
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2013 
Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Piracicaba. 

 

CADERNO DE QUESTÕES  
 

 

002 - Auxiliar Administrativo 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 

1 Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu.  

2 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

7 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

8 O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. 

9 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

12 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

13 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 
 

 
 
 

NOME:_________________________________RG:______________  
 

GRUPO MAKIYAMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões 01 a 05 
 

É de puxar os olhos 
(Ricardo Semler) 

E o camarão se mexeu. O danado estava vivo! Posso 
parecer um pouco caipira, já tinha comido peixe cru em 
restaurante japonês, mas cru e vivo, nunca! Foi só pegar no 
bicho com os tais pauzinhos e vuupt, o camarão deu um salto 
de samurai de volta para o prato. E assim progredia a visita 
ao Japão... 

Descer no aeroporto de Narita leva à reflexão sobre o 
que incentiva milhares de nisseis a abandonarem o Brasil à 
procura de uma oportunidade no Japão. Logicamente, ganhar 
dinheiro verdadeiro é uma razão. Em vez de trocarem o seu 
esforço por uma moeda-piada do tipo cruzeiro, cruzado ou 
cruz-credo, o conforto de botar alguns iens no banco e saber 
que ainda estará lá quando for verificar o extrato. Até aí tudo 
bem. Mas fico pensando se o desespero é parte vital da 
decisão e se os nossos nisseis sabem no que estão se 
metendo. 

Esta semana foi interessante aqui. A primeira-ministra 
da França, Edith "menina-veneno" Cresson, disse que os 
japoneses não sabem viver, que mais parecem umas 
formigas. O pessoalzinho daqui ficou uma vara. Passados 
alguns dias, bomba em cima de bomba com casos magistrais 
de corrupção nos mais altos níveis (ao leitor distraído reafirmo 
que estou em Tóquio e não em Brasília). Começou com o 
Marubeni, acusado de desvios de propinas para políticos. Aí, 
foi a vez da Nomura, a maior corretora de bolsa de valores do 
mundo, que andou desviando dinheiro e dando propina para 
políticos. E, para finalizar a novela da semana, a Itoman vê os 
seus executivos saírem algemados por envolvimento em - 
pasmem! - desvio de fundos e propinas para políticos. E 
foram três casos totalmente independentes um do outro... 

Rumar para o Japão à procura do pote de ouro do fim 
do arco-íris é uma ingenuidade. O Japão é moderno, mas as 
suas tradições milenares desafiam qualquer análise ou 
compreensão superficial. É a meca da inovação, mas é 
também o país que mais copiou produtos na história 
industrial. Tem ares de liberdade de mercado, mas é uma das 
nações mais protecionistas e paternais do globo. É líder em 
tecnologia em diversas áreas, mas só deixa japoneses 
legítimos assumirem qualquer cargo de importância nas 
empresas. Fã do capitalismo livre, é mestre inigualável de 
intervenção estatal e poupança forçada. É nação orgulhosa 
de sua raça, mas os seus ídolos de comerciais não têm nem 
mesmo os olhos puxados, a exemplo de um comercial muito 
popular por aqui com o nosso "acerera A-i-roton"! Aos nisseis 
que pensam em vir para cá, cabe a mesma reflexão que vale 
para Nova Jersey ou Lisboa. Todas as nações têm muito a 
ensinar, mas também muito a aprender. Nivelar as 
expectativas com os pés no chão fará com que nossos 
imigrantes voltem algum dia ao Brasil para ajudar a desatolar 
o nosso país com o que vivenciaram fora. É bom colocar tudo 
no prato para evitar, como no caso do meu camarão rebelde, 
que se acabe comendo cru... 
SEMLER, Ricardo. “É de puxar os olhos”. In: Embrulhando o Peixe - Crônicas de um 

Empresário do Sanatório Brasil. 2ª ed. São Paulo: Best Seller, 1992. p. 58-59 
 

Questão 01 
De acordo com o texto, um ponto negativo em comum entre o 
Brasil e o Japão é que: 
A Ambos não permitem que estrangeiros ou mestiços 

assumam qualquer cargo de importância nas empresas. 
B Ambos têm o hábito cultural de comer peixe e carne crus 

e vivos. 
C Os ídolos de comerciais não têm os olhos puxados. 
D Ambos têm casos de corrupção política. 
E São as nações mais protecionistas e paternais do 

planeta. 

