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CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 8.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do 

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos 

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a 

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões 

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em 

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além 

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos 

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo 

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora 

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias, 

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória 

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando 

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os 

espreitavam em qualquer parte.
(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

1. Considere as afirmativas abaixo.

I. Depreende-se do texto que o descontentamento com o mundo real instiga o ser humano a imaginar uma vida melhor e a 
transformar fantasia em realidade.

I I .  A atividade de contar histórias possui, entre outras, a função de mitigar emoções como o temor.

I I I .  A linguagem escrita sobrepuja a oral, pois, enquanto esta apenas desperta a imaginação para fins de entretenimento, 
aquela permite que se transcendam obstáculos reais por meio da invenção de uma vida mais aprazível.

Está correto o que consta de

(A) I  e I I I ,  apenas.

(B) I I  e I I I ,  apenas.

(C) I  e I I ,  apenas.

(D) I, I I  e I I I .

(E) I, apenas.

2. Considere as afirmativas abaixo.

I. No segmento ... e os milhares de perigos que os espreitavam em qualquer parte (final do texto), o elemento sublinhado 
refere-se a “perigos”.

I I .  Em ... aquela dimensão da existência que, embora nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida... 
(3o parágrafo), as vírgulas isolam um segmento de valor concessivo.

I I I .  Em Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais... (2o parágrafo), as vírgulas isolam o 
predicativo do sujeito.

Está correto o que consta de

(A) I, I I  e I I I .

(B) I  e I I ,  apenas.

(C) I  e I I I ,  apenas.

(D) I I ,  apenas.

(E) I I  e I I I ,  apenas.
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3. As histórias [...] constituem a vida secreta de todas as sociedades...(último parágrafo)

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

(A) é constituída.

(B) são constituídas.

(C) constituíam-se.

(D) era constituída.

(E) tinham constituído.

4. ... para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos... (último parágrafo)

No contexto, o segmento acima assinala noção de

(A) causa.

(B) temporalidade

(C) oposição.

(D) comparação.

(E) finalidade.

5. ... mas só a escrita a fixou... (último parágrafo)

O elemento sublinhado acima possui, no contexto, a mesma função sintática do que está também sublinhado em:

(A) Contar histórias é o antecedente remoto da literatura...

(B) ...inspirava nos humanos a mesma ficção...

(C) ... as vidas que não tinham nem nunca teriam em sua miúda e sucinta realidade.

(D) ... e os faziam viajar pelo espaço...

(E) A oralidade contribuiu de maneira decisiva...

6. O verbo em destaque deve sua flexão ao elemento sublinhado em:

(A) ...tiravam homens e mulheres das prisões asfixiantes que eram suas vidas...

(B) Mas, além disso, nos ensina como é pequeno o mundo real...

(C) ...com os mundos que somos capazes de fantasiar...

(D) As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades...

(E) O progresso nasceu assim, da insatisfação...

7. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos 
homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana [...] (1o parágrafo)

As frases acima estão articuladas com correção em um só período em:

(A) Contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às 
estrelas; a oralidade, à qual quer dizer pré-literatura, que existia apenas devido à voz humana.

(B) A oralidade, onde contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a 
viagem dos homens às estrelas quer dizer pré-literatura: existia apenas graças à voz humana.

(C) Existia graças apenas à voz humana a oralidade, à qual contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da 
época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas: oralidade quer dizer pré-literatura.

(D) Contribuindo, de maneira decisiva, para impulsionar a civilização, da época das pinturas rupestres à viagem dos homens às 
estrelas, a oralidade quer dizer pré-literatura, cuja existia graças à voz humana apenas.

(E) A oralidade, que quer dizer pré-literatura -  aquela que existia apenas graças à voz humana -, contribuiu de maneira 
decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas.
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8. ... aquela que existia apenas graças à voz humana...(1o parágrafo)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima encontra-se em:

(A) ... antes que aparecesse a escrita.

(B) A oralidade contribuiu de maneira decisiva para...

(C) ... tiravam homens e mulheres das prisões asfixiantes...

(D) Mas, além disso, nos ensina como...

(E) ... nem nunca teriam em sua miúda e sucinta realidade.

