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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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Data e Horário da Prova 
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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 

 

Os últimos acontecimentos no Brasil, que nos causam um crescente desconforto, inconformismo, 1 

descrença e vontade de escapar de tanta escuridão, precisam ser revistos com olhar afinado para que possamos 2 

procurar padrões, respostas, caminhos. A crise de identidade nos puxa para dentro de nós mesmos e desconstrói 3 

a autoimagem de cordialidade e hospitalidade que tem sido a base de nossa identidade nacional, ao lado da 4 

miscigenação e do sincretismo antropofágico que elegem valores como o jeito moleque, o drible, a ginga e a 5 

malemolência, como prerrogativas para a felicidade. 6 

Áudios vazados descortinam a conspiração de importantes figuras públicas apenas interessadas em 7 

manter o status quo para salvaguardar suas vantagens corporativas e assegurar impunidades constitucionais – a 8 

repetição da história de pouco mais de 500 anos do nosso país. As estruturas do poder refletem nossa 9 

colonização, nossas elites conservadoras, nossa mentalidade autoritária, repressora, violenta. A democracia, 10 

ainda jovem no Brasil, enfrenta a resistência de uma cultura forjada no sangue e na subjugação do outro. Nada 11 

muito diferente do que acontece em outras democracias pelo mundo, já que a história das nações é repleta de 12 

disputas fratricidas pelo poder. A novidade é que hoje uma parte considerável das pessoas tem acesso aos 13 

acontecimentos em tempo real e canais onde podem expressar sua voz. Esse contexto é propício para avançarmos 14 

para um novo patamar da democracia, mas o novo se confronta com o velho e as resistências de todo tipo 15 

afloram, raivosas. 16 

A desigualdade/violência contra as mulheres também é um tema em alta em vários lugares do mundo. 17 

A luta pela igualdade entre os gêneros (incluindo aqui LGBTTs) em suas várias frentes, mobiliza, engaja e 18 

empodera mulheres e minorias, aumentando a consciência de todos nós. Esse movimento mais uma vez toca em 19 

algo ancestral, talvez o aspecto cultural mais arraigado que se possa encontrar – o papel do homem. Na coletiva 20 

de imprensa dos delegados/secretário de segurança/Ministro da Justiça, que investigam um caso escandaloso de 21 

estupro, ninguém consegue explicar por que suspeitos identificados não estão presos. A gravação e divulgação 22 

do vídeo, a presença deles no momento em que estava sendo exposta a intimidade de uma adolescente de 16 23 

anos, nada disso leva à detenção, nem mesmo preventiva. Não existem elementos jurídicos suficientes, eles 24 

dizem. A cristalização do papel do homem está na legislação, está nos estatutos das instituições, na formação 25 

dos profissionais, no senso comum que baliza nossas relações cotidianas. Mesmo as estruturas econômicas de 26 

competição e disputa de poder são heranças da mentalidade guerreira, masculina em essência. 27 

É possível argumentar que tudo o que construímos até aqui, como humanidade, é resultado dessa visão 28 

de mundo e que não teríamos conseguido de outra forma. Mas mesmo esse argumento está estruturado na cultura 29 

hegemônica. Não se trata de uma competição para definir qual o melhor modelo, ou de um julgamento do que é 30 

do bem e o que é do mal. A mentalidade da guerra não pode servir como parâmetro para o novo que se anuncia. 31 
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O mergulho é profundo, catártico. Ao mesmo tempo que, como brasileiros, somos compelidos a 32 

repensar os parâmetros históricos que construímos para nossa convivência social,  temos que rever nossos 33 

impulsos atávicos que afloram estimulados pela reação defensiva que nos quer seguros em nossa zona de 34 

conforto, por mais nefasta que ela seja. Uma dissonância cognitiva que nos obriga a agir, seja para conservar, 35 

seja para mudar. Por isso tantas manifestações emocionais, rompimentos, agressões e ranger de dentes. Dói e a 36 

dor é um motor potente. 37 

Mais do que qualquer outro país, nossa miscigenação e nosso sincretismo antropofágico podem nos 38 

ajudar a caminhar para esse futuro mais democrático e mais feminino. A ginga, a malemolência, a capacidade 39 

de se adaptar e construir relações cordiais e hospitaleiras, sonho identitário que baliza nossa busca pela 40 

felicidade, tem uma relação muito forte com o feminino. Nossa pátria mãe gentil, nós os filhos da floresta, 41 

devotos de Iemanjá e de Nossa Senhora Aparecida, abraçaremos por fim os valores que nos são tão caros – a 42 

amizade, o cuidado, o brincadeira, a transcendência. Desta vez, temos que fazer uma escolha consciente pela 43 

ternura, mas ela prevalecerá porque já existe dentro de nós.44 

 

MAURICIO ZANOLINI – FONTE: https://bloguniversidadelivrepampedia.com/2016/05/31/a-crise-de-

identidade-do-brasil-nos-reinventara/ 
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01) Segundo o texto, 

 

A) A democracia no Brasil ainda não está consolidada 

por ser ainda jovem. 

