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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad 
e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 26 de março de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 

Cargo: Técnico de Controle 
 
 

 

Data da Prova:  
25 de março de 2018 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Uma visão realista do papel da informação e do conhecimento nos atuais processos produtivos 1 

leva a crer que nem uma nem outro conduzem necessariamente à igualdade social. Isso implica 2 

considerar que as novas tecnologias da informação, embora representem avanços em diversas áreas, 3 

também conduzem a formas inéditas de exclusão social. 4 

Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais 5 

sofisticados. 6 

De outro lado, mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento,  7 

caracterizada pela distância entre os que dominam as novas tecnologias e aqueles que mal as 8 

compreendem ou até as desconhecem nas mais diferentes regiões do planeta. 9 

Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento. Exemplo 10 

mais evidente disso é a chamada rede mundial de computadores, a internet, que conseguiu 11 

interconectar, em poucos anos, milhões de pessoas nos lugares mais remotos do mundo. Contudo o 12 

acesso à rede é desigualmente distribuído: 75% dos usuários vivem nos países industrializados (14% 13 

da população mundial). Outra disparidade está no interior dos países: a maioria dos usuários da rede 14 

vive em zonas urbanas, possuem melhor escolaridade e condição socioeconômica, são jovens e a 15 

maior parte é do sexo masculino. 16 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou mais de 32 milhões 17 

de usuários da internet. 18 

A maioria desses usuários é do sexo masculino, tem média de idade de 28 anos, 10,7 de estudo 19 

e rendimento médio mensal familiar per capita de 1 milhão. 20 

O perfil de quem não utiliza a rede de computadores - ou seja, não navega na internet - é 21 

claramente distinto: mais de 37 anos de idade, entre 5 e 6 anos de tempo de estudo e rendimento 22 

médio mensal de R$ 300. 23 

Investir em educação - sobretudo no ensino de ciências desde o nível fundamental - está no 24 

ponto de partida para reverter a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra se 25 

comparada aos países mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente, de outras regiões do planeta. 26 

No âmbito da tecnologia, há, em todo o globo, iniciativas voltadas para a redução da crescente 27 

lacuna digital, como o desenvolvimento de software (programa) livre e de computadores de baixo 28 

custo. 29 

A revolução tecnológica, porém, não pode ser reduzida à mera incorporação ou ao acúmulo de 30 

maior número de máquinas e sistemas de informação e comunicação. 31 

A inovação deve ter caráter social (sustentada com políticas educativas e de desenvolvimento 32 

social). 33 

Somente a educação garantirá que as novas tecnologias da informação e da comunicação 34 

promovam qualidade de vida ao maior número possível de cidadãos. 35 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

JORGE WERTHDN 
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01) O texto defende a ideia de que 

 

A) os avanços tecnológicos e científicos têm oportunizado, 

de uma forma ou de outra, a melhoria da qualidade de 

vida da maior parte da população mundial. 

B) a sofisticação dos recursos tecnológicos vem 

cumprindo, na prática o seu papel social ao exigir a 

implementação de políticas que priorizem a educação e 

o desenvolvimento do país. 

C) o ingresso na sociedade do conhecimento está muito 

mais relacionada com o desenvolvimento do país em 

que a pessoa vive do que propriamente com suas 

condições socioeconômicas. 

D) as possibilidades de a América Latina sair do marasmo 

em que se encontra, do ponto de vista tecnocientífico 

em relação a outras reações, dependem de os países que 

a compõem reverem seus valores educacionais. 

 

02) Sobre o texto, uma das afirmações abaixo NÃO 

encontra respaldo no texto: 

 

A) As ideias do terceiro parágrafo mantêm com as do 

segundo uma relação de confronto. 

B) O articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das 

novas tecnologias da informação, outras causas de 

exclusão social. 

C) As transformações esperadas com a revolução 

tecnológica se efetivaram plenamente nos países 

desenvolvidos. 

