modalidade redacional livre, pois nela podem 
aparecer a narração, a descrição, a reflexão ou o 
parecer dissertativo. O que determina a abordagem, a 
linguagem e os aspectos formais desse tipo de 
comunicação é o fim a que ela se destina: um amigo, 
um negócio, um interesse pessoal, um ente amado, 
um familiar, um seção de jornal ou revista; 

(   ) É o documento de valor jurídico, que consiste no 
resumo fiel dos fatos, ocorrências e decisões de 
sessões, reuniões ou assembleias, realizadas por 
comissões, conselhos, congregações, ou outras 
entidades semelhantes, de acordo com uma pauta, ou 
"ordem do dia", previamente divulgada; 

(   ) É um tipo de correspondência muito utilizada nos 
órgãos públicos, originalmente é uma 
correspondência oficial, podendo ser usado também 
por empresas, clubes e associações, e, ainda 
atualmente, como correspondência protocolar entre 
as entidades públicas ou particulares. Consta no 
Manual de Redação da Presidência da República que 
a linguagem utilizada deve ser formal sem ser 
rebuscada, e devemos seguir a padronização 
conforme disposição federal. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) 1, 4, 2, 3; 
B) 1, 3, 2, 4; 
C) 2, 1, 4, 3; 
D) 2, 4, 3, 1; 
E) 4, 3, 1, 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0201 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Página 9 de 12 

QUESTÃO 35 

O ________________________é um documento por meio do qual se faz um determinado pleito. Ele deverá conter a 
identificação de quem faz a solicitação, a quem é dirigido, e objetivamente qual o pedido realizado. 
Completa corretamente a lacuna: 
 

A) Pedido; 
B) Requerimento; 
C) Procuração; 
D) Oficio; 
E) Declaração.
 

QUESTÃO 36 

O modelo de documento exposto abaixo é: 
 

 
 

A) Circular; 
B) Oficio; 
C) Procuração; 
D) Requerimento; 
E) Atestado. 
 

QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa que apresenta uma definição ERRADA: 
 

A) HARDWARE é toda parte física do computador relacionada à máquina propriamente dita; 
B) SOFTWARE é a parte lógica do computador que determina o comportamento e a função a ser executada e entendida 

pelo hardware; 
C) CPU é um suporte eletrônico onde os componentes integrantes do computador estão montados. Ela é a principal 

placa do computador, que funciona como uma bandeja onde estão o microprocessador, a memória RAM e outros 
dispositivos (conectores, resistores, transmissores, etc.); 

D) Memória ROM é o tipo de memória somente para leitura; 
E) Memória RAM  é a memória de trabalho do computador. 
 

QUESTÃO 38 

Assinale a alternativa que apresenta apenas periféricos de entrada: 
 

A) Teclado, webcam, scanner; 
B) Mouse, scanner, caixas de som; 
C) Monitor, impressora, caixas de som; 
D) Fax-modem, impressora, monitor; 
E) Pen drive, caixas de som, mouse. 
 

 

OSMAR PEREIRA DE MELO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o nº. 
123.456.789-00 portador da Carteira de Identidade nº. 33.777.222-9, residente na Rua 
Amora, nº. 10, município de São Paulo - SP, pelo presente instrumento nomeia e constitui 
seu bastante mandatário o Sr. BELTRANO SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF 
sob o nº. 789.112.345-76, ao qual confere os mais amplos poderes, para representá-lo 
perante o foro em geral, com os poderes da cláusula “ad judicia” extra, podendo, para 
tanto, promover, contestar, intervir e acompanhar todas as medidas judiciais perante 
qualquer Juízo ou Tribunal, podendo ainda transigir, firmar compromissos, desistir, 
concordar, confessar, dar e receber quitação, nomear prepostos para que o represente 
em repartições públicas ou em Juízo, receber citação, notificação ou intimação judicial ou 
extrajudicial, receber escrituras públicas de confissão de dívida e hipoteca, constituir 
devedores em mora, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel 
desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer, especialmente para propor 
contra o Sr. DEVEDÓRIO MARTINS, inscrito no CPF sob o n.º 001.002.003.00, a 
competente AÇÃO DE DESPEJO.  
                                                          São Paulo, 16 de janeiro de 2008.  
                                                                                                OSMAR PEREIRA DE MELO 
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QUESTÃO 39 

Relacione corretamente as colunas, identificando o tipo 
de arquivo pertinente à extensão: 
 
1. *.EXE 
2. *.TXT 
3. *.DOC 
4. *.XLS 
5. *.BMP 
6. *.JPG 
 
(   ) Documento do Microsoft Word; 
(   ) Arquivo de imagem; 
(   ) Planilha do Microsoft Excel; 
(   ) Arquivo executável (programa); 
(   ) Arquivo de texto; 
(   ) Arquivo de Imagem padrão Bitmap do Windows. 
 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) 3, 6, 4, 2, 1, 5; 
B) 3, 6, 4, 1, 2, 5; 
C) 2, 6, 4, 3, 1, 5; 
D) 2, 6, 4, 3, 5, 1; 
E) 3, 4, 6, 2, 1, 5. 
 