B)  A crise de identidade no Brasil não será resolvida, 

pois o brasileiro perdeu seu jeito cultural de ser. 

C) A democracia pressupõe compromisso de todos 

com valores éticos, políticos e sociais que devem 

norteá-la. 

D) O desânimo existente no Brasil é prenúncio de que 

o povo ainda é imaturo para enfrentar os problemas 

advindos da democracia. 

 

02) Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) É dissertativo-argumentativo uma vez que 

apresenta a defesa de uma opinião a respeito do 

assunto em evidência. 

B) Trata-se de uma exposição de fatos sem a emissão 

de qualquer opinião a respeito do tema tratado. 

C) É injuntivo, pois tem a finalidade de orientar, ditar 

normas com a finalidade instruir. 

D)  A intenção do enunciador é criar na mente do leitor 

uma imagem do que está sendo descrito. Por isso, 

pode-se dizer que se trata de uma descrição. 

 

03) A expressão “no momento” (L.23) expressa uma 

circunstância que encontra equivalência no termo: 

 

A)  “no Brasil” (L.1). 

B) “apenas” (L.7). 

C) “ainda” (L.11). 

D) “por fim” (L.42). 

 

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) O termo “status quo” (L.8) sugere movimento. 

B) A contração “do”, em “Nada muito diferente do que 

acontece” (L.11/12), equivale a daquilo.  

C) O travessão da linha 20 antecede um vocativo. 

D) A expressão “ranger de dentes” (L.36) está usada 

em seu sentido literal. 

 

 

 

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar: 

 

A) “nos” (L.1) e “nós” (L.3) exercem a mesma função 

sintática. 

B) “elementos” (L.24) complementa o verbo. 

C) “na legislação” (L.25) tem valor predicativo. 

D) “que”, em “temos que rever” (L.33), do ponto de 

vista morfológico, vale por uma preposição, assim 

como o “que”, em “temos que fazer” (L.43). 

 

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é 

correto afirmar: 

 

A) “argumentar” (L.28) constitui uma oração com 

valor subjetivo. 

B) “raivosas” (L.16) exerce a mesma função sintática 

de “escandaloso” (L.21). 

C) “elementos” (L.24), se for substituído o verbo 

existir por haver, não muda a função sintática. 

D) “apenas” (L.7) tem valor semântico de inclusão. 

 

07) A alternativa em que há uma explicação correta para 

o termo transcrito é: 

 

A) “tanta” (L.2) vale por um advérbio com valor 

semântico de intensidade. 

B) Na palavra “hoje” (L.13), o  “h”  é uma consoante 

brasileira. 

C) A oração “Não existem elementos jurídicos 

suficientes” (L.24) exerce função objetiva. 

D) “seguros” (L.34) exerce função de adjunto 

adnominal. 

 

08) No texto, o termo: 

 

A) “bem” (L.31) é exemplo de derivação imprópria. 

B) “mais” (L.35) modifica “nefasta” (L.35), 

quantificando a ação por ele expressa. 

C)  “Por isso” (L.36), indica, nesse caso, modo. 

D) “do que” (L.38) expressa comparação e não admite 

apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia. 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                    Página 5 / 10 
 

09) A oração “já que a história das nações é repleta de 

disputas fratricidas pelo poder” (L.12/13), em 

relação à declaração principal, exprime: 

 

A) Explicação. 

B) Causa. 

C) Conclusão. 

D) Conformidade. 

 

10) Uma análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto permite afirmar: 
 

A) “que” e “que”, em “É possível argumentar que tudo 

o que construímos até aqui” (L.28), 

respectivamente, do ponto de vista morfológico, 

pertencem à mesma classe gramatical. 

B) O termo “até” (L.28) indica, nesse caso, acréscimo. 

C) A forma verbal “acontece” (L.12) apresenta-se com 

a mesma regência que “trata” (L.30). 

D) O vocábulo “mesmos” (L.3), por ser expletivo e  

representar apenas reforço, pode ser retirado da 

frase, que manterá a coerência e correção 

gramatical. 

 

11) Foram usados por diferentes razões os sinais de 

pontuação indicados em: 
 

A) As vírgulas que separam, no contexto, “que nos 

causam um crescente desconforto” (L.1) e “que 

investigam um caso escandaloso de estupro” 

(L.21/22). 

