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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar 1 

o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e 2 

em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar. 3 

Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar 4 

aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e 5 

atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular. 6 

Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos 7 

de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no 8 

vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas. 9 

Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa 10 

disciplina? 11 

Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na 12 

equação matemática, sempre há um toque de Filosofia. 13 

Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula 14 

de Filosofia. 15 

Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às 16 

verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações. 17 

A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão 18 

humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso 19 

enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior. 20 

A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e 21 

interpretados como simples equações matemáticas. 22 

Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde 23 

se encontra a razão de nosso existir. 24 

Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que 25 

caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos. 26 

É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso 27 

valor que possui em si. 28 

Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida. 29 

A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade 30 

de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita. 31 

Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua 32 

compreensão exige essa busca. 33 

Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair, 34 

multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados 35 

nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física. 36 

Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem 37 

que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como 38 

nenhuma ciência ajuda a compreender. 39 
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a 40 

filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência. 41 

Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia 42 

sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia, 43 

porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é 44 

intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe. 45 

[...] 46 

Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis 47 

diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas. 48 

Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos 49 

damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir 50 

diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim 51 

sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem 52 

sabermos o porque de todas essas coisas. 53 

[...] 54 

Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um 55 

conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente 56 

e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior 57 

facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma 58 

amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira 59 

ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si, 60 

as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado 61 

na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório. 62 

[...] 63 

A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre 64 

as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir 65 

mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas 66 

trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes 67 

não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma 68 

forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de 69 

ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a 70 

verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos. 71 

Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e 72 

assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre 73 

eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos 74 

a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes 75 

nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade. 76 

Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica. 77 

Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e 78 

vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois 79 

todos nós podemos e sabemos. 80 

[...] 81 

Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos 82 

históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver 83 

o acontecimento? 84 

Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.85 
(Hermes José Novakoski) 

FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia 

http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma  afirmação com respaldo no texto 

 

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, 

porém, nas questões que envolvem o cotidiano, 

ela não tem sido capaz de responder às 

necessidades da sociedade. 

(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender 

melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o 

cerca, por isso não precisa de outros estímulos 

para uma maior autonomia do pensar, agir e se 

comportar. 

(C) A ideia de que razão e emoção não podem 

caminhar juntas é uma premissa que dá 

sustentação ao ponto de vista defendido pelo 

autor. 

(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do 

ensino e é questionada por ser considerada pouco 

prática. 

 

02) Está contida no texto 

 

(A) informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) interpretação de teses científicas. 

(D) Narrativa que envolve personagens. 

 

03) Expressa uma relação de 

PROPORCIONALIDADE a frase 

 

(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio 

lógico da matemática, por exemplo, não teve uma 

boa aula de Filosofia.” (L.14/15) 

(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a 

verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos 

e interpretados como simples equações 

matemáticas.” (L. 21/22). 

(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em 

nosso mundo individual, mais ignorantes nos 

tornamos.” (L.75/76). 

(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, 

dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77). 

 

 

 

04) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma 

aluna” (L.1). 

(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26). 

(C) “A vida não é padronizada” (L.51). 

(D) “aquilo é a verdade?” (L.83). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 

vestibular” (L.5) 

 

(A) “da questão” (L.12). 

(B) “da redação” (L.12). 

(C) “de raciocínio” (L.49). 

(D) “dos acontecimentos” (L.77). 

 

06) Exerce função predicativa a o termo na 

alternativa 

 

(A) “cientificas” (L.16). 

(B) “calculista” (L.29). 

(C)  “humanos” (L.40). 

(D) “vindouras” (L.61). 

 

07) É paciente da ação nominal o termo 
 

(A) “por uma aluna” (L.1). 

(B) “da importância” (L.4). 

(C) “de prova” (L.5). 

(D) “a nós” (L.45). 
 

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar o que se afirma em 
 

(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico. 

