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AGENTE COMERCIAL 
 

Este caderno de questões está assim constituído:  
DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa  
Raciocínio Lógico e Matemático 
Informática 
Legislação 
 

Conhecimentos Específicos 
Conforme programa 

 
15 
10 
05 
10 
 
 

30 
Total de questões 70 

 
INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CADERNO DE PROVAS e FOLHA DE RESPOSTAS com CANHOTO DE 
IDENTIFICAÇÃO); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal. 
 

• A FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser identificada, assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra, rasura 
e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação), cabendo ao 
candidato rigoroso cuidado, sob pena de nulidade de sua prova. 

 
• Verifique na Folha de Respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre a FOLHA 

DE RESPOSTAS. É vedada a substituição da FOLHA DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato, 
tendo em vista sua codificação. 

 
• A FOLHA DE RESPOSTAS, único documento válido para a correção da prova, deverá ser preenchida com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Será atribuída 
nota zero à resposta que, na folha de respostas, estiver em desconformidade com as instruções, não estiver 
assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura.  

 
• Se a FOLHA DE RESPOSTAS contiver maior número de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; 

as demais ficam em branco. 
 
• Neste momento, se ainda não o fez, PREENCHA seus dados no Canhoto de Identificação constante da 

FOLHA DE RESPOSTAS.  
 
• Durante a realização da prova, não serão permitidos o manuseio e a consulta de qualquer espécie de material ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas 
de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento da folha de 

respostas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) 
hora contada do seu efetivo início, podendo levar consigo o caderno de provas. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala a FOLHA DE RESPOSTAS e o seu CANHOTO DE 

IDENTIFICAÇÃO devidamente preenchido e assinado. A não entrega da folha de respostas, a falta de assinatura, no 
local apropriado e/ou a falta de identificação correta no Canhoto de Identificação, implicará automática eliminação do 
candidato do Concurso Público. 

• Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de acompanhar 
os fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento 
poderão retirar-se do local. 

 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização 

prévia. 
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CONHECIMENTOS GERAIS  
 

Língua Portuguesa 
 

Para 75% dos brasileiros, igualdade de gênero é pauta 
urgente 

 
De acordo com uma pesquisa da ONU Mulheres, o Brasil 

vê com extrema importância o desenvolvimento de políticas 
de igualdade entre mulheres e homens 

 
Pesquisa do Ibope e da Organização das Nações 

Unidas (ONU) Mulheres divulgada recentemente mostra 
que 75% dos brasileiros consideram de grande ou extrema 
importância que gestores e legisladores desenvolvam 
políticas de promoção da igualdade entre mulheres e 
homens. Considerando-se apenas as mulheres, esse 
número cresce para 78%, enquanto entre os homens é de 
71%. 

Para a socióloga e especialista em pesquisa de 
opinião Fátima Jordão, mesmo com todas as 
desigualdades históricas para pessoas com diferentes 
condições de raça e etnia no Brasil, a pesquisa demonstra 
que prevalece uma alta e homogênea demanda por 
igualdade de gênero. 

“Em um país racista como o nosso, a desigualdade 
de gênero é uma preocupação importante para três em 
cada quatro brasileiros. Esse dado reforça a necessidade 
de debater e propor políticas para tornar as cidades mais 
igualitárias especialmente para as mulheres negras, que 
sofrem mais os efeitos das discriminações”, disse Fátima, 
em nota. 

O estudo faz parte da agenda “Cidades 50-50: 
Todas e todos pela igualdade”, uma iniciativa para que 
gestores municipais assumam compromissos para a 
promoção da igualdade de gênero e empoderamento das 
mulheres nas cidades.  

Os resultados indicam o nível de prioridade que os 
atuais prefeitos e vereadores devem dar a diversas áreas 
avaliadas em nível macro e a partir de questões 
específicas: oportunidades de acesso e desenvolvimento 
na educação e na cultura, oportunidades de acesso ao 
mercado de trabalho e aos mesmos salários e 
possibilidades de atuação nos partidos políticos e nos 
governos. 
 

http://exame.abril.com.br/brasil/para-75-dos-brasileiros... - adaptado 
 

1) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Para exatamente 2/3 da população entrevistada pelo 

Ibope e pela ONU Mulheres, não há políticas de 
promoção de igualdade de gênero suficientes no país. 

II - Segundo a socióloga Fátima Jordão, embora haja todo 
um contexto histórico de desigualdade de gênero no 
Brasil, esse assunto ainda não é tratado com 
uniformidade de opiniões no país. 

III - Três em cada quatro brasileiros consideram o Brasil um 
país racista.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens I e III. 

2) Sobre o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
O projeto “Cidades 50-50” visa incentivar gestores dos 
Municípios a comprometer-se com a promoção de 
igualdade de gênero e empoderamento das mulheres nas 
cidades (1ª parte). Para Fátima Jordão, principalmente para 
as mulheres negras, as cidades não são tão igualitárias 
(2ª parte). O estudo realizado mostra que prefeitos e 
vereadores garantem maior inserção de mulheres nos 
partidos políticos e em cargos do governo (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

3) No último parágrafo do texto, os dois-pontos 
empregados têm a função de: 
 
a) Introduzir uma citação. 
b) Introduzir um esclarecimento. 
c) Introduzir uma enumeração. 
d) Isolar citações textuais. 
e) Isolar uma explicação circunstancial. 
 