D) As informações veiculadas no texto levam à conclusão 

de que a revolução tecnológica demarcou fronteiras 

socioculturais no mundo globalizado. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do texto 

tem caráter 

 

A) analítico.  

B) restritivo.  

C) retificador.  

D) individualista. 

 

04) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está 

expressa na alternativa 

 

A) Se se substituir "embora representem avanços em 

diversas áreas" (L.3/4) por apesar de representar 
avanços em diversas áreas, ficam preservadas a 

coerência da argumentação e a correção gramatical. 

B) Sem causar prejuízo de natureza semântica, pode-se 

usar, em lugar de "disparidade social" (L.7), a expressão 

desestruturação da sociedade. 

C) Caso os dois primeiros períodos que compõem o quarto 

parágrafo do texto (L.10/12) fossem transformados em 

um só, fazendo-se a correlação entre eles com o termo 

por conseguinte, a nova construção respeitaria a 

relação semântica existente entre os dois. 

D) Se tivesse sido empregado de os países em lugar de "dos 

países" (L.14) seria atribuída maior formalidade ao 

texto além de ficar mantida a correção gramatical. 

 

05) As ideias de inclusão, modo e espaço estão evidentes no 

fragmento transcrito em 

 

A) “Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o 

desenvolvimento de recursos cada vez mais 

sofisticados." (L.5/6). 

B) De outro lado mais uma forma de disparidade social: a 

exclusão da sociedade do conhecimento (L.7). 

C) Os países também vivem de forma desigual o ingresso 

na sociedade do conhecimento (L.10). 

D) “a maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" 

(L.14/15). 

 

06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

A) "mais", em "o desenvolvimento de recursos cada vez 

mais sofisticados." (L.5/6), expressa a mesma ideia que 

"mais", em "De outro lado, mais uma forma de 

disparidade social" (L.7). 

B) "até", em "ou até as desconhecem" (L.9), e "desde", em 

"desde o nível fundamental" (L.24) são termos 

marcadores de limite. 

C) "melhor", em "possuem melhor escolaridade" (L.15), e 

"maior", em "ou ao acúmulo de maior número de 

máquinas" (L.30/31), são adjetivos que se apresentam 

em sua forma comparativa. 

D) "quase", em "a situação de quase letargia em que a 

América Latina se encontra" (L.25), denota 

aproximação do mesmo modo que "se", em 'se 

comparada aos países mais desenvolvidos" (L.25/26), 

restringe o sentido da declaração anterior. 
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07) Marque V nos fragmentos em que a forma verbal em 

negrito pode ficar tanto no singular quanto no plural, 

preservando-se a correção gramatical, e F, nas demais.  

 

(   ) "que nem uma nem outro conduzem necessariamente à 

igualdade social." (L.2). 

(  ) "Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o 

desenvolvimento de recursos cada vez mais 

sofisticados." (L.5/6). 

(   ) "75% dos usuários vivem nos países industrializados" 

(L.13). 

(   ) "A maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" 

(L.14/15). 

(   ) "e a maior parte é do sexo masculino." (L.15/16). 

 

A alternativa que, contém a sequência correta, de cima para 

baixo, e a 

 

A) F – F – F- V – V. 

B) V – F- F – V – F. 

C) F – V- V – F – V. 

D) V – F – V – V – F. 

 

08) A função dos parênteses que aparecem na linhas 13 e 

14, no fragmento “75% dos usuários vivem nos países 

industrializados (14% da população mundial).",  é  

 

A) explicar o termo "países industrializados". 

B) justificar o percentual anteriormente citado. 

C) acrescentar um dado a mais na afirmativa. 

D) intercalar uma advertência sobre o assunto em 'pauta. 

 

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

correto afirmar 

 

A) “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas” 

(L.27), manterá a mesma função sintática se houver a 

troca do verbo  haver  por  existir. 

B) A inserção  de dois-pontos depois de “lacuna digital” 

(L.28) permite e retirada de “como” do contexto, 

preservando-se a coerência da argumentação. 