Questão 02 
O principal questionamento do autor no texto é se 
A a tecnologia desenvolvida no Japão realmente tem 

serventia. 
B realmente é vantajoso deixar seu país para se aventurar 

em outro que pode estar igual ou pior ao seu próprio. 
C ele seria considerado caipira em achar estranho comer 

camarão vivo. 
D seria muita ingenuidade da parte dele procurar por um 

pote de ouro do fim do arco-íris. 
E os japoneses realmente parecem formigas, como afirmou 

a primeira-ministra da França na época. 
 

Questão 03 
Por que milhares de nisseis saem do Brasil para trabalhar no 
Japão? 
A Porque são fãs do capitalismo livre, da intervenção 

estatal e da poupança forçada, comuns no Japão. 
B Porque é menos custoso do que ir para Nova Jersey ou 

Lisboa, além de que o dinheiro depositado estará mais 
seguro em bancos japoneses. 

C Porque gostariam de trabalhar em comerciais japoneses, 
em que os garotos-propaganda não têm nem mesmo os 
olhos puxados. 

D Porque têm a oportunidade de receber salários maiores 
trabalhando em restaurantes que servem camarão cru. 

E Porque eles têm a oportunidade de receber salários 
maiores e a certeza de que o dinheiro depositado estará 
seguro no banco. 

 

Questão 04 
“É a meca da inovação, mas é também o país que mais 
copiou produtos na história industrial. Tem ares de liberdade 
de mercado, mas é uma das nações mais protecionistas e 
paternais do globo. É líder em tecnologia em diversas áreas, 
mas só deixa japoneses legítimos assumirem qualquer cargo 
de importância nas empresas. [...] É nação orgulhosa de sua 
raça, mas os seus ídolos de comerciais não têm nem mesmo 
os olhos puxados” [...] 
 

A partir do excerto acima, pode-se entender que o Japão: 
A É um lugar onde a inovação em diversas áreas faz com 

que os japoneses legítimos procurem sair do país. 
B É um país com vários contrastes culturais, sociais e 

econômicos. 
C É um país que não permite a entrada de estrangeiros em 

seu território. 
D É um país que tem a liberdade como ideal, mas que, ao 

mesmo tempo, mantém os nisseis como prisioneiros. 
E E um país em que os fatores culturais, sociais e 

econômicos fazem com que os japoneses deixem de 
sentir orgulho de sua raça. 

 

Questão 05 
[...] “já tinha comido peixe cru em restaurante japonês, mas 
cru e vivo, nunca!” 
 

O vocábulo grifado acima se trata de uma conjunção 
adversativa, com sentido de oposição. Portanto, pode ser 
substituído, sem perda de sentido, pelas conjunções abaixo, 
EXCETO: 
A Porém. 
B No entanto. 
C Logo. 
D Todavia. 
E Contudo. 
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Questão 06 
Assinale a alternativa em que a crase NÃO está empregada 
corretamente. 
A Minha mãe me convenceu à ir para a festa. 
B As mães estão à espera de seus filhos. 
C Combinaram tudo às escondidas para que ninguém 

soubesse. 
D O navio parte às 8h30. 
E Estarei trabalhando à noite. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa que NÃO apresente erro de ortografia. 
A Des de que cheguei de viagem, não consegui me 

encontrar com meus amigos. 
B A transmissão do jogo foi interrompida derrepente. 
C O jardim está repleto de hortênsias. 
D Todos estão anciosos por conhecer os novos 

proprietários da empresa. 
E Por favor, leve o jantar em uma bandeija. 
 