4) Em relação ao trecho do texto “Considerando-se apenas 
as mulheres, esse número cresce para 78%, enquanto 
entre os homens é de 71%.”, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A conjunção sublinhada introduz uma oração subordinada 
adverbial que dá ideia de _____________, podendo ser 
substituída, sem alteração de sentido ou incorreção 
gramatical, por “________________”. 
 
a) proporção - como 
b) proporção - ao passo que 
c) tempo - sempre que 
d) tempo - durante o tempo em que 
e) conformidade - à medida que 
 

5) Analisar os trechos abaixo e, após, assinalar a 
alternativa que corresponde, sintática e respectivamente, 
aos segmentos sublinhados em 1, 2 e 3: 
 
1. “De acordo com uma pesquisa da ONU Mulheres, o 

Brasil vê com extrema importância o desenvolvimento...” 
2. “... a desigualdade de gênero é uma preocupação...” 
3. “Esse dado reforça a necessidade de debater e propor 

políticas...” 
 
a) Adjunto adnominal - objeto direto - objeto direto. 
b) Adjunto adnominal - predicativo do sujeito - sujeito. 
c) Aposto - objeto direto - sujeito. 
d) Adjunto adverbial antecipado - objeto direto - objeto 

direto. 
e) Adjunto adverbial antecipado - predicativo do sujeito - 

objeto direto. 
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6) Em relação à classificação do sublinhado nas palavras 
abaixo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Ditongo. 
(2) Dígrafo. 
(3) Encontro consonantal. 
 
(---) Pauta.  
(---) Questão.  
(---) Necessidade.  
(---) Brasileiros.  
(---) Mulheres.  
 
a) 2 - 1 - 3 - 3 - 2. 
b) 1 - 2 - 3 - 2 - 3. 
c) 2 - 2 - 2 - 3 - 3. 
d) 1 - 2 - 2 - 3 - 2. 
e) 1 - 1 - 2 - 2 - 3. 
 
 
7) Em relação às vogais e semivogais, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Nas palavras “quatro” e “igualdade”, o /u/ é uma 

semivogal. 
(---) Nas palavras “vereadores” e “atuação”, o /a/ é uma 

semivogal.  
(---) Na palavra “socióloga”, o /i/ é uma vogal.  
 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 
 
 
8) Em relação ao emprego do hífen nos compostos, 
considerando-se a norma ortográfica vigente, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Não se deve empregar hífen nos compostos, cujos 

elementos, reduzidos ou não, perderam a sua 
significação própria: “águamarinha”, “arcoíris”, 
“belprazer”.  

II - Deve-se empregar hífen nos compostos com “sem”, 
“além”, “aquém” e “recém”: “sem-cerimônia”, “além-mar”, 
“aquém-fronteiras”, “recém-casado”. 

III - Escreve-se “mal-educado” e “mal-acostumado”, mas 
“malsucedido”.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item I. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
 
 
9) Assinalar a alternativa que classifica, CORRETA e 
respectivamente, as palavras sublinhadas em “‘Em um país 
racista como o nosso, a desigualdade de gênero é uma 
preocupação importante’...”: 
 
a) Artigo indefinido - pronome demonstrativo - preposição. 
b) Numeral - pronome possessivo - preposição. 
c) Artigo indefinido - pronome possessivo - preposição. 
d) Pronome indefinido - pronome possessivo - conjunção. 
e) Numeral - pronome demonstrativo - conjunção. 

10) Em relação a alguns casos de emprego dos porquês, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Usa-se “___________” nas interrogativas diretas e 
indiretas. Nesse caso, é um advérbio interrogativo. 
“___________” é um substantivo. Equivale a “causa”, 
“motivo”, “razão”. Nesse caso, o artigo o precede. 
“__________” introduz uma explicação. Equivale a “pois”. 
Nesse caso, é uma conjunção coordenativa explicativa.  
 
a) por quê - Por quê - Porque 
b) por que - Porquê - Porque 
c) porquê - Por que - porquê 
d) porque - Porque - por que 
e) por que - Porquê - por que 
 
 
11) Considerando-se a divisão das palavras em sílabas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - P-neu-má-ti-co. 
II - Sub-ju-gar. 
III - Sa-gu-ão. 
IV - Er-rô-ne-o. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens II e IV. 
e) Todos os itens. 
 
 
12) Considerando-se as normas de regência nominal, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Depois de tanto tempo no mar, estava desejoso ___ pisar 
em terra firme. 
 
a) por 
b) em 
c) de 
d) a 
e) com 
 
 
13) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ altura, percebeu-se imune __ infecções, e pôs-se 
__ consolar __ enferma. 
 
a) Àquela - às - a - a 
b) Aquela - as - à - a 
c) Aquela - às - à - a 
d) Àquela - as - a - à 
e) Àquela - às - a - à 
 
 
14) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE quanto à concordância nominal: 
 
Usava um cachecol e uma jaqueta __________, mas 
carregava na mão __________ corrente e relógio. 
 
a) desgastada - caras 
b) desgastado - caro 
c) desgastados - cara 
d) desgastados - caras 
e) desgastadas - cara 
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15) Quanto à significação das palavras, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - “Xeque” e “Cheque” são homófonas. 
II - “Vês” e “Vez” são parônimas. 
III - “Infligir” e “infringir” são homógrafas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
  

Raciocínio Lógico e Matemático 
 
16) Em certo processo seletivo de emprego, para passar 
para a fase de entrevistas, o candidato precisa realizar uma 
prova de análise combinatória. Supondo-se que a prova é 
composta pelas quatro afirmações abaixo e que o 
candidato deve responder quais afirmações estão corretas, 
para passar para a etapa seguinte o candidato deverá 
responder que:  
 
• Afirmação 1: As palavras CAXIAS e SOCIAL possuem a 

mesma quantidade de anagramas.  
• Afirmação 2: Considerando-se os algarismos 5, 6, 7, 8 e 

9, é possível formar no máximo 50 números naturais 
pares de 3 algarismos.  