(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O 

restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o 

mesmo valor morfológico.  

(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo 

“se” é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o verbo  

existir, presente no contexto em que se encontra, 

for substituído pelo verbo  haver, 
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09)  

 

“há um toque de Filosofia.” (L.13) 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão uns toques de Filosofia. 

(B) Existirão uns toques de Filosofia. 

(C) Terão uns toques de Filosofia. 

(D) Existirá uns toques de Filosofia. 

 

10) Sobre as funções de linguagem, predominam no 

texto 

 

(A) fática e metalinguística. 

(B) poética e apelativa. 

(C) denotativa e poética. 

(D) referencial e emotiva. 

 

11) Os termos “Porém” (L.38)  e “apenas” (L.65) 

expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) Ressalva e restrição. 

(B) Oposição e modo. 

(C) Adversidade e adição.  

(D) Adição e síntese. 

 

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

 

(A) “pelo desejo” (L.6). 

(B) “por terra” (L.60). 

(C) “pela verdade” (L.71). 

(D) “os repórteres” (L.72). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “conseguiu” (L.1),  e a 

composta 

 

(A) tivesse conseguido. 

(B) teria conseguido. 

(C) tem conseguido. 

(D) terá conseguido. 

 

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há 

erro na alternativa 

 

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos 

insensíveis diante de muitas realidades,” 

(L.47/48). 

(B) “seria importante ler ou assistir mais de um 

jornal” (L.73). 

(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a 

manipularem notícias sobre determinados 

acontecimentos e assuntos.” (L.72/73). 

(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, 

nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da 

verdade.” (L.76). 

 

15) No texto, 

 

(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” 

(L.18/19). 

(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa. 

(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo. 
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16) Sobre definições básicas de internet, intranet, 

proxy, redes de computadores e firewall, julgue 

as afirmativas abaixo: 

 

I. Servidor Proxy tem como objetivo converter 

URLs (endereços em formato de texto) em 

endereços IP e vice-versa. 

II. Um Firewall pode ser construído por softwares 

ou por Hardwares. O objetivo primário de um 

firewall é permitir ou bloquear tráfego baseado 

em regras definidas pelo administrador da rede, 

funcionando como filtro. 

III. Intranet é uma rede restrita que utiliza os 

protocolos e tecnologias diferentes dos utilizados 

pela Internet. Usualmente uma intranet é 

constituída por conexões através das quais um ou 

mais computadores são conectados à internet.  
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa II está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

17) No que diz respeito à segurança da Internet, dois 

termos empregados com significados distintos, 

são descritos a seguir. 

 

I. É um software que tem o objetivo de observar e 

roubar informações pessoais do usuário que 

utiliza o computador em que o programa está 

instalado, retransmitindo-as para uma fonte 

externa na internet, sem o conhecimento ou 

consentimento do usuário. 

II. É um tipo de fraude em que um golpista tenta 

obter dados pessoais e financeiros de um usuário 

por meio do uso combinado de meios técnicos e 

engenharia social.  

 

(A) I - Spyware e II - Phishing 

(B) I – Rootkits e II - DDoS 

(C) I – spoofing e II – Vírus 

(D) I- Ransomware e II – Honeypot 

 

 

 

 

 

18) Com base na planilha eletrônica Microsoft Excel 

2013, marque a alternativa CORRETA em 

relação às afirmativas abaixo: 

 

I. Na guia PÁGINA INICIAL é possível definir ou 

limpar a área de impressão em uma planilha.  

II. A função CONT.VAZIAS conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

III. Na guia REVISÃO é possível encontrar 

funcionalidade para impedir que outros usuários 

alterem, movam ou excluam dados 

acidentalmente em uma planilha. 

 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa III está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

19) No Microsoft Word 2013, em português, para 

adicionar ou alterar uma borda em torno de uma 

página, é através: 

 

(A) Da caixa de diálogo PARÁGRAFO, acessada na 

guia PÁGINA INICIAL. 