Questão 08 
Em qual das alternativas abaixo há ERRO de concordância 
verbal? 
A A gente só vai saber o resultado dos exames na próxima 

semana. 
B Agora são, exatamente, meio-dia e trinta minutos. 
C Apenas um dos convidados para as festividades era 

estrangeiro. 
D Nem o menino nem a menina quiseram brincar. 
E Tal como os irmãos mais velhos, o rapaz quis ir morar 

sozinho. 

Questão 09 
Assinale única alternativa em que a oração está 
gramaticalmente CORRETA. 
A Para fazer o bolo, precisarei de quatrocentos gramas de 

farinha de trigo. 
B Juliano era o mais pior de todos os jogadores. 
C Após comer muitos doces, a criança se sentiu mau. 
D Peço encarecidamente que vocês façam menas bagunça. 
E Ambas as duas casas foram alagadas em razão das 

fortes chuvas. 
 
 

Questão 10 
Quanto à grafia, apresenta todos os vocábulos CORRETOS a 
alternativa: 
A Análise, cafezal, usina. 
B Invazão, coisa, caseiro.  
C Cortezia, pobreza, burguesia. 
D Asa, busina, azul. 
E Azia, aseite, casa. 
 

MATEMÁTICA 
 

Questão 11 
A álgebra é um ramo da matemática que trata, dentre outros 
assuntos, de equações e funções. Sua aplicabilidade 
estende-se a todo o cotidiano e nos auxilia na generalização 
de situações, já que permite que utilizemos símbolos para 
representar números. De acordo com as operações básicas 
do cálculo algébrico, podemos afirmar que: 
A A soma de dois números quaisquer inteiros e consecutivos 

resulta sempre na diferença positiva de seus quadrados. 
B A soma de dois números inteiros e ímpares quaisquer 

resulta sempre em um número ímpar. 
C A soma de cinco números quaisquer inteiros e 

consecutivos será sempre um número múltiplo de 10. 
D O produto de dois números quaisquer inteiros e 

consecutivos resulta sempre na diferença positiva dos 
quadrados desses números. 

E O produto de três números quaisquer inteiros e 
consecutivos resulta sempre em um número múltiplo de 3. 

Questão 12 
Um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são 
iguais e paralelos. Suponha um paralelogramo em que a 
medida da altura seja dada por   e a medida da base seja 

igual ao dobro de  . Sendo   um número de forma que 
   

 
 
    

 
 
   

 
 assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, o valor da altura e da base de tal 
paralelogramo. 
A 12 e 24 
B 15 e 30 
C 20 e 40 
D 13 e 26 
E 11 e 22 

Questão 13 
Ana, Bruna e Camila estudam em escolas diferentes com 
professoras de matemática diferentes, e estas usam métodos 
diferentes para determinar a média de nota de prova obtida 
por seus alunos. A professora de Ana utiliza o método da 
média ponderada, enquanto que as professoras de Bruna e 
Camila utilizam, respectivamente, a média aritmética e a 
média geométrica. Sabendo que tanto a professora de Ana 
como as professoras de Bruna e Camila aplicam três provas 
durante o bimestre, considere a tabela a seguir, que contém 
as notas obtidas por Ana, Bruna e Camila nas provas que 
cada uma delas realizou no primeiro bimestre de 2013. 

 

Ana  Bruna  Camila 

Prova Nota Peso  Prova Nota  Prova Nota 

1ª 5 1  1ª 6  1ª 2 

2ª 3,5 2  2ª 3  2ª 8 

3ª 4 3  3ª 6  3ª 4 
 

Assinale a seguir a alternativa que apresenta, 
respectivamente, a média de nota de prova obtida por Ana, 
Bruna e Camila de acordo com o método utilizado por suas 
respectivas professoras: 
A 4, 5 e 4 
B 5, 4 e 4 
C 4, 4 e 5 
D 4, 5 e 5 
E 5, 5 e 4 
 

Questão 14 
O Sistema Internacional de Medidas (S.I.) foi formalizado em 
1960 pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, sediado 
na França. Ele define as unidades de medida padrão, 
facilitando não só a pesquisa científica, mas, também, o 
comércio e a troca de informações como um todo. Assinale 
abaixo a alternativa que apresenta uma situação em que o 
uso das unidades de medidas está CORRETO: 
A Um retalho de tecido usado por um artesão tem 24 

centímetros de largura e 36 centímetros de comprimento, 
ou seja, tem 8,64 metros quadrados de área. 