• Afirmação 3: De um grupo de 8 Agentes Comerciais é 
possível formar 56 comissões diferentes compostas por 
3 Agentes Comerciais.  

• Afirmação 4: Podem ser formadas 420 comissões 
diferentes compostas por 3 Agentes Comerciais e 4 
Leituristas de um grupo de 5 Agentes Comerciais e 7 
Leituristas.  

 
a) Somente as afirmações 1 e 4 estão corretas. 
b) Somente as afirmações 2 e 3 estão corretas. 
c) Somente as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente as afirmações 1, 3 e 4 estão corretas. 
e) Somente as afirmações 2, 3 e 4 estão corretas. 
 

17) Sabe-se que Miguel ganhou de aniversário uma urna 
que contém 5 bolas numeradas de 2 a 6, e que, ao calcular 
as possibilidades na retirada das bolas, chegou às 
seguintes conclusões: 
 
I - Ao retirar uma única bola ao acaso, a probabilidade de 

ela ser par ou maior que 3 é de 80%.  
II - A probabilidade de se retirar a bola 4 e, em seguida, 

sem a reposição desta, a bola 6 é de 8%.  
III - A probabilidade de se retirar a bola de número 5 e, em 

seguida, com a reposição desta, a bola de número 2 é 
de 5%.  

 
Em relação às conclusões de Miguel, pode-se afirmar que: 
 
a) Somente a conclusão I está correta. 
b) Somente a conclusão III está correta. 
c) Somente as conclusões I e II estão corretas. 
d) Todas as conclusões estão corretas. 
e) Todas as conclusões estão incorretas. 
 

18) O professor conselheiro de certa turma de Ensino 
Fundamental montou o mapa da sala de aula utilizando em 
vez do nome do aluno a idade de cada um, em anos, de 
acordo com a imagem abaixo, e chegou às seguintes 
conclusões: 
 

 
 

I - A moda e a mediana das idades possuem o mesmo 
valor. 

II - A idade média dos alunos desta turma é de 12 anos. 
III - Ao organizar os dados em uma tabela de frequência 

relativa da variável idade, tem-se 20% para 11 anos e 
30% para 12 anos. 

 
Com relação às conclusões deste professor conselheiro, 
pode-se afirmar que: 
 
a) Todas as conclusões estão corretas. 
b) Somente a conclusão II está correta. 
c) Somente a conclusão III está correta. 
d) Somente as conclusões I e II estão corretas. 
e) Todas as conclusões estão incorretas. 
 

Rascunho 



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 
 

19) Em determinada loja de vestuário, na compra de três 
camisas modelo A, duas camisas modelo B e uma camisa 
modelo C, paga-se o total de R$ 64,00; na compra de duas 
camisas modelo A, uma camisa modelo B e uma camisa 
modelo C, paga-se o total de R$ 44,00; e, na compra de 
uma camisa modelo A, três camisas modelo B e duas 
camisas modelo C, paga-se o total de R$ 76,00. Com base 
nessas informações, e considerando-se que cada modelo 
de camisa possui um valor, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A camisa modelo B é mais cara do que a camisa modelo 

C e mais barata do que a camisa modelo A. 
b) Ao comprar uma camisa de cada modelo (A, B e C), 

paga-se o total de R$ 38,00. 
c) A camisa mais cara custa R$ 20,00, e a mais barata, 

R$ 12,00. 
d) A diferença de preço entre a camisa modelo C e a 

camisa modelo B é de R$ 8,00. 
e) A camisa modelo C custa o dobro da camisa modelo A. 
 
 
 
 

20) Em determinada rua, há 5 residências que estão 
numeradas em forma de progressão geométrica crescente, 
de modo que a primeira residência recebeu numeração 3, e 
a segunda, numeração 12. Com base nessas informações, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A numeração da terceira casa é 21. 
b) A numeração da quarta casa é 30. 
c) Somando-se a numeração da primeira e da terceira 

casa, o resultado é o número da quarta casa.  
d) O resultado da soma da numeração da terceira e da 

quarta casa é igual a 240. 
e) O resultado da soma da numeração das cinco casas é 

igual a 1.025. 
 
 
 
 

21) Certa instituição publicou a seguinte nota em seu site: 
“Nenhum candidato inscrito no concurso possui Ensino 
Superior”. Após a publicação, percebeu-se que a nota não 
estava correta. Desta forma, a instituição teve que publicar 
a negação da nota emitida anteriormente. Considerando-se 
o ocorrido, marcar C para as afirmativas que apresentam a 
negação da proposição (nota publicada), E para as que 
não apresentam e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) Algum candidato inscrito no concurso possui Ensino 

Superior. 
(---) Todos os candidatos inscritos no concurso possuem 

Ensino Superior.  
(---) Pelo menos um candidato inscrito no concurso possui 

Ensino Superior.  
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
e) E - E - C. 
 