B) Os travessões que destacam “a repetição da história 

de pouco mais de 500 anos do nosso país” (L.8/9) e 

“o papel do homem” (L.20). 

C) As vírgulas que separam “raivosas” (L.16) e 

“catártico” (L.32). 

D) O travessão que antecede “a amizade, o cuidado, o 

brincadeira, a transcendência” (L.47) e as vírgulas 

que isolam “sonho identitário que baliza nossa 

busca pela felicidade” (L.40/41). 

 

12) A alternativa em que há correspondência 

sinonímica entre o termo transcrito e a expressão 

indicada à direita é: 
 

A) “forjada” (L.11) –  misturada. 

B) “fratricidas” (L.13) – mata o irmão. 

C) “Arraigado” (L.20) –  direcionado. 

D) “catártico” (L.32) – contraído. 

13) A alternativa em que a oração transcrita tem função 

restritiva é: 

 

A) “que nos causam um crescente desconforto” (L.1). 

B) “que possamos procurar padrões” (L.2/3). 

C) “que hoje uma parte considerável das pessoas tem 

acesso aos acontecimentos em tempo real” 

(L.13/14). 

D) “que se anuncia.” (L.31). 

 

14) Exerce a mesma função sintática da expressão “das 

nações” (L.12) o termo: 

 

A) “de identidade” (L.3). 

B) “da história” (L.9). 

C) “do outro” (L.11). 

D) “do vídeo” (L.23). 

 

15) A ação verbal que está devidamente explicada é: 

 

A) “possamos” (L.2) – ação certa no presente. 

B) “tem sido” (L.4) – ação passada que se projeta para 

o presente. 

C) “estava “ (L.23) – ação passada concluída.  

D)  “teríamos” (L.29) – ação hipotética realizável no 

futuro. 
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16) Sobre conceitos de Internet, tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados a Internet/Intranet e ferramentas e 

aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, julgue as afirmativas abaixo: 

 

I. No Google Chrome, a combinação de teclas CTRL 

+ H é utilizada para acessar o Histórico do seu 

navegador.  

II. Os cookies são vírus, cujo objetivo é capturar dados 

e senhas para uso em fraudes eletrônicas.  

III. O protocolo SNMP é usado nos programas clientes 

de e-mail para o envio de mensagens. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III 

 

17) Hardware é a parte física do computador, ou seja, o 

conjunto de peças e equipamentos que fazem o 

computador funcionar. Sobre conceitos de 

hardware, julgue os itens abaixo: 

 

I. Na especificação de equipamentos de informática, 

quando se diz que "um computador possui 120 GB 

SSD ", a referência está relacionada à memória 

RAM do computador. 

II. O programa necessário para dar partida no 

computador é armazenado em uma memória cache, 

que está localizada na placa-mãe do computador. 

Assim, quando ligamos o computador, o 

processador lê e executa o programa que está 

localizado na memória cache do computador. 

III. Teclado, mouse e Microfone são exemplos de 

dispositivos de entrada de dados. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II, apenas. 

D) III, apenas. 

 

 

 

 

 

18) Sobre o Microsoft Word 2013, em sua configuração 

original, marque a alterativa CORRETA: 

 

A) Para voltar a um cabeçalho ou rodapé para fazer 

alterações, clique duas vezes na área do cabeçalho 

ou rodapé. 

B) Para usar um atalho de teclado para alternar entre 

letras minúsculas, maiúsculas e para colocar a 

primeira letra de cada palavra em maiúscula, 

selecione o texto e pressione Ctrl+F3 até que a 

formatação desejada seja aplicada. 

C) O Word salva automaticamente no formato de 

arquivo dotx. É possível salvar seu documento em 

um formato diferente.  

D) O Microsoft Word 2013 não faz verificação 

gramatical para textos em português. 

 

19) Considerando que foi digitado 110 na célula B2 de 

uma planilha do Excel 2013, na sua configuração 

padrão, assinale a alternativa que contém o 

resultado da fórmula a seguir: 
 

=MOD(B2;2) 
 

A) 55 

B) 110 

C) 0 

D) 2 

 

20) O sistema operacional Windows 10 disponibiliza 

diversos programas que são essenciais para uso 

diário desse sistema. Um desses programas, a 

Cortana, é um assistente virtual inteligente do 

sistema operacional. Ela ajudará você a realizar 

tarefas como: Abrir aplicativo no sistema, gerenciar 

seu calendário, enviar lembretes com base na hora 

etc. 
 