QUESTÃO 40 

A respeito do tecado do computador, preencha 
corretamente as lacunas. 
 
I. TECLA _________________(também representada por 

uma seta vertical para cima) Quando mantida 
pressionada e pressionando-se também uma outra 
tecla com o Caps Lock desativado, a letra será 
MAIÚSCULA. Se Caps Lock estiver acionado, a letra 
será MINÚSCULA. Ao se manter esta tecla 
pressionada e digitarmos uma tecla que tenha dois 
caracteres diferentes (um na parte superior e outro 
na inferior da tecla), no texto será inserido o 
caractere que estiver na parte superior da tecla; 

II.  TECLA ________________Utilizada normalmente 
acompanhada de outra tecla qualquer. Por exemplo, 
para marcar totalmente um texto que esteja no 
WORD, basta mante-la pressionada e pressionar a 
tecla T; 

III. TECLA_______________ quando pressionada, ativa a 
barra de menus de um programa, e poderemos 
escolher um menu usando as teclas de direção (setas) 
e pressionando Enter; 

IV. TECLA ___________________________ao ser pressionada, 
retorna o cursor um espaço para a esquerda, 
apagando o caractere de texto que existir. Se não 
existir um caractere à esquerda do cursor, apenas 
retorna um espaço para a esquerda. 

 
A) Ctrl, Shift, Alt, Backspace; 
B) Shift, Alt, Ctrl,  Backspace; 
C) Shift, Ctrl, Alt, Backspace; 
D) Backspace, Shift, Ctrl, Alt; 
E) Shift, Backspace, Ctrl, Alt. 
 

QUESTÃO 41 

Podemos salvar um documento no Word, EXCETO da 
seguinte maneira: 
 
A) Utilizando o comando salvar no menu arquivo; 
B) Clicando no botão salvar na barra de ferramentas 

padrão; 
C) Usando a combinação das teclas Ctrl + B; 
D) Usando a combinação das teclas Ctrl + S; 
E) Usando a combinação das teclas Alt + A + S. 
 

QUESTÃO 42 

É uma rede local de computadores que atende às 
necessidades de uma organização, instituição, empresa 
ou qualquer outro grupo de trabalho, ou seja, é uma rede 
de computadores interna onde são utilizados os 
programas e conceitos da INTERNET: 
 
A) Internet; 
B) Intranet; 
C) Web site; 
D) World Wide Web; 
E) ARPAnet. 
 

QUESTÃO 43 

Ícones são imagens pequenas que representam arquivos, 
pastas, programas e outros itens. Sobre os ícones está 
correta a informação: 
 
A) Se você clicar duas vezes em um ícone da área de 

trabalho, o item que ele representa não será iniciado 
ou aberto, isso só acontecerá se você selecionar a 
opção desejada clicando o botão direito do mouse; 

B) Você pode escolher os ícones que serão exibidos na 
área de trabalho, adicionando-os quando desejar, no 
entanto esta ação é irreversível; 

C) Se você quiser acesso fácil na área de trabalho a seus 
programas e arquivos favoritos, crie atalhos para eles. 
Um atalho é um ícone que representa um link para um 
item, em vez do item em si; 

D) Quando você clica em um atalho, o item é aberto. Se 
você excluir um atalho, o item original também será 
excluído; 

E) Você não pode mover ou excluir um grupo de ícones 
de uma só vez, para executar essa ação é  necessário 
selecionar e excluir um a um. 
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QUESTÃO 44 

O Microsoft Excel é um software para criação e 
manutenção de Planilhas Eletrônicas. Sobre ele analise 
as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) 
para as falsas: 
 
(   ) O  Excel é adequado  para fazer o controle de 

processos, ou seja se desejamos cadastrar o número 
do processo, data de entrada, datas e locais de 
movimentação e demais informações referentes ao 
processo. Depois pretendemos fazer pesquisas 
complexas nos dados armazenados como, por 
exemplo, pesquisa pelo número do processo, pelo 
nome do responsável; 

(   ) O Excel permite, além da manipulação de cálculos em 
planilhas, a inclusão de gráficos criados com base nos 
dados da planilha; 

(   ) O Excel é um software da classe “planilha eletrônica”, 
e é útil quando precisamos efetuar cálculos sobre 
dados dispostos em forma de tabelas, trabalhar sobre 
dados com as facilidades básicas de um banco de 
dados, e apresentar dados numéricos sob a forma de 
gráficos; 

(   ) Barra de fórmulas do Excel exibe a fórmula utilizada 
na célula atual (célula onde está o cursor); 

(   ) Célula - É a unidade de uma planilha na qual 
podemos inserir e armazenar dados. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) V, V, V, V, V; 
B) V, V, F, V, V; 
C) F, V, F, V, V; 
D) F, V, V, V, V; 
E) F, V, V, V, F. 
 