 

22) Mateus tem três carros (Gol, Pálio e Veloster), e sabe-
se que cada carro é de uma cor diferente: azul, vermelha e 
preta, não necessariamente nesta ordem. Considerando-se 
que somente uma das afirmações abaixo dada por Mateus 
é verdadeira, assinalar a alternativa que apresenta as 
cores dos carros Gol, Pálio e Veloster, respectivamente: 
 
• O carro Gol não é da cor vermelha.  
• O carro Pálio é da cor azul. 
• O carro Veloster não é da cor azul.  
 
a) Preta, azul e vermelha. 
b) Vermelha, azul e preta. 
c) Azul, vermelha e preta. 
d) Preta, vermelha e azul. 
e) Vermelha, preta e azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23) O professor de matemática dividiu a turma em grupos 
de quatro alunos cada, deu aos grupos as matrizes 
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solicitou os seguintes cálculos: a matriz inversa da matriz 
C, a matriz A multiplicada pela matriz B, e o valor de x para 
que o determinante da matriz D seja 139. Terminado o 
tempo para os cálculos, certo grupo apresentou como 
resposta os itens abaixo:  

I - A matriz inversa da matriz C é 







=−

52
83

C 1 . 

II - O resultado de A.B = [68]. 
III - O valor de x na matriz D é 8. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
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24) Considerando-se que as provas objetivas de 
determinado concurso público não seriam no mesmo turno, 
os candidatos puderam se inscrever para um, dois ou três 
cargos (Leiturista, Agente Comercial e Eletromecânico). 
Sabendo-se que os candidatos se inscreveram para pelo 
menos um dos cargos, obteve-se o seguinte resultado: 
 
• 14 candidatos inscreveram-se para os cargos de 

Eletromecânico e Agente Comercial. 
• 17 candidatos inscreveram-se para os cargos de Agente 

Comercial e Leiturista. 
• 13 candidatos inscreveram-se para os cargos de 

Leiturista e Eletromecânico.  
• 44 candidatos inscreveram-se para o cargo de Leiturista. 
• 39 candidatos inscreveram-se para o cargo de 

Eletromecânico. 
• 35 candidatos inscreveram-se para o cargo de Agente 

Comercial. 
• 6 candidatos inscreveram-se para os três cargos. 
 
Ao todo, quantos candidatos se inscreveram para o 
concurso? 
 
a) 66 
b) 80 
c) 86 
d) 120 
e) 166 
 
 
 
 
 

25) A área escura no plano cartesiano abaixo, formada 
pelos pontos (-3, 4), (-3, -2) e (5, -2), representa certa 
praça que deverá ser construída em determinado bairro da 
cidade de Caxias do Sul, e os pontos representados pelas 
letras F e G representam o comprimento da parada de 
ônibus que deverá ficar em frente à praça. Considerando-
se as medidas em metros, assinalar a alternativa que 
apresenta a área desta praça e o comprimento desta 
parada de ônibus, respectivamente: 
 

 
 

a) 48m² e 5m. 
b) 36m² e 6m. 
c) 24m² e 5m. 
d) 36m² e 5m. 
e) 24m² e 6m. 
 
 
 
 
 

Informática 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

26) Considerando-se os periféricos de um computador, é 
CORRETO afirmar que o(a): 
 
a) Microfone é um dispositivo de saída de informações. 
b) Caixa de som é um dispositivo de entrada de 

informações. 
c) Modem é um dispositivo tanto de entrada como de saída 

de informações. 
d) Mouse é um dispositivo de saída de informações. 
e) Impressora é um dispositivo de armazenamento de 

informações. 
 

27) A respeito das opções do Painel de Controle do 
sistema operacional Windows, analisar os itens abaixo: 
 
I - Por meio da opção Personalização, é possível alterar as 

imagens, as cores e os sons no computador. 
II - Por meio da opção Recuperação, é possível restaurar o 

sistema sem afetar os arquivos.  
III - Por meio da opção Sistema, é possível exibir 

informações sobre o computador. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

28) As afirmações I e II referem-se, respectivamente, às 
seguintes funções do Excel: 
 
I - Tornar todo o conteúdo visível em uma célula, exibindo-

o em várias linhas. 
II - Realçar as células de seu interesse, enfatizar valores 

incomuns e visualizar os dados usando Barras de 
Dados, Escalas de Cor e Conjuntos de Ícones baseados 
em critérios específicos. 

 
a) “Estilos de Célula” e “Formatação Condicional”. 
b) “Quebrar Texto Automaticamente” e “Classificar e 

Filtrar”. 
c) “Estilos de Célula” e “Classificar e Filtrar”. 
d) “Quebrar Texto Automaticamente” e “Formatação 

Condicional”. 
e) “Mesclar e Centralizar” e “Formatação Condicional”. 
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29) Muitas pessoas, infelizmente, só percebem a 
importância de ter backups (cópias de segurança) quando 
já é tarde demais, ou seja, quando os dados já foram 
perdidos e não se pode fazer mais nada para recuperá-los. 
Muitos sistemas operacionais já possuem ferramentas de 
backup e recuperação integradas, e também há a opção de 
instalar programas externos. Com base nisso, em relação 
aos cuidados adicionais que o usuário deve tomar ao 
utilizar serviços de backup on-line, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Procurar aqueles nos quais seus dados trafeguem pela 
rede de forma criptografada (caso não haja esta 
possibilidade, o próprio usuário deve procurar 
criptografar os dados antes de enviá-los). 

b) Observar a disponibilidade do serviço e procurar 
escolher um com muitas interrupções. 

c) Levar em consideração o tempo que seus arquivos são 
mantidos, o espaço de armazenagem e a política de 
privacidade e de segurança. 

d) Ser seletivo ao escolher o serviço. Observar critérios 
como suporte, tempo no mercado (há quanto tempo o 
serviço é oferecido), a opinião dos demais usuários e 
outras referências que se possa ter. 

e) Observar o tempo estimado de transmissão de dados 
(tanto para realização do backup quanto para 
recuperação dos dados). Dependendo da banda 
disponível e da quantidade de dados a ser copiada (ou 
recuperada), o backup on-line pode se tornar impraticável. 

