Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento/ARIS
Concurso Público – Edital 001/2015 – Cargo: Agente Administrativo

CONHECIMENTOS GERAIS – 25 QUESTÕES

Texto para as questões 1 e 2:
Sonhei ter sonhado
Que havia sonhado.
Em sonho lembrei-me
De um sonho passado:
O de ter sonhado
Que estava sonhando.
Sonhei ter sonhado...
Ter sonhado o quê?
Que havia sonhado
Estar com você.
Estar? Ter estado,
Que é tempo passado.
Um sonho presente
Um dia sonhei.
Chorei de repente,
Pois vi, despertando,
Que tinha sonhado.

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira.
20ª ed., Editora Nova Fronteira S.A. Rio de Janeiro, 1993.
1.

Na terceira estrofe o poeta obtém efeito de sentido pelo contraste entre as formas verbais "estar' e "ter estado'. Sobre esse
ponto, afirma-se:

I. Tanto "estar' como "ter estado" são formas nominais infinitivas. A primeira é infinitivo simples; a segunda, infinitivo
composto.
II. Ao corrigir "estar' por "ter estado" o poeta altera relações temporais entre elementos do texto.
III. Os enunciados "Sonhei estar com você‖ e "Sonhei ter estado com você" não apresentam o mesmo significado. O segundo
projeta o fato de estar com outra pessoa em tempo anterior ao do tempo do sonho.
São corretas:
a. I e III
b. II e III
c. I e II
d. Todas as alternativas
e. Nenhuma das alternativas.
2.

O vocabulário ―que‖ foi acentuado graficamente no segundo verso da terceira estrofe. Assinale a afirmativa que explica
corretamente o uso da acentuação gráfica:
a. O ―quê‖ é um monossílabo átono por isso é acentuado.
b. O ―quê‖ é um pronome por isso é acentuado.
c. Recebeu acento gráfico por ser monossílabo tônico e estar em final de frase, imediatamente antes de um ponto
de interrogação.
d. Sempre que o ―quê‖ exercer conjunção receberá acento gráfico.
e. Recebeu o acento gráfico porque é um adjetivo em final de frase.

Texto para as questões 3, 4, 5 e 6:
Deus recolhia um ancião, quando o Diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado
detiveram-se logo, e o Diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor.
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- Que me queres tu? perguntou este.
- Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o Diabo, rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos.
- Explica-te.
— Senhor, a explicação é fácil; mas permiti que vos diga: recolhei primeiro esse bom velho; dai-lhe o melhor lugar,
mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros...
— Sabes o que ele fez? perguntou o Senhor, com os olhos cheios de doçura.
— Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a
uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata; em duas palavras, vou fundar uma igreja.
Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então
vim dizer-vos isto, com lealdade, para que me não acuseis de dissimulação... Boa ideia, não vos parece?

ASSIS, Machado de. Machado de Assis. A igreja do diabo.
Volume de contos. Rio de Janeiro : Garnier, 1884.
Disponível em:<http://www.bibvirt.futuro.usp.br>Acesso em 10/04/15.

3.

Analise com atenção:

I.
II.
III.

No fragmento, Deus trata o Diabo na 2ª. pessoa do singular, mas é tratado na 2ª pessoa do plural.
A pessoa gramatical pode ser percebida pelos próprios pronomes pessoais ou pela forma da conjugação verbal.
A 2ª. pessoa do plural é um tratamento mais cerimonioso. Revela, portanto, maior formalidade no tratamento
dispensado entre Deus e o Diabo. Observa-se que o Diabo não tem o menor respeito, pois utiliza a 2ª pessoa do
singular.

Estão corretas:
a. I e II
b. II e III
c. II e III
d. Todas as alternativas
e. Nenhuma das alternativas
4.