B Uma embalagem de biscoitos que, antes, tinha 1232 
gramas teve sua massa diminuída em 25%; agora tem 
0,924 quilogramas de massa. 

C Se tomar o caminho A, demoro 6,2 horas para chegar à 
casa de minha tia. Porém, sempre tomo o caminho B e 
demoro 389 minutos, ou seja, economizo 1020 segundos. 

D A caixa d’água de determinada residência tinha volume de 
750 m³, mas foi trocada por outra, cujo volume equivale a 
 

 
 do volume da caixa anterior, ou seja, 450 metros 

quadrados. 
E Aos três anos de idade, um menino tinha 0,95 metros, 

cresceu 20 centímetros nos três anos seguintes e, hoje, 
aos 6 anos, tem 0,97 centímetros. 
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Questão 15 

Sejam as matrizes   [  
 
    
 
    
 
] e   [

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
], a 

matriz transposta de   e o produto     são, 
respectivamente: 

A [
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
] e [   
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D [
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] e [  
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Questão 16 
José aplicou R$ 620,00 em um banco que rende 1,5% ao 
mês em regime de juros simples. Assim, assinale a seguir a 
alternativa que apresenta, respectivamente, o montante 
gerado por essa aplicação após dois anos e o tempo que 
José deve manter tal aplicação se desejar gerar um montante 
no valor de R$ 1550,00. 
A R$ 843,20 e 2 anos e 4 meses. 
B R$ 843,20 e 4 anos e 2 meses. 
C R$ 930,00 e 13 anos e 5 meses. 
D R$ 638,60 e 3 anos e 11 meses. 
E R$ 843,20 e 8 anos e 4 meses. 
 

Questão 17 
Quando um amigo perguntou a Gustavo qual a sua idade e a 
idade de seus dois irmãos ele respondeu: 
 

“Sendo  ,   e   números reais inteiros e positivos, minha 
idade é o dobro de um número  , onde   é dado por 

 √      . A idade de meu irmão mais novo é igual ao 

produto da minha idade por um número  , onde   é dado por 

   √ . E, por fim, a idade de meu irmão mais velho é 

igual à idade de meu irmão mais novo somada ao produto da 

minha idade por um número  , onde   é dado por       
   .” 
 

Assim, o amigo deverá deduzir que a idade de Gustavo e de 
seus irmãos mais velho e mais novo são, respectivamente: 
A 24, 28 e 6 anos. 
B 28, 32 e 16 anos. 
C 24, 28 e 12 anos. 
D 20, 32 e 10 anos. 
E 22, 11 e 30 anos. 
 

Questão 18 
Um colégio fez uma pesquisa sobre o perfil profissional de 
seus estudantes do período noturno. Descobriu-se que 60% 
trabalham ao menos de manhã, 50% trabalham ao menos à 
tarde e 25% trabalham em ambos os períodos. Qual a 
porcentagem de estudantes que não trabalham? 
A 40% 
B 5% 
C 15% 
D 20% 
E 25% 
 
 
 

Questão 19 
Como forma de incentivo à utilização de meios de transporte 
alternativos, o prefeito de uma cidade construiu um posto de 
empréstimo com 60 veículos, entre bicicletas e triciclos, que, 
juntos, somam 162 rodas. Sabendo disso, podemos afirmar 
que: 
A Há 16 triciclos a mais que bicicletas. 
B Há 24 bicicletas a menos que triciclos. 
C Há 18 bicicletas a mais que triciclos. 
D Há 22 bicicletas a menos que triciclos. 
E Há 12 triciclos a mais que bicicletas. 