(B) Do botão MOSTRAR TUDO, disponível na guia 

INSERIR. 

(C) Do botão SMARTART, disponível na guia 

INSERIR. 

(D) Da caixa de diálogo BORDAS E 

SOMBREAMENTO, acessada na guia DESIGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) Em relação ao uso e aos recursos do Windows 7 

e 8, marque (V) para as afirmativas verdadeiras 

e (F) para as falsas.  

 

(  ) No Windows 8, a barra Charms é aquele menu de 

opções que aparecem quando passamos o mouse no 

canto direito da tela  

(  ) A barra de tarefas do Windows 7 só pode ser 

posicionada nas extremidades inferior e superior da 

tela. 

(  ) No Windows 7, para abrir rapidamente o botão 

iniciar da barra de tarefas, pode-se aplicar a sequência 

de teclas de atalho SHIFT + I. 

(  ) O Windows 7 oferece suporte nativo tanto ao 

FAT32 quanto ao NTFS. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta, de cima para baixo. 

(A) V, F, V, F. 

(B) F, F, F, V. 

(C) V, F, F, V. 

(D) F, F, F, F. 
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21) Sobre o Direito Administrativo, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) É um ramo do direito público, o que impede o 

direito administrativo de utilizar institutos do 

direito privado. 

(B) O direito administrativo tem como objeto 

atividades de administração pública em sentido 

formal e material, englobando atividades 

exercidas por particulares, não integrantes da 

administração pública, no exercício de delegação 

de serviços públicos. 

(C) É o ramo do direito público que tem por objeto os 

órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas 

administrativistas que integram a administração 

pública, a atividade jurídica não contenciosa que 

esta exerce e os bens de que se utiliza para a 

consecução de seus fins, de natureza pública. 

(D) O direito administrativo brasileiro é denominado 

de não contencioso, uma vez que as lides de 

natureza administrativa podem ser levadas à 

apreciação do Poder Judiciário. 

 

22) Sobre o conceito de Administração Pública, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A Administração Pública pode ser vista pelos 

critérios subjetivo/formal ou objetivo/material. 

Segundo o critério subjetivo, considera-se quem 

está exercendo a função administrativa, 

abrangendo, portanto, o conjunto de agentes, 

órgãos e pessoas jurídicas que tenham a 

incumbência de executar as atividades 

administrativas. 

(B) A administração Pública segundo o critério 

objetivo, considera o que é realizado, não 

obrigatoriamente quem exerce, abrangendo as 

atividades de polícia administrativa, serviço 

público, fomento e intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Administração pública em sentido orgânico 

designa os entes que exercem as funções 

administrativas, compreendendo as pessoas 

jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos 

dessas funções. 

(D) Em seu sentido subjetivo, o estudo da 

Administração Pública abrange o poder de polícia 

administrativo. 

 

23) Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) Administração pública em sentido subjetivo: a 

atividade concreta e imediata que o Estado 

desenvolve, sob o regime de direito público, para 

a realização dos interesses coletivos. 

(B) Administração Indireta: são os órgãos ligados 

diretamente ao poder central, federal, estadual ou 

municipal. São os próprios organismos 

dirigentes, seus ministérios e secretarias. 

(C) Em sentido objetivo, funcional ou material, a 

expressão administração pública designa a 

natureza da atividade exercida e corresponde à 

própria função administrativa, compreendendo as 

atividades de polícia administrativa, serviço 

público, fomento e intervenção. 

(D) Administração Direta: são as entidades com 

personalidade jurídica própria, que foram criadas 

para realizar atividades de Governo de forma 

descentralizada. São exemplos as Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista. 
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24) Sobre os princípios da Administração Pública, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Os princípios da legalidade, moralidade e 

eficiência, estão expressamente previstos na 

Constituição Federal de 1988. 

(B) Todos os princípios fundamentais orientadores da 

administração pública, encontram-se 

expressamente previstos na Constituição Federal 

de 1988, como é o caso do princípio da 

supremacia do interesse público.  