No trecho: ―Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a
uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata; em duas palavras, vou fundar uma
igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e
completa. E então vim dizer-vos isto, com lealdade, para que me não acuseis de dissimulação... Boa ideia, não vos parece?‖
Assinale a alternativa correta. Se Mudarmos o tratamento para a terceira pessoa do singular, as expressões sublinhadas
passam a ser:
a. Ter consigo; vim dizer-lhes; me não acusa; não lhe parece?
b. Ter consigo; vim dizer-lhe; me não acuse; não lhe parece?
c. Ter contigo; vim dizer-lhes; me não acuse; não lhe parece?
d. Ter consigo; vim dizer-lhe; me não acusa; não lhe parece?
e. Ter contigo; vim dizer-te; me não acuses; não te parece?

5. Preencha com V para verdadeiro e F para falso.
(__) As palavras ―adventício‖ e ―vitória‖ apresentam acentuação gráfica em decorrência da mesma regra gramatical.
(__) As palavras ―cítaras‖, ―últimos‖ e ―vitória‖ recebem acento gráfico porque são proparoxítonas e todas são acentuadas.
(__) As palavras ―alaúde‖ e ―últimos‖ recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes.
(__) As palavras ―fácil‖ e ―vitória‖, recebem acento gráfico porque são paroxítonas. A primeira terminada em ―L‖ e a segunda em
ditongo.
(__) A palavra ―ideia‖ perdeu o acento gráfico porque os ditongos abertos nas paroxítonas não são mais acentuados.
O preenchimento
a.
b.
c.
d.
e.

adequado está na alternativa:
V–V–F–F–V
F–F–F–V–F
V–V–F–F–F
F–V–F–V–F
V–F–V–V–V
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6.

―Deus recolhia um ancião,
a. Subordinada
b. Subordinada
c. Subordinada
d. Subordinada
e. Subordinada

quando o Diabo chegou ao céu.‖ A oração em destaque é classificada como:
substantiva objetiva direta
substantiva objetiva indireta
adverbial temporal
substantiva predicativa
adverbial causal

7.

Identifique a
a.
b.
c.
d.
e.

8.

Considerando o processo de formação de palavras, relacione a segunda coluna pela primeira:
I.
Derivação sufixal
(__) O ferido
II.
Derivação prefixal
(__) Casamento
III.
Derivação parassintética
(__) Anoitecer
IV.
Derivação regressiva
(__) Incapaz
V.
Derivação imprópria
(__) Luta

alternativa em que todas as palavras compostas estão grafadas de acordo com as novas regras ortográficas.
Miniquadro – minihotel – multi-infecção – mini-saia
Sub-bibliotecário – sobrehumano – sub-hepático – sub-região
Intra-auricular – infra-estrutura – infra-hepático – infra-vermelho
Anti-higiênico – anti-inflamatório – antiácido – antirradiação
Contra-acusação – contra-indicação – contraataque – contra-harmônico

Assinale a alternativa que contenha a numeração em sequência correta:
a. I – II – III – IV – V
b. V – I – III – IV – II
c. V – I – III – II – IV
d. II – IV – III - I – V
e. I – V – III – II – IV
9.

As palavras adivinhar - adivinho e adivinhação têm o mesmo radical, por isso são cognatas. Assinale a alternativa em que
não ocorrem três cognatos:
a. Incrível, crente, crer
b. Noite, anoitecer, noitada
c. Luz, luzeiro, alumiar
d. Festa, festeiro, festejar
e. Riqueza, ricaço, enriquecer

Texto para as questões 10, 11 e 12:
O último poema
Assim eu quereria o meu último poema
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.

BANDEIRA, Manuel. Libertinagem. Disponível em:
https://pt.scribd.com/doc/.../LIBERTINAGEM-MANOEL-BANDEIRA.
10. O Último Poema, de autoria de Manuel Bandeira, apresenta o desejo do poeta em elaborar um poema perfeito. A assertiva
que se confirma é:
a. O poeta almeja um verso capaz de portar toda a intensidade da emoção. Para tanto precisa retomar aos a
pieguice sentimental dos românticos.
b. O poema desejado teria a riqueza dos ―diamantes‖, a ponto de revelar-se, impondo-se pela forma a fim de
revelara todas as suas intenções.
c. O poeta almeja um poema que seja capaz de conter toda a beleza, mas será necessário a preocupação com as
palavras eruditas e a forma mais rebuscada.
d. os sentimentos e intenções não poderão estar no poema, pois tiram toda a poesia que possa fluir em cada verso.
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e.