 
 

30) Em relação à Intranet, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Trata-se de uma rede privada dentro de uma 
organização que está de acordo com os mesmos 
padrões da Internet, acessível apenas por membros da 
organização, empregados ou terceiros com autorização 
de acesso. 

(---) É uma rede baseada em protocolos HTTP/SIP. 
(---) Tal como na própria Internet, a Intranet é usada para 

compartilhar informações. 
 

a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

Legislação 
 

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Considerar a Lei Federal nº 8.666/1993, que institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, para responder às questões de nº 31 e nº 32. 
  

31) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da Administração, 
cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia, a licitação é: 
 

a) Dispensável.  
b) Inexigível. 
c) Indispensável. 
d) Exigível. 
e) Ilegal. 

32) Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Tarefa.  
(2) Projeto Executivo.  
(3) Alienação.  
 

(---) Ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos por 
preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 

(---) Transferência de domínio de bens a terceiros.  
(---) Conjunto dos elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 3 - 1 - 2. 
  

Considerar a Lei Complementar nº 3.673/1991 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Caxias do Sul 
para responder às questões de nº 33 a nº 36. 
  

33) Atendendo a conveniência ou a necessidade do 
serviço, e mediante acordo escrito, poderá ser instituído 
sistema de compensação de horário, hipótese em que a 
jornada diária poderá ser superior a oito horas. O total de 
horas a serem compensadas não poderá ultrapassar:  
 

a) Um dia de afastamento do serviço. 
b) Dois dias de afastamento do serviço. 
c) Três dias de afastamento do serviço. 
d) Quatro dias de afastamento do serviço. 
e) Cinco dias de afastamento do serviço. 
 
 

34) Ao servidor é proibida qualquer ação ou omissão capaz 
de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, 
ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do 
serviço, causar dano à Administração Pública e, 
especialmente, entre outras: 
 

I - Deixar de comparecer ao serviço com ou sem causa 
justificada. 

II - Participar de atos de sabotagem contra o serviço público. 
III - Praticar usura. 
IV - Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 

prévia autorização do chefe imediato. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 
 

35) Em relação ao estágio probatório, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Produtividade, dedicação ao serviço, eficiência e iniciativa 
são alguns dos quesitos avaliados durante o estágio. 

b) O servidor não aprovado em estágio probatório será 
exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado, se era estável. 

c) O servidor em estágio probatório pode ser cedido ou 
colocado à disposição de outros órgãos públicos ou 
entidades. 

d) O servidor será exonerado, a qualquer momento, 
quando verificar-se que obteve a nota mínima em todos 
os fatores de avaliação, em duas avaliações 
consecutivas ou intercaladas. 

e) Durante o estágio probatório, o servidor não poderá 
gozar de licença para tratar de interesses particulares. 
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36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A gratificação natalina ou décimo terceiro salário será paga 
com base na remuneração integral ou no valor do provento 
do aposentado, vigentes no mês de ____________, exceto 
referente ao serviço extraordinário. 
 
a) novembro 
b) dezembro 
c) outubro 
d) janeiro 
e) março 
  
Considerar a Lei Complementar nº 241/2005, que 
dispõe sobre a organização da previdência social dos 
servidores públicos do Município de Caxias do Sul, 
para responder às questões de nº 37 e nº 38. 
  
37) A partir do início do gozo da licença-gestante, a 
segurada terá direito à percepção do salário-maternidade, 
durante 120 dias, o qual corresponderá à sua remuneração 
integral. Em relação à segurada que adotar ou obtiver o 
termo de guarda e responsabilidade para fins de adoção de 
criança, é devido salário-maternidade, o qual corresponderá 
à sua remuneração integral pelo seguinte período caso a 
criança tenha até um ano de idade:  
 
a) 30 dias. 
b) 60 dias. 
c) 90 dias. 
d) 120 dias. 
e) 150 dias. 
 
 
38) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O Município será responsável pela cobertura de 

eventuais insuficiências financeiras decorrentes do 
pagamento de benefícios previdenciários. 

(---) O recolhimento das contribuições dos segurados 
obrigatórios e dos empregadores será efetuado ao 
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS), 
até o quinto dia após a data de pagamento da 
remuneração dos servidores municipais. 

(---) Até o dia 20 do mês de novembro de cada ano, os 
aposentados e pensionistas terão direito à percepção 
da gratificação natalina, a qual corresponderá a 1/12 
para cada mês ou fração superior a 15 dias em que 
tenha percebido proventos do Fundo de Aposentadoria 
e Pensão do Servidor (FAPS), no respectivo ano. 

 
a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - C - C. 
  
 
Considerar o Decreto Municipal nº 17.752/2015, que 
aprova o Regulamento do Estágio Probatório a que 
estão sujeitos os servidores públicos municipais, para 
responder às questões de nº 39 e nº 40. 
  

39) Analisar os itens abaixo: 
 
I - As avaliações serão comunicadas ao servidor avaliado, 

que aporá seu ciente e indicará a data da ciência. 
II - Para confirmação do servidor no cargo, este deverá 

alcançar, ao final das avaliações, pontuação igual ou 
superior a 2/3 da pontuação máxima, em cada um dos 
fatores de avaliação. 

III - Os três primeiros meses do Estágio Probatório são 
destinados à adaptação do servidor às atribuições do 
cargo, o que exclui a possibilidade de abertura de 
procedimento disciplinar em razão de violação dos 
deveres e das proibições funcionais. 