(C) Os princípios elencados na Constituição Federal, 

tais como legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, aplicam-se 

à administração pública direta e indireta de 

quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e Municípios. 

(D) A administração pública segue o princípio da 

legalidade estrita, o qual afirma que só é 

permitido fazer o que a lei expressamente 

autoriza. 

 

25) Embora a transparência seja a regra, o texto 

constitucional prevê algumas situações em que o 

princípio da publicidade poderá ser restringido. 

São elas: 

 

(A) Segurança da sociedade e do Estado e quando a 

intimidade ou o interesse social o exigirem. 

(B) Segurança do governante e quando a intimidade 

ou o interesse social o exigirem. 

(C) Segurança da sociedade e do Estado e quando a 

intimidade ou o interesse do governante 

exigirem. 

(D) Por motivo de foro íntimo do governante e 

quando a intimidade ou o interesse social o 

exigirem. 

 

26) Acerca dos atos administrativos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) A Administração não poderá revogar seus atos 

por motivo de conveniência e oportunidade.  

(B) Somente o Poder Judiciário poderá revogar um 

ato administrativo eivado de ilegalidade. 

(C) A Administração deve anular seus próprios atos, 

quando apresentarem vício de legalidade. 

(D) A finalidade e o motivo do ato administrativo 

podem ser convalidados de forma discricionária 

pela administração pública. 

 

27) São elementos/requisitos dos atos 

administrativos, EXCETO: 

 

(A) Competência. 

(B) Finalidade. 

(C) Forma. 

(D) Tipicidade. 

 

28) No que se refere a classificação dos atos 

administrativos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Atos constitutivos: criam uma situação jurídica 

nova, previamente inexistente, mediante a 

criação de novos direitos ou a extinção de 

prerrogativas anteriormente estabelecidas, como 

é o caso da exoneração de um servidor público. 

(B) Atos de império: são aqueles nos quais a 

Administração atua com prerrogativa de Poder 

Público, valendo-se da supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado.  

(C) Os atos concretos definem uma regra genérica 

que deverá ser aplicada sempre que a situação 

descrita no ato ocorrer de fato. 

(D) Os chamados “meros atos administrativos”, de 

que são exemplos os pareceres e certidões, são 

insuscetíveis de revogação. 

 

29) Sobre a centralização, desconcentração e 

descentralização administrativa, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) A desconcentração também pode ser denominada 

de delegação.  

(B) A descentralização implica a criação de um novo 

ente com personalidade jurídica.  
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(C) Na centralização o Estado executa suas atividades 

diretamente pelos órgãos e agentes integrantes da 

Administração Pública direta e indireta. 

(D) Na desconcentração são criadas entidades 

administrativas e, estas, possuem personalidade 

jurídica. 

 

30) O poder administrativo responsável pela edição 

de normas gerais e abstratas, nos limites da lei, 

com efeito erga omnes, sendo em regra, de 

natureza derivada ou secundária, é o poder: 

 

(A) Vinculado. 

(B) De Polícia. 

(C) Regulamentar. 

(D) Hierárquico. 

 

31) O Estado do Ceará, criou mediante lei, uma 

empresa na forma de serviço autônomo, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita 

próprios, para executar atividades típicas da 

Administração Pública, que requeiram, para seu 

melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada.  

 

Com base nas características apontadas no trecho, 

a empresa constituída é uma: 

(A) Empresa Pública. 

(B) Autarquia. 

(C) Sociedade de Economia Mista. 

(D) Função Privada. 

 

32) Sobre Improbidade Administrativa, com base na 

Lei nº8.429/1992, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, 

de empresa incorporada ao patrimônio público ou 

de entidade para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com mais de 

cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 

anual, serão punidos na forma da lei. 

(B) Os agentes públicos de qualquer nível ou 

hierarquia são obrigados a velar pela estrita 

observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no 

trato dos assuntos que lhe são afetos.  