O poeta almeja um poema capaz de conter os mais intensos sentimentos sem, entretanto, ser sentimental, sem
anunciar de forma dramática a intensidade das emoções, guardando em si o mistério que enaltece a alma
humana.

11. Assinale a alternativa correta:
a. As palavras beleza e pureza, no texto, analisando morfologicamente, são adjetivos.
b. As palavras beleza e pureza têm função sintática de sujeito.
c. No texto há um pronome do caso oblíquo e dois pronomes do caso reto.
d. No texto há um pronome possessivo.
e. Há seis pronomes pessoais do caso reto.
12. Observe as palavras destacadas em ―Assim eu quereria o meu último poema/(...)Que fosse ardente como um soluço sem
lágrimas/(...) Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. Elas são, pela ordem:
a. Artigo definido, artigo indefinido, preposição
b. Artigo indefinido, artigo definido, pronome oblíquo
c. Artigo definido, artigo indefinido, artigo definido
d. Artigo definido, numeral, artigo definido
e. Pronome, artigo definido, artigo definido
13. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o emprego do sinal indicativo da crase só é possível em:
a. O colono dedicou a terra os melhores anos de sua vida.
b. Traremos a Sua Majestade, a rainha Elizabeth, uma mensagem de paz.
c. Não me refiro a esta sua casa.
d. O futebol emociona tanto, mas a entrada deveria ser vedada a toda pessoa com passagem pela polícia.
e. Falei tudo que se fazia necessário a vendedoras desta empresa.
14. Assinale a alternativa na qual os substantivos estão corretamente flexionados no plural:
a. Baú – baús; herói – heróis; véu – véis
b. Guardião – guardiões; réptil – répteis; álcool – álcois
c. Órgão – órgãos; corrimão - corrimãos; mel – méis
d. Cidadão – cidadãos; pagão – pagões; bênção – bênçãos
e. O vírus – os vírus; o revés – os revés; o lápis – os lápis
15. Assinale a alternativa correta.

I.
II.

O povo aclamou o imperador
II. O imperador foi aclamado por uma multidão.

Em I e II, o
a.
b.
c.
d.
e.

substantivo ―imperador‖ tem, respectivamente, valor de:
Predicativo e sujeito simples
Objeto indireto e predicativo
Objeto direto e sujeito simples
Objeto direto e sujeito apassivador
Complemento nominal e sujeito simples

16. No Word 2010, em seu formato padrão, ao clicar com o botão esquerdo do mouse antes do início do primeiro parágrafo de
um texto, qual das opções ocorrerá?
a. Selecionará o texto do parágrafo
b. Selecionará o todo o texto do documento
c. Exclui o texto da linha
d. Selecionará o texto da linha
e. Não ocorre nada
17. Assinale a alternativa que não é um programa padrão que vem instalado com o Windows:
a. Wordpad
b. Notepad
c. Textpad
d. Paint
e. Calculadora
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18. Assinale a alternativa que contém o resultado correto da seguinte
No Excel 2010, utilizando a formula Média, seleciona-se da célula A1 até a célula D3.

a.
b.
c.
d.
e.

ação,

vide

imagem

abaixo:

2
#VALOR!
3
#NOME?
12

19. Qual alternativa possui um navegador (browser) que vem instalado com o Windows?
a. Chrome, Firefox, Flock
b. Chrome, Firefox, Opera
c. Netscape, Firefox, Opera
d. Chrome, Safari, Opera
e. Firefox, Chrome, Internet Explorer
20. Um usuário
inserção de
a.
b.
c.
d.
e.