C) A expressão “ou seja” (L.21) foi usada para retificar da 

afirmação anterior. 

D) “os”, em “os que dominam as novas tecnologias”, 

pertence à mesma classe gramatical da palavra “isso”, 

em “Isso implica considerar” (L.2/3). 

 

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em 

 

A) “o avanço da tecnologia” (L.5). 

B) “a internet” (L.11). 

C) “de forma desigual” (L.10). 

D) “a rede de computadores” (L.21). 

 

AS QUESTÕES 11 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO II 

 
É a mesma a ruazinha sossegada 

                                                       

Mário Quintana 

 

1. É a mesma a ruazinha sossegada, 

2. Com as velhas rondas e as canções de outrora...  

3. E os meus lindos pregões da madrugada 

4. Passam cantando ruazinha em fora! 

 

5. Mas parece que a luz está cansada...  

6. E, não sei como, tudo tem, agora,  

7. Essa tonalidade amarelada 

8. Dos cartazes que o tempo descolora ... 

 

9. Sim, desses cartazes ante os quais  

10. Nós às vezes paramos, indecisos... 

11. Mas para quê?... Se não adiantam mais!... 

 

12. Pobres cartazes por aí afora 

13. Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS  

14. Depois do Circo já ter ido embora... 

 

11) O texto 

 

A) caracteriza-se por um tom nostálgico, devido ao 

desaparecimento da alegria que se foi com o circo. 

B) revela o pessimismo do eu-lírico diante da realidade 

concreta. 

C) mostra a preocupação do homem moderno com o 

social. 

D) traduz a insatisfação do sujeito poético diante da vida. 

 

12) Na afirmação "a luz está cansada" (v.5), há 

 

A) uma comparação explícita. 

B) a substituição da matéria pelo objeto. 

C) uma inversão dos termos constituintes da oração. 

D) a atribuição de característica humana a um ser 

inanimado. 
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13) No texto, exerce a mesma função sintática que a palavra "cansada" (v.5), o termo 

 

A) "sossegada" (v. 1).  

B) "velhas" (v. 2).  

C) "amarelada" (v. 7). 

D) "indecisos" (v. 10). 

 

14)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Pobres cartazes por aí afora 

Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS  

Depois do Circo já ter ido embora... (v.12/14). 

 

As formas verbais que aparecem nos versos em destaque indicam ações 

 

A) em processo no presente. 

B) momentâneas no presente. 

C) iniciadas no passado, mas que ainda perduram no presente. 

D) diferentes: uma contínua no presente e a outra concluída no passado. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

15) A análise dos quadrinhos permite inferir: 

 

A) Lucas, por considerar Félix uma pessoa insignificante, não notou sua ausência. 

B) A comunicação entre os dois personagens, a princípio, torna-se inviável pelas evasivas de Félix. 

C) As personagens, em princípio,  não se expressam claramente, prejudicando o processo de comunicação entre elas. 

D) O processo de comunicação entre as personagens só se estabelece com o pedido de desculpas de Lucas. 
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16) Sobre os conceitos de Hardware julgue os itens abaixo 

sobre os tipos de transmissão: 

 

I. A Transmissão serial transmite 1 bit por vez através de 

uma única linha de dados, isto é, cada bit de um Byte é 

transmitido em sequência, um após o outro. 

II.  A Transmissão paralela implica a transferência 

simultânea de todos os bits que compõem o Byte. 

III. As Portes LPT são do tipo de transmissão serial. 

 

A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

B) Todos os itens são verdadeiros. 

C) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

17) Sobre os recursos do Windows 7 julgue os itens abaixo: 

 

I. A barra de tarefas do Windows 7 aparece por padrão na 

parte superior da área de trabalho, entretanto, caso não 

esteja fixada pode ser deslocada para qualquer um dos 

4 cantos da tela. 

II. Uma das novidades do Windows 7 é o SNAP que 

consiste no redimensionamento das janelas, permite 

organizá-las rapidamente com a utilização do mouse ou 

do teclado. 