 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 
40) O servidor avaliado poderá insurgir-se contra as 
avaliações por meio de recurso e/ou defesa. No que diz 
respeito à defesa, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É o instrumento utilizado pelo servidor avaliado quando 

não concordar com o resultado da avaliação. 
(---) Deverá conter a identificação precisa do período da 

aferição que o servidor está discordando, o fator 
avaliado, a pontuação atribuída pelo Avaliador ou 
Comissão Especial de Avaliação e a pontuação 
pretendida com a Defesa apresentada, bem como as 
razões de direito e/ou de fato que a fundamentam. 

(---) Quando da sua interposição, o servidor avaliado 
poderá anexar documentos e deverá indicar as demais 
provas que pretende produzir. 

 
a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - C - C. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Conforme Programa 
  
Considerar a Constituição Federal para responder às 
questões de nº 41 a nº 43. 
  
41) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, aplica-se o regime ____________ de 
previdência social.  
 
a) especial  
b) próprio  
c) facultativo  
d) geral 
e) complementar 
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42) Analisar a sentença abaixo: 
 

O servidor público da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego 
ou função (1ª parte). Os servidores públicos estatutários 
fazem jus ao fundo de garantia do tempo de serviço 
(FGTS) (2ª parte). As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa 
(3ª parte).  
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 
 

43) Analisar os itens abaixo: 
 

I - As taxas poderão ter base de cálculo própria de 
impostos. 

II - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 

III - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda 
ou serviços, uns dos outros. 

 

Está(ão) CORRETO(S):   
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
  

Considerar a Lei Federal nº 8.987/1995, que dispõe 
sobre o regime de concessão e permissão de serviços 
públicos, para responder às questões de nº 44 e nº 45. 
  

44) Assinalar a alternativa INCORRETA: 
 

a) Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a 
sua interrupção em situação de emergência ou após 
prévio aviso, quando motivada por razões de ordem 
técnica ou de segurança das instalações. 

b) As tarifas não poderão ser diferenciadas em função das 
características técnicas e dos custos específicos 
provenientes do atendimento aos distintos segmentos de 
usuários. 

c) O edital de licitação será elaborado pelo poder 
concedente. 

d) Modo, forma e condições de prestação do serviço são 
cláusulas essenciais do contrato de concessão. 

e) A transferência de concessão ou do controle societário 
da concessionária sem prévia anuência do poder 
concedente implicará a caducidade da concessão. 

 
 

45) A retomada do serviço pelo poder concedente durante 
o prazo da concessão, por motivo de interesse público, 
mediante lei autorizativa específica e após prévio 
pagamento da indenização, denomina-se: 
 

a) Rescisão. 
b) Perempção. 
c) Encampação. 
d) Caducidade. 
e) Anulação.  

Considerar a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, para 
responder às questões de nº 46 a nº 48. 
  
46) Os serviços públicos atinentes ao saneamento básico 
serão prestados tendo por base alguns princípios 
fundamentais, EXCETO: 
 
a) Universalização de acesso. 
b) Eficiência e sustentabilidade econômica. 
c) Controle social. 
d) Adoção de medidas de fomento ao consumo imoderado 

de água. 
e) Segurança, qualidade e regularidade. 
 
 
47) Em relação à regulação, analisar a sentença abaixo: 
 
Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação 
dos serviços e para a satisfação dos usuários é um dos 
objetivos da regulação (1ª parte). É assegurado aos 
usuários de serviços públicos de saneamento básico, na 
forma das normas legais, regulamentares e contratuais, 
amplo acesso a informações sobre os serviços prestados 
(2ª parte). Os prestadores de serviços públicos de 
saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora 
todos os dados e informações necessários para o 
desempenho de suas atividades, na forma das normas 
legais, regulamentares e contratuais (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 
 
48) São objetivos da Política Federal de Saneamento 
Básico, entre outros: 
 
I - Contribuir para o desenvolvimento nacional. 
II - Reduzir as desigualdades regionais. 
III - Gerar emprego e renda. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
  
Considerar a Lei Federal nº 6.830/1980, que dispõe 
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública, para responder às questões de nº 49 e nº 50. 
  
49) Sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Não é sujeita à habilitação em falência e concordata. 
b) É sujeita a concurso de credores. 
c) É sujeita à habilitação em inventário. 
d) O executado oferecerá embargos, no prazo de 15 dias, 

contados da intimação da penhora. 
e) Os embargos do executado serão admissíveis antes de 

garantida a execução, mediante petição escrita. 
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50) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a 
tributária e a não tributária, abrange atualização 
monetária, juros e multa de mora e demais encargos 
previstos em lei ou contrato. 

(---) A execução fiscal da Dívida Ativa poderá ser 
promovida, dentre outros, contra o espólio e os 
sucessores a qualquer título. 

(---) A Dívida Ativa ainda que regularmente inscrita não 
goza da presunção de certeza e liquidez. 

  

a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - C - C. 
 

Considerar a Lei Orgânica Municipal para responder às 
questões de nº 51 e nº 52. 
  

51) As leis orçamentárias anuais NÃO compreendem o 
orçamento anual das receitas e despesas dos(as): 
 

a) Órgãos e entidades da Administração Direta. 
b) Empresas em que o Município não detenha a maioria do 

capital social. 
c) Fundações instituídas e mantidas pelo Município. 
d) Poderes do Município. 
e) Órgãos e entidades da Administração Indireta. 
 