está utilizando o Windows Explorer para alterar o nome de um arquivo. Sendo este arquivo ―Concurso.docx‖ com a
um novo caractere, qual das alternativas abaixo torna o nome incorreto?
Concurso/.docx
Concurso@.docx
Concurso..docx
Concurso_.docx
Concurso,.docx

21. Um usuário utilizando o Windows Explorer deseja excluir um arquivo de forma definitiva, sem ter que esvaziar a lixeira
posteriormente. Para isso deverá selecionar o arquivo que se deseja excluir e depois pressionar as teclas:
a. Shift + Delete
b. Ctrl + Delete
c. Enter + Delete
d. Alt + Delete
e. Delete
22. Utilizando o
a.
b.
c.
d.
e.

browser Chrome, com um site qualquer carregado, ao pressionar a tecla F5 o browser executará a seguinte ação:
Abrirá uma janela.
Abrirá uma nova aba (guia), fechando a aba (guia) atual.
Nada.
Recarregará a página atual, mantendo o conteúdo armazenado em cachê.
Recarregará sua página atual, ignorando o conteúdo armazenado em cachê.
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23. Dentre os dispositivos abaixo, não é utilizado para armazenar cópia de segurança (backup):
a. Fita magnética
b. Pen Drive
c. Placa de rede
d. Disco rígido externo
e. CD/DVD
24. Em uma planilha do Excel 2010 com uma célula selecionada, ao pressionarmos as teclas de atalho Ctrl+; (ponto e vírgula):
a. Insere-se a data atual somando um dia.
b. Copia-se toda a tela do computador (uma foto do que esta aparecendo no monitor).
c. Insere-se a data atual.
d. Desfaz-se a última ação.
e. Abre-se um novo documento.
25. Microsoft Security Essentials é um programa utilizado para:
a. Proteger o usuário contra vírus.
b. Proteger o Facebook de invasão.
c. Proteger o computador de invasão.
d. Nenhuma das alternativas anteriores.
e. Proteger o computador contra vírus, spyware.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 35 QUESTÕES

26. Para a Teoria Neoclássica, as funções do administrador correspondem aos elementos da Administração e seus autores adotam
o processo administrativo como núcleo de sua teoria eclética e utilitarista. Suas principais funções estão relacionadas abaixo,
assinale-as:
a. Investigação, verificação, execução e ação
b. Planejamento, comunicação, ação, fiscalização e correção
c. Fiscalização, comunicação, correção e controle
d. Comunicação, organização, direção e verificação
e. Planejamento, organização, direção e controle
27. O processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo. Quando são consideradas em um todo integrado, as funções
administrativas formam o ___________ administrativo. Quando são consideradas isoladamente constituem as ___________
administrativas.
A alternativa que completa corretamente as lacunas, respectivamente, é:
a. Planejamento – funções
b. Processo - funções
c. Controle - rotinas
d. Ciclo - estratégias
e. Conceito – rotinas
28. De acordo com Chiavenato, as teorias sobre o estilo de liderança estudam o estilo de comportamento do líder em relação aos
subordinados, ou seja, aquilo que o líder faz, o comportamento para liderar. O desafio da liderança é saber quando aplicar
qual estilo, com quem e em que circunstância e atividade. A teoria mais conhecida, que se refere a três estilos de liderança, é:
a. Democrática, estratégica e situacional
b. Aristocrática, transacional e liberal
c. Autocrática, democrática e liberal
d. Liberal, aristocrática e estratégica
e. Autocrática, aberta e estratégica
29. O comportamento organizacional é o estudo da dinâmica das organizações e como os grupos e indivíduos se comportam
dentro delas. Marque a alternativa que apresenta um aspecto visível desse comportamento:
a.
Atitudes
b.
Normas grupais
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c.
d.
e.