III. O Painel de Controle do Windows 7 pode ser exibido 

em três modos, modo ícones pequenos, modo ícones 

médios e modo ícones grandes. 

 

A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

B) Apenas os itens II e III são falsos. 

C) Apenas os itens I e III são falsos. 

D) Apenas o item III está correto. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre os recursos do MS WORD 

2013 (versão padrão em português): 

 

I. A quebra automática de texto funciona como uma 

quebra de linha, deslocando o cursor para baixo 

criando um novo parágrafo. Atalho = Shift + Enter. 

II. As quebras de seção permitem que o documento tenha 

configurações totalmente diferentes para cada seção. 

III. O grupo Parágrafo é redundante, pode ser encontrado 

tanto na guia Página Inicial, quanto na guia Layout da 

Página. 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas o item II está correto. 

 

19) Julgue os itens abaixo sobre o MS PowerPoint 2013 

(versão padrão em português): 

 

I. O MS PowerPoint apresenta 4 modos de exibição: 

Normal, Modo de Exibição Estrutura de Tópicos, Modo 

de Exibição de Leitura e Modo de Exibição na Web. 

II. A Guia Transições contém 3 grupos que são: 

Visualização, Transição para este Slide e Intervalo. 

III. O Slide Mestre controla a aparência da apresentação: 

cores, fontes, segundo plano, efeitos. 
 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 

B) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

C) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Sobre os conceitos de segurança da internet julgue os 

itens abaixo: 
 

I. O impacto do Worm na máquina infectada é o 

consumo de tráfego na rede durante sua fase de 

transmissão, tornando o acesso à Internet mais lento. 

II. Ao contrário do vírus o trojan não se replica 

automaticamente, é preciso que o arquivo seja 

preparado para que após executado a máquina torne-se 

infectada. 

III. O ataque de negação de serviço (DOS – Denial of 

Service) visa fazer um sistema ou um servidor parar de 

funcionar (indispobilidade). 
 

A) Todos os itens são corretos. 

B) Todos os itens são falsos. 

C) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

INFORMÁTICA                                                                                               QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 

que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 

proveito próprio ou alheio, representa o crime 

praticado por funcionário público contra a 

administração em geral denominado de: 

 

A) Favorecimento pessoal. 

B) Abuso de poder. 

C) Exercício funcional ilegalmente antecipado ou 

prolongado. 

D) Peculato. 

 

22) Um dos princípios que rege a República Federativa do 

Brasil nas suas relações internacionais é representado 

por: 

 

A) Prevalência dos direitos humanos. 

B) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

C) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

D) O pluralismo político. 

 

23)  A cidadania e a soberania representam: 

 

A) Princípios que regem a República Federativa do Brasil. 

B) Fundamentos da República Federativa do Brasil. 

C) Objetivos da República Federativa do Brasil. 

D) Paradigmas da República Federativa do Brasil. 

 

24)  A apuração de infrações penais, exceto as militares, 

compete ao seguinte órgão:  

 

A) Polícia militar. 

B) Corpo de bombeiros. 

C) Polícia civil. 

D) Polícia federal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25)  Conforme disposição constitucional, anualmente, as 

contas dos Municípios ficarão, à disposição de qualquer 

contribuinte durante o seguinte prazo, para exame e 

apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 

legitimidade: 

 

A) Quinze dias. 

B) Trinta dias. 

C) Sessenta dias. 

D) Noventa dias. 

 

26) A Constituição Federal Brasileira estabelece que, 

compete aos Municípios: 

 

A) Promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

B) Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de 

material bélico. 

C) Emitir moeda. 

D) Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a 

intervenção federal. 

 

27)  A Constituição Federal Brasileira estabelece que: 

 

A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, do 

Poder Judiciário e do Poder Executivo deverão ser 

iguais.  

B) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo 

Poder Executivo. 