QUESTÃO 45 

O PowerPoint 2007 possui quatro modos de exibição 
principais, são eles: 
 
A) Normal, Numeração de Slides, Personalização e 

Apresentação de Slides; 
B) Normal, Seleção  de Slides, Cascata  e Apresentação de 

Slides; 
C) Normal, Seleção  de Slides, Cascata e Renomeação  de 

Slides; 
D) Normal, Seriação de Slides, Anotações e Renomeação  

de Slides; 
E) Normal, Classificação de Slides, Anotações e 

Apresentação de Slides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Uma das maneiras de abrir o menu Iniciar no Windows 7 

é  pressionando a tecla de logotipo do Windows  no 
teclado. Sobre o menu Iniciar é correto afirmar: 
 
I. O painel esquerdo grande mostra uma lista curta de 

programas no computador. Pode haver variações na 
aparência dessa lista porque o fabricante do 
computador tem autonomia para personalizá-la; 

II. No canto inferior esquerdo está a caixa de pesquisa, 
que permite que você procure programas e arquivos 
no computador digitando os termos de pesquisa; 

III. O painel esquerdo dá acesso a pastas, arquivos, 
configurações e recursos mais usados; 

IV. No painel direito é possível fazer logoff do Windows 
ou desligar o computador; 

V. Um dos usos mais comuns do menu Iniciar é abrir 
programas instalados no computador. Para abrir um 
programa mostrado no painel direito do menu 
Iniciar, clique nele. Isso abrirá o programa e fechará o 
menu Iniciar. 

 
Estão corretas as informações contidas em: 
 
A) Somente I, II, III e V; 
B) Somente II, III, IV e V; 
C) Somente III, IV e V; 
D) Somente I, II e IV; 
E) Somente I, II, IV e V. 
 

QUESTÃO 47 

Assinale a única informação correta a respeito da 
segurança de seu computador na Internet ou intranet: 
 
A) Firewall é utilizado para determinar que programas 

possam aceder à internet, mas não impedir que 
intrusos entrem no nosso PC; 

B) Antivírus é utilizado para detectar e eliminar vírus. 
Depois de instalado (mesmo não estando atualizado) 
reconhece todos os vírus protegendo totalmente o PC; 

C) Cavalo de Tróia é um vírus, cujo objetivo é obter 
acesso ao computador do utilizador, de forma a ler e 
roubar informação, alterar ou destruir ficheiros, isto é, 
controlar todo o sistema, necessita ser instalado 
manualmente, pelo que geralmente vem disfarçado de 
jogo, proteção de tela, ou outra aplicação; 

D) Worms tem como objetivo atacar o computador de 
determinadas entidades/empresas, mas durante esse 
processo não pode danificar o nosso PC, ou roubar 
informação; 

E) Spyware e Dialers objetivam instalar formas 
abusivas de publicidade (spyware) e programas que 
efetuam chamadas telefônicas de valor acrescentado 
(dialers). Só podem ser instalados manualmente. 
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QUESTÃO 48 

Considerado o Windows 2007 relacione as teclas de 
atalho à suas devidas funções: 
 
1. CTRL + O 
2. CTRL + A 
3. CTRL + W 
4. ALT + CTRL + S 
5. ALT + SHIFT + C 
 
(   ) Cria um novo documento do mesmo tipo do atual ou 

do mais recente; 
(   ) Divide a janela do documento; 
(   ) Abre um documento; 
(   ) Remove a divisão da janela do documento; 
(   ) Fecha um documento. 
 
A) 1, 3, 5, 2, 4; 
B) 2, 1, 3, 4, 5; 
C) 3, 1, 2, 5, 4; 
D) 4, 1, 2, 5, 3; 
E) 1, 4, 2, 5, 3; 
 

QUESTÃO 49 

Assinale o item que apresenta a formatação correta de 
um endereço eletrônico: 
 
A) www.google.com.br 
B) antoniomesquita@genamaz.org.br 
C) HPPT://casinhadosmoldes.blogspot.com.br 
D) maratmesquitagenamaz,org.br 
E) www.verapatchwork,com/tag/moldes/ 
 

QUESTÃO 50 

No Excel 2007 ao pressionarmos simultaneamente as 
teclas ALT+F1 contaremos com a função que: 
 
A) Cria um gráfico dos dados no intervalo atual; 
B) Insere uma nova planilha; 
C) Exclui a planilha; 
D) Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada; 
E) Exibe a caixa de diálogo Ir para. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