Interações informais
Políticas
Conflitos interpessoais

30. O campo de estudo do comportamento organizacional, estabelece parâmetros e identifica variáveis, frequentemente
enfatizadas como as variáveis dependentes básicas no comportamento organizacional. Assinale a alternativa que indica uma
variável dependente:
a. Rotatividade
b. Atitudes
c. Educação
d. Competência
e. Valor econômico agregado
31. A nova sociedade do futuro será extremamente dinâmica e mutável, segundo Chiavenato, uma nova organização surgirá: uma
estrutura flexível capaz de moldar-se contínua e rapidamente às condições ambientais em mutação – o inverso da burocracia.
Equipes temporárias e multidisciplinares, autoridade totalmente descentralizada com poucas regras e procedimentos. Assinale
o item que corresponde a essa definição:
a. Democracia
b. Soberania
c. Adhocracia
d. Deocracia
e. Anocracia
32. Segundo a teoria da motivação, as necessidades humanas estão dispostas em níveis de influenciação, somente quando um
nível inferior é satisfeito é que outro surge no comportamento da pessoa. A necessidade mais premente monopoliza o
indivíduo e leva-o a mobilizar todo o organismo para atendê-la. Analise as opções abaixo e assinale a que apresenta
corretamente os níveis das necessidades:
a. Fisiológicas, materiais, segurança, sociais e estima.
b. Fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização.
c. Materiais, sociais, segurança e autoestima.
d. Filosóficas, segurança, autorrealização, estima e sociais.
e. Segurança, materiais, sociais e estima.
33. Os indicadores ajudam as organizações no processo de administração. A ferramenta usada na avaliação e acompanhamento
da quantificação do cumprimento de um objetivo ou meta é o indicador:
a. Do Diagrama de Causa e Efeito
b. De Desempenho
c. Da Matriz Inversa
d. Do Ciclo Motivacional
e. Da Matriz RACI
34. O ciclo de controle de Deming é um método de gestão para gerenciamento de processos ou de sistemas, utilizado para o
controle e melhoria contínua de processos e produtos. Assinale a sigla que identifica esse ciclo:
a. DPCA
b. PCDA
c. PDAC
d. PDCA
e. PADC
35. Diversas ferramentas são utilizadas na gestão da qualidade nas organizações. Qual ferramenta descrita abaixo possui as
seguintes características: liberação da criatividade; ausência de julgamento prévio; registro das ideias; capacidade de síntese
e ausência de hierarquia durante o processo?
a. Matriz GUT
b. Matriz SAEP
c. 5W3H
d. Análise PDPC

e. Brainstorming
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36. Gestão de recursos humanos, gestão de pessoas ou ainda administração de recursos humanos é uma associação de métodos,
políticas, técnicas e práticas definidas com objetivo de administrar comportamentos internos e potencializar o capital humano
nas organizações.
Analise as práticas e/ou serviços e relacione com as definições abaixo:

I.
II.
III.
IV.
V.

Outsourcing
Outplacement
Headhunting
Interim management
Assessment

(__) O ato de terceirizar, serviços de atividades rotineiras, bem como a terceirização de áreas estratégicas para o negócio da
empresa.
(__) Abordagem confidencial e direta de quadros superiores, com o objetivo de selecionar os profissionais que se destacam no seu
setor de atividade, quer pelos seus conhecimentos técnicos quer pela sua experiência.
(__) É uma metodologia de avaliação que consiste na análise de comportamentos baseada em múltiplos inputs, utilizando múltiplas
técnicas, métodos e instrumentos de avaliação, baseados nas competências a avaliar. Tem a participação de vários observadores.
(__) É uma forma de ajudar os indivíduos a prosseguirem a sua vida profissional e na maior parte dos casos, significa recolocação
em uma nova oportunidade profissional.
(__) É um serviço de Recursos Humanos em que se pode ter pessoas disponíveis em poucos dias, em oposição aos processos de
recrutamento para posições permanentes, sempre mais demorados até concluir uma admissão.
Assinale a sequência de preenchimento correta:
a. I, II, III, IV, V
b. V, II, III, IV, I
c. I, III, V, II, IV
d. II, V, IV, III, I
e. I, II, IV, V, III
37. A autoridade é a contrapartida da responsabilidade, o poder de utilizar ou comprometer os recursos organizacionais. Segundo
Maximiliano (2008), assinale os principais tipos de autoridade:
a. Autoridade delegada, de terceiros e funcional
b. Autoridade de linha, de assessoria e funcional
c. Autoridade formal e informal
d. Autoridade de controle e fiscalização
e. Autoridade hierárquica e de controle
38. As competências que precisam estar presentes em toda equipe nas organizações são sugeridas por Margerison e McCann.
Assinale a alternativa que apresenta o fator relacionado com a identificação e exploração de oportunidades:
a. Promoção
b. Assessoria
c. Inovação
d. Desenvolvimento
e. Ligação
39. O capital intelectual é um dos conceitos mais discutidos recentemente. Ao contrário do capital financeiro, que é basicamente
quantitativo, numérico e baseado em ativos tangíveis e contábeis, o capital intelectual é totalmente invisível e intangível.
Assinale como é composto, segundo Chiavenato:
a. Capital qualitativo interno e externo
b. Capital de competênciasinternas e externas
c. Capital humano
d. Capital interno, capital externo e capital humano
e. Capital do valor organizacional
40. Frente às mudanças velozes e intensas, busca reduzir a organização ao essencial, invenção de novas maneiras de fazer o
trabalho, foco nos processos e não nas tarefas ou serviços, nem nas pessoas ou estrutura organizacional. Esta técnica é
conhecida como:

a.

Benchemarking

b.

Liderança
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c.

Motivação

d.

Downsizing

e.

Reengenharia

41. São princípios constitucionais da administração pública, exceto:
a. Legalidade
b. Eficácia
c. Moralidade
d. Publicidade
e. Impessoalidade
42. O art. 3º da
eles, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

Constituição Federal estabelece que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São
Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Garantir o desenvolvimento nacional.
Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

43. A Constituição Federal, em seu Título II, Capítulo I, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. No art. 5º da Carta
Magna está estabelecido o princípio da igualdade, onde aduz que ―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes: (...)‖.
Assinale a alternativa que não corresponde com os direitos e garantias enumerados nos incisos do art. 5º da CF:
a. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (CF art. 5º, inciso III).
b. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF art. 5º, inciso II).
c. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição (CF art. 5º, inciso I).
d. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato (CF art. 5º, inciso IV).
e. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem (CF art. 5º, inciso V).
44. Conforme estabelece o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que
se aplica aos servidores ocupantes de cargo público os seguintes direitos sociais, entre outros, exceto:
a. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às
de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer
fim.
b. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
c. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
d. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal.
e. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.
45. Assinale a alternativa que não correspondente às finalidades, pressupostos e requisitos do Controle de Constitucionalidade:
a. Garantia de supremacia dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição que, além de
configurarem limites ao poder do Estado, é também uma parte da legitimação do próprio Estado, determinando
seus deveres e tornando possível o processo democrático em um Estado de Direito.
b. Supremacia da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico e, também, à rigidez constitucional e proteção
aos direitos constitucionais.
c. Controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação de uma lei ou de um ato normativo com a
constituição, verificando seus requisitos formais e materiais.
d. Prevalência da Constituição sobre parte do ordenamento jurídico, obedecidas as previsões normativas
específicas, objetivando a proteção aos direitos constitucionais.
e. O Poder Executivo, assim como os demais Poderes de Estado, está obrigado a pautar sua conduta pela estrita
legalidade, observando, primeiramente, como primado do Estado de Direito Democrático, as normas
constitucionais.
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46. Os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em doze regras de observância permanente e
obrigatória para o bom administrador e na interpretação do Direito Administrativo, sendo que alguns estão expressamente
previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e os demais, constam no art. 2º da Lei Federal 9.784, de 29/01/99, são
eles:
a. Legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório, insegurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público.
b. Legalidade, moralidade, pessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público.
c. Legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público.
d. Lealdade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público.
e. Legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e secundariedade do interesse público.
47. Assinale a alternativa que não corresponde com a natureza e os fins da administração pública:
a. A natureza da administração pública é a de um múnus público para quem exerce, isto é, a de um encargo de
defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade.
b. Impõem-se ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente os preceitos do Direito e da Moral
administrativa que regem sua atuação.
c. Os fins da administração pública resumem-se num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada.
d. Ilícito e imoral será todo ato administrativo que não for praticado no interesse da coletividade.
e. No desempenho dos encargos administrativos o agente do Poder Público tem a liberdade de procurar outro
objetivo, ou dar fim diverso do prescrito em lei para a atividade.
48. Nos Estados de Direito como o nosso, a Administração Pública deve obediência à lei em todas as suas manifestações. Até
mesmo nas chamadas atividades discricionárias o administrador público fica sujeito às prescrições legais quanto à
competência, finalidade e forma, só se movendo com liberdade na estreita faixa da conveniência e oportunidade
administrativa. Diante disso, quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas
atribuições ou se desvia das finalidades administrativas, temos?
a. Uso do poder
b. Abuso do poder
c. Poder de agir
d. O poder dever de agir
e. Dever de eficiência
49. O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação: competência,
finalidade, forma, motivo e objeto.