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário não 

deverão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo 

e pelo Poder Legislativo. 

D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 

pelo Poder Executivo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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28)  A Administração Pública norteia suas ações baseadas 

em princípios que podem estar estabelecidos ou não no 

texto constitucional.  

 

Representa um princípio constitucional da 

Administração Pública: 

 

A) Equidade. 

B) Impessoalidade. 

C) Presunção de legitimidade. 

D) Autotutela. 

 

29)  São pessoas jurídicas de Direito Privado que, por lei, 

são autorizadas a prestar serviços ou realizar atividades 

de interesse coletivo ou público, mas não exclusivos do 

Estado: 

 

A) Entidades paraestatais. 

B) Entidades autárquicas. 

C) Entidades fundacionais. 

D) Entidades estatais. 

 

30)  O ato administrativo que contém uma ordem ou 

decisão coativa da Administração para o Administrado, 

como o é um ato expropriatório, por exemplo, 

classifica-se como 

 

A) de gestão.  

B) punitivo. 

C) de império. 

D) de expediente. 

 

31)  Este princípio administrativo pode ser chamado de 

princípio da proibição de excesso, que, em última 

análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios 

e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou 

abusivas por parte da Administração Pública: 

 

A) Moralidade. 

B) Eficiência. 

C) Motivação. 

D) Razoabilidade. 

32)  O Poder que o Direito concede à Administração 

Pública, de modo explícito ou implícito, para a prática 

de atos administrativos com liberdade na escolha de sua 

conveniência, oportunidade e conteúdo, denomina-se:   

 

A) Discricionário. 

B) Regulamentar. 

C) de Polícia. 

D) Hierárquico.  

 

33)  Representa um requisito do Ato administrativo: 

 

A) Presunção de legitimidade. 

B) Competência. 

C) Mérito. 

D) Moralidade. 

 

34)  Os atos administrativos para as quais a lei estabelece os 

requisitos e condições de sua realização, são chamados 

de: 

 

A) Compostos. 

B) Vinculados. 

C) Abdicativo. 

D) Declaratórios.  

 

35)  Sobre os direitos e garantias fundamentais, 

estabelecidos na Constituição Federal, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) A criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada 

a interferência estatal em seu funcionamento. 

B) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, dependente de censura ou 

licença. 

C) A lei penal retroagirá, independentemente se for para 

beneficiar o réu. 

D) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante posterior indenização em dinheiro. 
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36)  Sobre a revogação dos atos administrativos, NÃO se 

pode afirmar que: 

 

A) Pode ser realizada pela Administração ou pelo Poder 

Judiciário.  

B) É a supressão de um ato administrativo legitimo e eficaz 

pela Administração. 

C) Pressupõe um ato legal e perfeito, mas inconveniente 

ao interesse público. 

D) Funda-se no Poder discricionário de que dispõe a 

Administração para rever sua atividade interna e 

encaminha-la adequadamente à realização de seus fins 

específicos.  

 

37)  A espécie de Ato administrativo NÃO está 

corretamente identificada em: 

 

A) Ato normativo: Resoluções.  

B) Ato negocial: Permissão. 

C) Ato enunciativo: Certidão.  

D) Ato ordinatório: Parecer. 

 

38)  A Constituição Federal Brasileira estipula que o 

repouso semanal remunerado, deve ser realizado 

preferencialmente: 

 

A) aos sábados. 

B) aos domingos. 

C) às sextas-feiras. 

D) no dia que o empregado solicitar. 

 

39)  A prática do racismo constitui crime: 

 

A) Afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção.  

B) de menor potencial ofensivo. 

C) Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão. 

D) Sujeito apenas a pagamento de multa. 

 

40)  NÃO representa um crime praticado por particular 

contra a administração em geral: 

 

A) Violação de sigilo funcional. 

B) Corrupção ativa. 

C) Subtração ou inutilização de livro ou documento. 

D) Usurpação de função pública. 

 

 

 

 

 

 