Questão 20 
Assinale abaixo a alternativa que apresenta, respectivamente, 

o triplo de    , a quinta parte de      e a metade de     . 

A    ,    e      

B    ,      e      

C    ,     e      

D     ,    
 

  e      

E    ,      e      
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
São símbolos do Município de Piracicaba, de acordo com a 
sua Lei Orgânica: 
A A Bandeira do Município e o Rio Piracicaba.  
B A Bandeira do Município de Piracicaba, o Clima tropical 

de altitude e o Brasão das Armas.  
C A Bandeira do Município de Piracicaba, o Hino Municipal 

e o Rio Piracicaba. 
D A Bandeira do Município de Piracicaba, o Brasão das 

Armas e o Hino Municipal.  
E A Bandeira do Município de Piracicaba, o Clima tropical 

de altitude e o Rio Piracicaba.  
 

Questão 22 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Piracicaba, ao 
Município competirá, concorrentemente com o Estado e a 
União, os dispostos abaixo, EXCETO: 
A Conceder licença ou autorização para a abertura e 

funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais e similares. 

B Conceder licença, autorização ou permissão e respectiva 
renovação ou prorrogação, para exploração de portos de 
areia, desde que apresentados laudos ou pareceres 
técnicos. 

C Manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, programas de educação de ensino superior 
e pós-graduação.  

D Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seus territórios. 

E Fiscalizar, nos locais de venda direta ao consumidor, as 
condições sanitárias dos gêneros alimentícios.  

 

Questão 23 
Com base na Lei Orgânica do Município de Piracicaba, 
assinale a alternativa cujo elemento apresentado NÃO é 
considerado como bem municipal: 
A Coisas imóveis. 
B Coisas móveis. 
C Certificados. 
D Semoventes. 
E Ações Federais.  
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Questão 24 
De acordo com a Lei Orgânica de Piracicaba, serão órgãos 
da Câmara de Vereadores, EXCETO: 
A O Presidente. 
B A Cadeira. 
C As Comissões. 
D O Plenário. 
E A Mesa. 
 

Questão 25 
O Poder Público estabelece, no tocante à urbanização, áreas 
especiais, que são, EXCETO: 
A Áreas de urbanização e ruralização.  
B Áreas de reurbanização. 
C Áreas de urbanização prioritária. 
D Áreas de urbanização restrita.  
E Áreas de urbanização obrigatória.  

 

Questão 26 
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Piracicaba, a respeito das penalidades, pode-se 
afirmar que NÃO consiste em  pena disciplinar: 
A Advertência. 
B Multa. 
C Repreensão. 
D Demissão. 
E Peticionário quinquenal.   

Questão 27 
A vacância do cargo, segundo o Estatuto dos Funcionários 
Públicos de Piracicaba, decorrerá de qualquer das 
circunstâncias abaixo, EXCETO: 
A Exoneração.  
B Promoção. 
C Admissão. 
D Falecimento. 
E Transferência.  

 

Questão 28 
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal:  
“Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em 
qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas 
pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, 
encarregada de ____________ e ___________ sobre a ética 
profissional do servidor, (...)” 
A instruir e monitorar. 
B orientar e aconselhar. 
C precaver e orientar.  
D orientar e corrigir. 
E atender e resguardar. 
 

Questão 29 
Analise as afirmativas abaixo referentes aos períodos de 
afastamento, porém, considerados de exercício efetivo, 
segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos de Piracicaba.  
I Férias-prêmio.  
II Convocação para obrigações decorrentes do serviço 

militar ou encargos oficiais relativos à segurança 
nacional. 

III Luto, até 15 dias, por falecimento de cônjuge, pais, 
filhos.  

IV Casamento, até dez dias.  
V Luto, até sete dias, por falecimento de irmãos e sogros.  
 