I.
II.
III.
IV.
V.

Competência: poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas funções.
Finalidade: o objetivo de interesse público a atingir.
Forma: revestimento exteriorizador do ato administrativo constitui requisito vinculado e imprescindível à sua
perfeição.
Motivo: é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo.
Objeto: conteúdo do ato, através do qual a administração manifesta seu poder de vontade, ou atesta simplesmente
situações preexistentes.

Assinale a alternativa correspondente ao conceito dos requisitos apresentados:
a. Todas as alternativas estão corretas.
b. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
c. Nenhuma alternativa está correta.
d. Somente as alternativas I, II e V estão corretas.
e. Apenas as alternativas I e V estão corretas.
50. Os atos administrativos, como emanação do Poder Público, trazem em si certos atributos, os distinguem dos atos jurídicos
privados e lhes emprestam características próprias e condições peculiares de atuação. Referimo-nos à presunção de
legalidade, à imperatividade e à autoexecutoriedade. Com relação à presunção de legitimidade é incorreto afirmar:
a. Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que estabeleça.
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b.
c.
d.
e.

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que
arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade.
A presunção de legitimidade também ocorre com os atestados, certidões, informações, atos registrais e
declarações da administração, que, por isso, gozam de fé pública.
O ônus da prova de invalidade do ato administrativo é transferido a quem a invoca.
A presunção de legitimidade não ocorre com os atestados, certidões, informações, atos registrais e declarações
da administração, que, por isso, não gozam de fé pública.

51. De acordo com o art. 2º, da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, reputa-se agente público:
a. Todo aquele que exerce, com exceção dos transitórios e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades mencionadas no art. 1º, da Lei 8.429/92.
b. Todo aquele que exerce apenas transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades mencionadas no art. 1º, da Lei 8.429/92.
c. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, somente por eleição, mandato, cargo,
emprego ou função nas entidades mencionadas no art. 1º, da Lei 8.429/92.
d. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades mencionadas no art. 1º, da Lei 8.429/92.
e. Todo aquele que exerce, através de eleição ou contratação, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no art. 1º, da Lei 8.429/92.
52. De acordo com o art. 22, da Lei nº 8.666/93, são modalidades de licitação, com exceção do/a:
a. Concorrência
b. Convite
c. Alienação
d. Concurso
e. Leilão
53. Assinale a alternativa correta de acordo com o estabelecido no art. 1º e seus parágrafos, da Lei nº 11.107, de 06 de abril de
2005, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos:

I.
II.
III.
IV.
V.

O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.
A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos
territórios estejam situados os Municípios consorciados.
Os consórcios públicos deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde –
SUS.
O consórcio público constituirá associação pública e pessoa jurídica de direito privado.
Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o
Sistema Único de Saúde – SUS.