 

52) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

O Poder Executivo publicará, até ______ dias após o 
encerramento de cada mês, relatório resumido da 
execução orçamentária, bem como apresentará 
trimestralmente ao Poder Legislativo a caracterização 
sobre o Município e suas finanças públicas. 
 

a) 5  
b) 10  
c) 30  
d) 45  
e) 60  
  

Considerar a Lei Municipal nº 1.474/1966, que cria o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para responder 
às questões de nº 53 e nº 54. 
  

53) Analisar os itens abaixo: 
 

I - Compete ao SAMAE, entre outros, arrecadar as taxas 
dos serviços de água e esgotos, salvo as taxas de 
contribuição que incidirem sobre os terrenos 
beneficiados com tais serviços. 

II - O SAMAE será administrado por um Diretor, de 
preferência Engenheiro Civil especializado em cálculos 
estruturais. 

III - A receita do SAMAE provirá de alguns recursos, tais 
como o produto da venda de materiais inservíveis e da 
alienação de bens patrimoniais que se tornem 
desnecessários aos seus serviços. 

 

Está(ão) CORRETO(S):   
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 

54) Poderá o SAMAE realizar operações de crédito por 
antecipação da receita ou para obtenção de recursos 
necessários à execução de obras de ampliação ou 
remodelação dos sistemas de água e esgoto, desde que 
mediante prévia autorização: 
 

a) Do Prefeito Municipal e da Câmara Municipal.  
b) Do Prefeito Municipal e do Comitê gestor da Autarquia 
c) Do Comitê gestor da Autarquia e do Presidente da 

Autarquia. 
d) Do Prefeito e do Tribunal de Contas do Município. 
e) Da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente.   

Considerar o Decreto Municipal nº 18.349/2016, que 
dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e 
de Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), para responder 
às questões de nº 55 a nº 59. 
  

55) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) Ao constatar infrações ou irregularidades ao disposto 
no Regulamento suprarreferido, será lavrado Auto de 
Infração, dando ciência ao usuário ou a terceiros das 
irregularidades ou infrações e informará as respectivas 
providências de regularização. 

(---) O Auto de Infração deverá conter a assinatura do 
autuado ou de testemunhas; em caso de ausência do 
autuado ou recusa no recebimento do Auto de Infração, 
o fato será certificado pelo fiscal do SAMAE. 

(---) É assegurado ao autuado o direito de apresentar 
defesa ao SAMAE, oral ou por escrito, no prazo de até 
30 dias, contados do recebimento da autuação. 

 

a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
 
 

56) O pedido de ligação de água e de esgotos da 
edificação, condicionado à existência de viabilidade 
técnica, será deferido exclusivamente pelo SAMAE, 
mediante solicitação do proprietário ou de pessoa 
autorizada, ficando a respectiva ligação cadastrada em 
nome do proprietário do imóvel. Quando se tratar de imóvel 
alugado, comprovado através de contrato, é facultada ao 
locador ou ao locatário a solicitação da ligação, ficando o 
locatário cadastrado apenas como usuário do serviço, 
observando-se, quanto à responsabilidade, o seguinte: 
 

I - O efetivo usuário responderá pelo pagamento dos 
serviços prestados e inadimplidos na vigência do 
contrato de locação. 

II - É vedado ao SAMAE cobrar, do efetivo usuário, os 
serviços prestados e inadimplidos, sendo o proprietário o 
único responsável pelo pagamento, mesmo tendo 
solicitado as alterações dos dados cadastrais. 

III - As atualizações dos dados cadastrais da locação, tais 
como renovações e alterações contratuais, deverão ser 
feitas pelo locador ou pelo locatário, exclusivamente na 
vigência do contrato. 

 

Está(ão) CORRETO(S):   
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Nenhum dos itens. 
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57) É reservado ao SAMAE o direito de cobrar: 
 
I - A troca do hidrômetro. 
II - As diferenças de consumo e multa correspondentes à 

irregularidade. 
III - As despesas decorrentes de furto e avarias nos 

hidrômetros, quando provocado pelo usuário ou por 
terceiros. 

 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

58) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
As obras de escavação a menos de __________ das 
canalizações públicas de água e de esgoto não poderão 
ser executadas sem a prévia anuência do SAMAE, ao qual 
caberá determinar as providências que julgar necessárias à 
segurança daquelas canalizações. 
 
a) um metro 
b) dois metros 
c) cinco metros 
d) seis metros 
e) dez metros 
 

59) Assinalar a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os serviços de abastecimento de água para o imóvel 
são de responsabilidade do SAMAE até a caixa padrão e 
o cavalete, inclusive. 

b) O SAMAE é responsável pelo esclarecimento quanto 
aos métodos para a manutenção da rede coletora 
interna de esgotos, sempre que o usuário requisitar 
orientação. 

c) As ligações temporárias de água e esgoto terão duração 
mínima de seis meses e máxima de um ano, podendo 
ser prorrogadas por igual período. 

d) O SAMAE, em vista das características dos serviços, 
ficará isento do cumprimento de prazos acordados com 
o usuário quando a execução dos mesmos for 
prejudicada por razões de ordem técnica, por acidentes, 
fenômenos naturais, caso fortuito ou força maior. 

e) As ligações temporárias são aquelas destinadas ao 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário para 
circos, feiras, parques de diversão, exposições, eventos 
e outros estabelecimentos de caráter temporário. 

  
 
60) Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, o pronome de tratamento “Vossa Excelência” é 
utilizado para dirigir-se a, EXCETO: 
 
a) Embaixadores. 
b) Reitores de universidade. 
c) Auditores da Justiça Militar. 
d) Deputados Estaduais e Distritais. 
e) Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais. 