Está INCORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B II e V 
C II e III 
D I, II e III 
E III, IV e V 

 

 

Questão 30 
A transferência de cargos, de acordo com o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Piracicaba, poderá ser 
feita APENAS: 
A A pedido do funcionário. 
B Por conflito entre funcionários.   
C De ofício. 
D A pedido do funcionário ou de ofício. 
E Por desentendimentos entre chefia e funcionário ou de 

ofício.  

 

Questão 31 
Para melhor funcionalidade e segurança das instalações dos 
arquivos municipais, recomenda-se que sejam destinadas 
áreas específicas 
A para aquisição, para organização e para produção. 
B para crianças, para adultos e para a guarda de 

documentos. 
C para o público, para os trabalhos técnicos e 

administrativos e para a guarda dos documentos. 
D para funcionamento, para armazenamento e para 

descarte.  
E para manipulação, para segurança e controle dos 

documentos e para aquisição. 

 
 
 

Questão 32 
De acordo com o Decreto Nº 1.171, de 22 de Junho de 1994, 
a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao 
serviço público caracterizam o esforço: 
A Pelo bom senso. 
B Pela uniformidade de tratamento. 
C Pela disciplina.  
D Pela organização. 
E Pela remuneração.  
 

Questão 33 
Para que um arquivo municipal seja criado, é preciso que 
sejam assegurados aos servidores encarregados dessa tarefa 
alguns conhecimentos. Para tanto, deve-se proceder um 
levantamento de dados sobre os seguintes itens, EXCETO: 
A Conjunto de documentos já acumulados. 
B Recursos financeiros, orçamentários ou de outras fontes, 

como convênios, patrocínios etc. 
C Documentos cedidos pelo CONARQ.   
D História do município e, especialmente, da administração 

municipal. 
E Legislação municipal. 
 

Questão 34 
 “Como patrimônio documental, considera-se o acervo 
__________, __________ e __________ pela 
municipalidade”. 
 

As palavras que preenchem, correta e respectivamente, as 
lacunas acima, de acordo com o Conselho Nacional de 
Arquivos – CONARQ, estão expostas na alternativa: 
A introduzido, avaliado, adquirido 
B produzido, recebido, acumulado  
C vendido, doado, adquirido 
D leiloado, emprestado, devolvido 
E escamoteado, vendido, acumulado 
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Questão 35 
Baseando-se no Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa INCORRETA no que diz respeito às vedações ao 
Servidor Público. 
A Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do 

atendimento em serviços públicos. 
B Ser, em função de seu espírito de pusilanimidade, 

conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou 
ao Código de Ética de sua profissão. 

C Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do 
seu mister. 

D Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material. 

E Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 
habitualmente.  

 

Questão 36 
Segundo a Constituição Federal de 1988, a República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
por alguns princípios. São alguns deles: 
I Não intervenção. 
II Concessão de asilo político. 
III Autodeterminação dos povos. 
IV Cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade. 
V Erradicação da pobreza e da marginalização e redução 

das desigualdades sociais internacionais. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II, III e IV 
B I, II, III, IV e V 
C IV e V 
D II, III e V 
E I, III e V 
 

Questão 37 
“A denominada _________ administrativa difere da 
_________ comum, justamente por ser jurídica e pela 
possibilidade de invalidação dos atos administrativos que 
sejam praticados com inobservância deste princípio“. 
 

As palavras que completam, correta e respectivamente, as 
lacunas acima correspondem à alternativa: 
A legalidade; legalidade 
B impessoalidade; impessoalidade 
C moral; moral  
D publicidade; publicidade 
E eficiência; eficiência  
 

Questão 38 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a prática do 
racismo constitui:  
A Advertência sujeita à pena.  
B Advertência sujeita à multa. 
C Crime afiançável e prescritível. 
D Crime afiançável e imprescritível. 
E Crime inafiançável e imprescritível.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 39 
Analise as condições de elegibilidade abaixo, conforme a 
Constituição Federal de 1988: 
I O domicílio eleitoral na circunscrição.  
II O alistamento eleitoral. 
III Dezoito anos para vereador. 
IV Vinte e cinco anos para Deputado Federal, Prefeito, Vice-