De acordo
a.
b.
c.
d.
e.

com o exposto acima:
As alternativas I, II e V estão corretas.
Somente a alternativa II está correta.
Apenas as alternativas II e V estão corretas.
Nenhuma alternativa está correta.
As alternativas II, III e IV estão corretas.

54. Com relação à responsabilidade civil da administração, no tocante a reparação do dano, é correto afirmar, exceto:
a. Uma vez indenizada a lesão da vítima, fica a entidade pública com o direito de voltar-se contra o servidor
culpado para haver dele o despendido, através de ação regressiva autorizada pelo § 6º do art. 37 da CF;
b. Para obter a indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato
lesivo e o dano, bem como seu montante.
c. A reparação do dano causado pela administração a terceiros obtém-se única e exclusivamente por meio da ação
de indenização.
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d.
e.

A indenização do dano deve abranger o eu a vítima efetivamente despendeu e o que deixou de ganhar em
conseqüência direta e imediata do ato lesivo da administração.
A indenização por lesão pessoal e morte da vítima abrangerá o tratamento, o sepultamento e a prestação
alimentícia às pessoas a quem o falecido a devia, levada em conta a duração provável de sua vida.

55. Nos contratos administrativos existem circunstâncias que justificam sua inexecução, entre eles:

I.
II.
III.
IV.
V.

Interferências imprevistas
Força maior
Caso fortuito
Fato do príncipe
Fato da administração

(__) Toda ação ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e especificamente sobre o contato, retarda ou impede sua
execução.
(__) Toda determinação estatal, positiva ou negativa, geral, imprevista e imprevisível, que onera substancialmente a execução do
contrato administrativo.
(__) É o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria ao contratado impossibilidade intransponível de
regular execução do contrato.
(__) É o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria ao contratado impossibilidade intransponível de
regular execução do contrato.
(__) Ocorrências materiais não cogitadas pelas partes na celebração do contrato, mas que surgem na sua execução de modo
surpreendente e excepcional, dificultando e onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
Desta forma, associe as circunstâncias a seus conceitos e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta:
a. I – II – III – IV – V
b. I – II – IV – III – V
c. V – IV – III – II – I
d. II – III – IV – V – I
e. IV – II – III – I – V
56. É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento
de condição. Trata-se de:
a. Pagamento
b. Liquidação
c. Empenho
d. Nota Fiscal
e. Dotação
57. O Plano Plurianual, PPA, tem como princípios básicos, exceto:
a. Incoerência com o orçamento.
b. Identificação clara dos objetivos e prioridades do governo.
c. Organização dos propósitos da administração pública em programas.
d. Transparência.
e. Identificação dos órgãos gestores dos programas e unidades orçamentárias responsáveis pelas ações
governamentais.
58. É o ato na repartição competente que reconhece o crédito fiscal e inscreve o débito, identificando referência, contribuinte
devedor, vencimento, valor. Trata-se de qual estágio da receita?
a. Arrecadação
b. Dotação
c. Liquidação
d. Recolhimento
e. Lançamento
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59. As tabelas do SIAFI ajudam a enquadrar a despesa pública por natureza, revelando sua categoria econômica, grupo,
modalidade e elemento. Cada um destes itens é representado por números na tabela. Qual o dígito que indica o grupo de
despesa?
a.
b.
c.
d.
e.

1º
2º
3º
4º
5º

dígito
dígito
dígito
dígito
e 6º dígitos

60. É empregado para atendimento das despesas com montante previamente conhecido, mas de pagamento parcelado. Estamos
nos referindo a qual modalidade de empenho?
a. Ordinário
b. Global
c. Estimativa
d. Genérico
e. Nenhum dos Anteriores

DESTAQUE AQUI
1
11
21
31
41
51

2
12
22
32
42
52

3
13
23
33
43
53

4
14
24
34
44
54

5
15
25
35
45
55

6
16
26
36
46
56

7
17
27
37
47
57

8
18
28
38
48
58

9
19
29
39
49
59

10
20
30
40
50
60
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