61) De acordo com o Manual de Redação da Presidência 
da República, a redação oficial deve se caracterizar, entre 
outros fatores, pela impessoalidade. Tal tratamento 
impessoal decorre: 
 
I - Do caráter impessoal do assunto tratado, visto que 

comunicações oficiais se restringem a questões de 
interesse público. 

II - Da ausência de impressões individuais de quem 
comunica, visto que este é sempre um cidadão, 
concebido como público. 

III - Da impessoalidade de quem recebe a comunicação, 
visto que os destinatários de comunicações oficiais são 
exclusivamente órgãos públicos. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 
 

62) Quanto a alguns tipos de expedientes utilizados, 
considerando-se o Manual de Redação da Presidência da 
República, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Memorando. 
(2) Ofício. 
 
(---) Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser 

empregado para a exposição de projetos, ideias, 
diretrizes etc. a serem adotados por determinado setor 
do serviço público. 

(---) É expedido para e por autoridades que não Ministros 
de Estado e outras de mesma hierarquia. 

(---) Forma de comunicação eminentemente interna, 
expedido entre unidades administrativas de um mesmo 
órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo 
nível ou em níveis diferentes. 

(---) Tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais 
pelos órgãos da Administração Pública entre si e com 
particulares. 

 
a) 2 - 1 - 2 - 1. 
b) 1 - 1 - 2 - 2. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
e) 1 - 2 - 2 - 1. 
 
 

63) Quanto às partes exigidas do documento Padrão 
Ofício, em conformidade com o Manual de Redação da 
Presidência da República, analisar os itens abaixo: 
 

I - O local e a data, centralizados na página, devem ser 
escritos por extenso.  

II - O texto deve incluir, entre outras coisas, parágrafos 
numerados, exceto quando organizados em títulos ou 
itens. 

III - Deve-se utilizar como fecho das comunicações oficiais 
“respeitosamente” ou “atenciosamente”, dependendo da 
hierarquia do destinatário. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
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64) Quanto ao emprego das aspas, segundo o Manual de 
Redação da Presidência da República, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Dão destaque a nomes de obras de arte, intitulativos, 

apelidos etc. 
b) Usam-se antes e depois de uma citação textual. 
c) Destacam termos estrangeiros. 
d) São empregadas nas orações ou expressões 

intercaladas. 
e) Marcam as alíneas em citações legais. 
 
 
65) Em conformidade com o Manual de Redação da 
Presidência da República, a dimensão de determinados 
textos legais exige uma sistematização adequada. Diante 
disso, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Seção. 
(2) Título. 
(3) Livro. 
(4) Capítulo. 
 
(---) Um conjunto de artigos. 
(---) Um conjunto de seções. 
(---) Um conjunto de capítulos. 
(---) Um conjunto de títulos. 
 
a) 1 - 4 - 2 - 3. 
b) 4 - 2 - 3 - 1. 
c) 1 - 3 - 2 - 4. 
d) 3 - 2 - 4 - 1. 
e) 4 - 1 - 3 - 2. 
 
 
66) A exigência da avaliação especial de desempenho para 
a aquisição da estabilidade pelo servidor público e a perda 
do cargo do servidor estável “mediante procedimento de 
avaliação periódica de desempenho” é um exemplo de 
desdobramento do princípio da: 
 
a) Publicidade. 
b) Legalidade. 
c) Eficiência. 
d) Impessoalidade. 
e) Moralidade. 
 
 
67) Em relação aos serviços públicos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços públicos poderão ser prestados pelo Poder 

Público apenas de forma direta. 
b) A autorização como forma de delegação de serviços 

públicos é a regra geral. 
c) A prestação indireta de serviços públicos pelo Poder 

Público deverá, em regra, ocorrer mediante contrato de 
permissão. 

d) Prestação indireta de serviços públicos é aquela 
realizada por particulares. 

e) As atividades econômicas que podem ser exploradas 
com o intuito de lucro, sem perder a natureza de serviço 
público, cuja titularidade seja do Estado, são livres à 
iniciativa privada. 

68) Em relação aos atos administrativos, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A presunção de legitimidade ou presunção de legalidade é 
um atributo presente em todos os atos administrativos, 
quer imponham obrigações, quer reconheçam ou confiram 
direitos aos administrados (1ª parte). Atos autoexecutórios 
são os que podem ser materialmente implementados pela 
Administração, diretamente, inclusive mediante o uso da 
força, se necessária, sem que a Administração precise 
obter autorização judicial prévia (2ª parte). A imperatividade 
traduz a possibilidade de a Administração Pública, 
unilateralmente, criar obrigações para os administrados, ou 
impor-lhes restrições (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 
 
69) O Brasil adota o critério formal de Administração 
Pública. Portanto, somente é Administração Pública, 
juridicamente, aquilo que nosso direito assim considera, 
não importa a atividade que exerça. A Administração 
Pública é integrada pelos órgãos integrantes da 
denominada Administração Direta e pelas entidades da 
Administração Indireta. Assim, são entidades da 
Administração Indireta: 
 
I - Autarquias. 
II - Sociedades de Economia Mista. 
III - Casa Civil. 
IV - Ministério Público. 
  
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Somente os itens III e IV. 
 

70) No que diz respeito à organização administrativa, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ocorre a ______________ administrativa quando o Estado 
desempenha algumas de suas atribuições por meio de 
outras pessoas, e não pela sua Administração Direta. 
 
a) centralização 
b) descentralização 
c) convergência 
d) exoneração 
e) participação 
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