Prefeito e juiz de paz.  
V Quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Senador.  
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e V 
B II e III 
C IV e V 
D I, III e V 
E I, II e III 
 

Questão 40 
A redação oficial deve apresentar como características: 
A Impessoalidade, uso do padrão coloquial de linguagem e 

concisão.  
B Pessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 

prolixidade, formalidade e variabilidade. 
C Impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 

clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 
D Impessoalidade, esclarecimento, anfibologia, uso do 

padrão culto de linguagem, prolixidade, variabilidade.   
E Pessoalidade, uso do padrão coloquial de linguagem, 

uniformidade e organização.  

Questão 41 
De acordo com o manual de redação da Presidência da 
República, é correto fazer uso de Vossa Excelência para 
dirigir-se, dentre outros, a: 
A Policiais. 
B Embaixadores. 
C Advogados bacharéis.   
D Funcionários Públicos.  
E Pessoas que possuem mestrado.  

 

Questão 42 
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal: 
“Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de 
solução que compete ao setor em que exerça suas funções, 
permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, (...).”  
É uma situação que caracteriza: 
I atitude contra a ética. 
II ato de desumanidade. 
III grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I 
B II 
C III 
D I e II 
E I, II e III. 
 

Questão 43 
Anulação é a declaração de invalidação de um ato 
administrativo ilegítimo ou ilegal feita pela própria 
Administração ou pelo Poder Judiciário. Assinale a alternativa 
correta referente à modalidade da anulação em que um ato 
embora legítimo em sua origem e formação, torna-se ilegal 
em sua execução.  
A Execução. 
B Cassação.  
C Inabilitação.  
D Infração. 
E Indecisão.  
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Questão 44 
São princípios básicos da Administração Pública, EXCETO: 
A Eficiência. 
B Legalidade. 
C Moralidade. 
D Publicidade. 
E Autenticidade. 

Questão 45 
“É aquele que a Administração, e somente ela, pode invalidar 
por motivos de conveniência, oportunidade ou justiça (mérito 
administrativo)” (...) 
 

O trecho acima se refere a um ato do Direito Administrativo, 
identificado na alternativa: 
A Ato pendente.  
B Ato imperfeito. 
C Ato revogável. 
D Ato suspensivo.  
E Ato nulo.  

 

Questão 46 
O Direito Administrativo é baseado em sua formação em 
algumas fontes principais. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma dessas fontes: 
A Lei.   
B Comissão.  
C Jurisprudência.  
D Doutrina.  
E Costumes.  

Questão 47 
Assinale a alternativa correta de acordo com o conceito 
referente à liberdade da ação administrativa, dentro dos 
limites permitidos em lei.  
A  Razoabilidade.  
B  Universalização.  
C  Princípio vinculado. 
D  Convalidação. 
E Discricionariedade.  
 

Questão 48 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, em caso de 
cometimento de delito, a pena será cumprida em 
estabelecimentos distintos de acordo com: 
A O sexo e a confissão do delito pelo apenado.  
B A natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.  
C A reincidência e o grau de escolaridade do apenado. 
D A idade, o sexo e o grau de escolaridade do apenado. 
E O sexo e o grau de violência do delito que o apenado 

cometeu. 

Questão 49 
A fim de se evitar ruídos na comunicação, é preciso conhecer 
os fundamentos de sua estrutura. São peças da estrutura da 
comunicação, EXCETO: 
A Destinatário.  
B Código. 
C Mensagem.  
D Veículo. 
E Operatividade.  

Questão 50 
De acordo com as funções da administração, assinale a 
alternativa correta referente a função que compete criar 
estrutura organizacional, coordenar as atividades de trabalho, 
desenhar cargos e tarefas específicas, definir a alocação de 
recursos, entre outros. 
A Controle. 
B Planejamento. 
C Organização. 
D Direção. 
E Orientação.  
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FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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