(C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento 

ilícito, caberá a autoridade administrativa 

responsável pelo inquérito representar ao 

Ministério Público, para a indisponibilidade dos 

bens do indiciado. 

(D) O sucessor daquele que causar lesão ao 

patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 

não está sujeito às cominações da lei de 

improbidade administrativa, tendo em vista a 

intranscendência da pena. 

 

33) De acordo com o disposto na Lei n. 8.666/93, não 

autoriza a repactuação do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato o seguinte motivo: 

 

(A) Impedimento de execução do contrato por fato ou 

ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

(B) Diminuição do capital social da empresa 

contratada. 

(C) Omissão ou atraso de providências a cargo da 

Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, 

impedimento ou retardamento na execução do 

contrato, sem prejuízo das sanções legais 

aplicáveis aos responsáveis.  

(D) Aumento das quantidades inicialmente previstas 

no contrato, nos limites permitidos por lei. 

 

34) De acordo com o Código Tributário Nacional, 

analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte.  
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(B) O imposto, de competência dos Municípios, 

sobre a exportação, para o estrangeiro, de 

produtos nacionais ou nacionalizados tem como 

fato gerador a saída destes do território nacional.  

(C) A obrigação tributária principal decorre da 

legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela previstas 

no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos. 

(D) Fato gerador da obrigação acessória é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 

 

35) Na falta de eleição, pelo contribuinte ou 

responsável, de domicílio tributário, na forma da 

legislação aplicável, considera-se como tal: 

 

I. quanto às pessoas naturais, a sua residência 

habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, 

o centro habitual de sua atividade; 

II. quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou 

às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em 

relação aos atos ou fatos que derem origem à 

obrigação, o de cada estabelecimento; 

III. quanto às pessoas jurídicas de direito público, 

qualquer de suas repartições no território da 

entidade tributante. 

 

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 

(A) Item I. 

(B) Item II. 

(C) Itens I e II. 

(D) Itens I, II e III. 

 

36) Conforme o ordenamento jurídico, o Município é 

competente para instituir impostos sobre: 

 

(A) patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos. 

(B) importação de produtos estrangeiros  

(C) operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior. 

(D) Transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física e de direitos reais sobre imóveis; 

exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição. 

 

37) As Normas Brasileiras de Contabilidade 

estabelecem procedimentos de escrituração 

contábil que devem ser seguidos por todas as 

entidades. Nesse sentindo, analise as afirmações 

abaixo: 

 

I. Os livros contábeis podem ser em formato digital 

e não digital.  

II. A escrituração contábil é de responsabilidade 

exclusiva de contabilista legalmente habilitado.  

III. A escrituração de todas as Unidades deve integrar 

um único sistema contábil.  

 

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 

(A) Item I. 

(B) Item II. 

(C) Itens II e III. 

(D) Itens I, II e III. 

 

38) Em relação aos bens e direitos do patrimônio de 

uma empresa, qual das alternativas abaixo é 

considerada um direito? 

 

(A) Contas a receber. 

(B) Caixa. 

(C) Estoque. 

(D) Máquinas. 

 

39) Numa aquisição de investimentos, pode ocorrer 

que a negociação inclua um valor denominado de 

ágio. O que significa esse ágio? 

 

(A) A diferença positiva entre o valor pago e o valor 

patrimonial do investimento.  

(B) A soma do valor pago e do valor patrimonial do 

investimento. 

(C) A diferença negativa entre o valor pago e o valor 

patrimonial do investimento. 

(D) A diferença positiva entre o valor justo e o 

contábil do investimento. 
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40) A Reserva que tem como finalidade proteger o 

capital social e que somente poderá ser utilizada 

para compensar prejuízos ou aumentar o capital é 

chamada de: 

 

(A) Reserva Emergencial. 

(B) Reserva Legal. 

(C) Caixa Direto. 

(D) Reserva de Incentivos.  

 

 

 