Assinale a alternativa que contém a tecla de atalho para 

abrir a área Pesquisar, onde normalmente estaria a 

Cortana. 

 

A) Win + E 

B) Win + S 

C) Win + CTRL + D 

D) Win + K 

 

INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com a Lei Federal nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A Lei Orçamentária Anual não pode conter reserva 

de contingência definida com base na receita 

corrente líquida. 

B) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 

ação planejada e transparente, em que se previnem 

riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas. 

C) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com 

finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

D) Constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos 

da competência constitucional do ente da 

Federação. 

 

22)  De acordo com a Lei Federal nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), analise as afirmações 

abaixo: 

 

I. Dívida pública consolidada ou fundada: montante 

total, apurado sem duplicidade, das obrigações 

financeiras do ente da Federação, assumidas em 

virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 

realização de operações de crédito, para 

amortização em prazo superior a doze meses; 

II. Dívida pública mobiliária: dívida pública 

representada por títulos emitidos pela União, 

inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e 

Municípios; 

III. Operação de crédito: compromisso financeiro 

assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 

emissão e aceite de título, aquisição financiada de 

bens, recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de bens e serviços, 

arrendamento mercantil e outras operações 

assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 

financeiros; 

IV. Concessão de garantia: compromisso de 

adimplência de obrigação financeira ou contratual 

assumida por ente da Federação ou entidade a ele 

vinculada. 

 

 

 

 

 

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 

 

A) Item I. 

B) Itens II e III. 

C) Itens III e IV. 

D) Itens I, II, III e IV. 

 

23) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é 

vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 

ou suspensão só se dará nos casos de, EXCETO: 

 

A) Cancelamento da naturalização por procedimento 

administrativo. 

B) Incapacidade civil absoluta. 

C) Condenação criminal transitada em julgado, 

enquanto durarem seus efeitos; 

D) Improbidade administrativa. 

 

24) De acordo com a Constituição Federal de 1988, no 

que tange aos Servidores Públicos, a fixação dos 

padrões de vencimento e dos demais componentes 

do sistema remuneratório observará: 

 

I. a natureza, o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira; 

II. os requisitos para a investidura; 

III. as peculiaridades dos cargos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Somente o item I está incorreto. 

B) Somente os itens I e III estão corretos. 

C) Somente o item III está incorreto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) No que se refere aos servidores públicos, conforme 

insculpido na Constituição Federal de 1988, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 

escolas de governo para a formação e o 

aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos 

requisitos para a promoção na carreira, facultada, 

para isso, a celebração de convênios ou contratos 

entre os entes federados. 

B) Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá estabelecer a relação entre a 

maior e a menor remuneração dos servidores 

públicos. 

C) Somente Lei da União disciplinará a aplicação de 

recursos orçamentários provenientes da economia 

com despesas correntes em cada órgão, autarquia e 

fundação, para aplicação no desenvolvimento de 

programas de qualidade e produtividade, 

treinamento e desenvolvimento, modernização, 

reaparelhamento e racionalização do serviço 

público, inclusive sob a forma de adicional ou 

prêmio de produtividade. 

D) A remuneração dos servidores públicos organizados 

em carreira não poderá ser fixada por meio de 

subsídio. 

 

26) Em uma repartição pública, o atendimento ao 

público deve se traduzir em uma relação entre o 

servidor e o cidadão, pautada por certos aspectos 

característicos do atendimento ao público, 

considerados como indispensáveis para quem 

atende pessoas. Que aspectos são esses? 

 

A) Tratamento diferenciado, empatia e simpatia. 

B) Simpatia, parcialidade e subjetividade. 

C) Subjetividade, imparcialidade e resiliência. 

D) Resiliência, comunicação corporal e empatia. 

 

27) O atendimento ao público tem alguns aspectos 

característicos que são indispensáveis para quem 

atende pessoas. Nesse sentido, assinale a alternativa 

que apresenta a característica que corresponde à 

forma de se antecipar no atendimento da 

necessidade do público: 

 

A) Proatividade. 

B) Resiliência. 

C) Bom senso. 

D) Simpatia. 

 

28) São características necessárias ao bom profissional, 

EXCETO: 

 

A) Bom senso. 

B) Presteza. 

C) Proatividade. 

D) Pessoalidade no atendimento. 

 

29) São considerados atributos ideais para o bom 

profissional no atendimento ao público: 

 

I - Ser prestativo, dinâmico e demonstrar boa vontade na 

resolução de problemas. 

II - Ser educado e eficiente na execução de seu trabalho. 

III - Primar pela rapidez na resolução de problemas em 

detrimento da qualidade na execução do serviço. 

IV – Uso de uma linguagem que transmita seriedade e 

respeito. 

 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

 

A) Itens I e II. 

B) Itens II e III. 

C) Itens I, II e IV. 

D) Itens I, II, III e IV. 

 

30) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a 

administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

A) Legalidade. 

B) Impessoalidade. 

C) Eficácia. 

D) Publicidade. 

 

31) Qual o princípio constitucional da administração 

pública segundo o qual ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei? 

 

A) Devido processo legal. 

B) Probidade administrativa. 

C) Legalidade. 

D) Eticidade. 
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32) Analise o trecho abaixo: 

 

“É aquele que estabelece o dever de imparcialidade na 

defesa do interesse público, impedindo discriminações e 

privilégios indevidamente dispensados a particulares no 

exercício da função administrativa. Além do mais, possui 

outro aspecto importante, a atuação dos agentes 

públicos é imputada ao Estado, portanto, as realizações 

não devem ser atribuídas à pessoa física do agente 

público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver 

ligado.” 

 

O trecho textual acima refere- se a qual princípio 

constitucional da administração Pública? 

 

A) Moralidade. 

B) Publicidade. 

C) Legalidade. 

D) Impessoalidade. 

 

33) O princípio constitucional que consagra o controle 

de resultados da Administração Pública, a redução 

do desperdício e a execução do serviço público 

como rendimento funcional, implementando o 

modelo de administração pública gerencial voltada 

para um controle de resultados na atuação estatal, é 

denominado princípio da: 

 

A) Eficácia. 

B) Rapidez. 

C) Eficiência. 

D) Moralidade. 

 

34) O conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício 

da função administrativa, traduz o conceito de: 

 

A) Administração Gerencial. 

B) Administração Pública. 

C) Poder Público. 

D) Democracia. 

 

35) Administração Pública, sendo avaliada sob o 

aspecto material, deve levar em conta: 

 

A) a própria função ou atividade administrativa. 

B) o conjunto de órgãos que compõem a 

Administração. 

C) os sujeitos da Administração 

D) o aparelhamento da Administração. 

 

36) Assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

corretamente: 

 

“Administração Pública em sentido _________ abarca, 

sob o aspecto subjetivo, apenas os órgãos 

administrativos e, sob o aspecto objetivo, apenas a 

função administrativa, excluindo-se os órgãos de 

governo, no primeiro caso, e no segundo, a função 

política.” 

 

A) Estrito. 

B) Amplo. 

C) Material. 

D) Formal. 

 

37) Com base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 

que regulamenta o art.37, XXI, da Constituição 

Federal, e institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

B) Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida 

margem de preferência para produtos 

manufaturados e para serviços nacionais que 

atendam a normas técnicas brasileiras. 

C) Os editais de licitação para a contratação de bens, 

serviços e obras não poderão exigir que o contratado 

promova, em favor de órgão ou entidade integrante 

da administração pública ou daqueles por ela 

indicados a partir de processo isonômico, medidas 

de compensação comercial, industrial, tecnológica 

ou acesso a condições vantajosas de financiamento. 

D) As normas de licitações e contratos devem 

privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido 

às microempresas e empresas de pequeno porte na 

forma da lei. 
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38) Com base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 

que regulamenta o art.37, XXI, da Constituição 

Federal, e institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública, é CORRETO dizer que 

o contrato: 

 

A) É o ajuste que a Administração, agindo nessa 

qualidade, firma com o particular ou outra entidade 

administrativa para a consecução de objetivos de 

interesse público, nas condições estabelecidas pela 

própria Administração. 

B) É todo acordo de vontades, firmado livremente 

pelas partes, para criar obrigações e direitos 

recíprocos. 

C) É proibido entre a Administração Pública e 

particulares, tendo em vista a supremacia do 

interesse público. 

D) É todo e qualquer acordo de vontades entre órgãos 

da administração pública e terceiros. 

 

39)  Analise os conceitos abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I - Portaria - ato emanado por chefes de órgãos públicos 

aos seus subalternos determinando a realização de 

atos gerais ou especiais. 

II – Decreto - ato normativo exclusivo do chefe do 

executivo. 

III - Ofícios - Comunicações oficiais realizadas pela 

Administração a terceiros. 

 

A) Somente os itens I e II estão corretos. 

B) Somente o item I está incorreto. 

C) Todos os itens estão incorretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

40) Qual é o local que, no Windows, exibe ícones 

representando os aplicativos que estão abertos em 

seu computador? 

 

A) Menu Iniciar. 

B) Painel de Notificações. 

C) Meu Computador. 

D) Barra de Tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 