9. O livre comentário a respeito das ideias do texto está escrito corretamente em:

(A) As sociedades ocidentais, antes do advento da escrita também utilizava a oralidade como meio para transmitir, de uma 
geração para outra, conhecimentos, regras e tradições.

(B) Julgaram-se no passado que os povos sem escrita fossem povos com cultura de menor valor, mas, esse conceito 
infundado, já foi ultrapassado.

(C) Sabe-se que em sociedades orais, as quais não existe escrita, a função da memória é mais desenvolvida, além de serem 
mais fortes a ligação entre o homem e a palavra.

(D) Antes do surgimento da escrita, a oralidade era o principal meio de comunicação dos homens, e, durante séculos, 
transmitiram-se oralmente conhecimentos e tradições culturais.

(E) A atividade de contar histórias, nas sociedades modernas, deu lugar a leitura, sendo que, ler histórias em voz alta não 
deixam de ser resquícios de práticas de oralidade.

10. Uma placa com 13 versos de uma rapsódia da Odisseia gravados, que, . j . . .  (poder) ser uma das inscrições mais antigas do 
poema de Homero, foi encontrada recentemente em Olímpia, no Peloponeso. Segundo as estimativas dos arqueólogos, a tábua 
de argila . . . . . .  (ser) do século 3 d.C. Primeiro transmitida oralmente, a epopeia atribuída a Homero, que . i .  (compor) a
Ilíada e a Odisseia no fim do século 8 a.C., foi transcrita antes da era cristã em rolos antigos, dos quais só restam alguns 
fragmentos encontrados no Egito.

(Adaptado de: cultura.estadao.com.br)

Considerando a correção e o teor hipotético do que se afirma no texto, preenchem corretamente as lacunas I , I I  e I I I  acima, 
na ordem dada:

(A) poderia - seria -  teria composto

(B) pudessem - seriam -  teria composto

(C) poderia - fosse -  tenham composto

(D) podia - fosse -  tinham composto

(E) pudessem - seria -  tenha composto

Raciocínio Lógico-Matemático

11. Em uma empresa, o departamento de recursos humanos fez um levantamento a respeito do número de dependentes de cada 
funcionário e organizou os resultados na seguinte tabela:

Número de funcionários 
que não têm dependentes

Número de funcionários que 
têm um ou mais dependentes

Número de funcionários que 
têm dois ou mais 

dependentes
10 15 5

A porcentagem dos funcionários que têm exatamente um dependente é igual a

(A) 60%.

(B) 40%.
(C) 50%.

(D) 33%.

(E) 66%.
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12. Uma doceria produziu 165 brigadeiros que precisam ser acondicionados em caixas que comportam 12 brigadeiros ou em caixas 

que comportam 10 brigadeiros, de modo que se tenham, pelo menos, 5 caixas de cada tamanho. Não se devem usar caixas que 
não estejam completas; a produção excedente será descartada. Se a distribuição dos brigadeiros nas caixas que resulta no 
menor descarte utiliza “a” caixas de 12 e “b” caixas de 10, então a -  b é igual a

(A) 2.

(B) -3.

(C) -5.

(D) -1.

(E) 4.

13. Todo domingo, se não chove, Fernanda passeia. Se não é domingo ou faz frio, Vanessa não usa sua bicicleta. Sempre que 
chove, André leva consigo um guarda-chuva. Assim, se Vanessa usa sua bicicleta e André não leva consigo um guarda-chuva,

(A) é domingo e faz frio.

(B) é domingo e chove.

(C) faz frio e Fernanda passeia.

(D) não chove e Fernanda não passeia.

(E) não faz frio e Fernanda passeia.

14. Para fabricar uma determinada quantidade de peças, uma fábrica trabalhou em dois regimes. Metade das peças foi fabricada ao 
ritmo de 40 peças por dia; a outra metade foi fabricada ao ritmo de 60 peças por dia. Durante o período de fabricação do total de 
peças, o ritmo médio de fabricação de peças por dia foi igual a

(A) 48

(B) 50

(C) 52

(D) 54

(E) 46

História do Amapá

15. Entre as tentativas de criação de uma província autônoma, separada do Grão Pará, com sede administrativa em Macapá,
destaca-se

(A) a Campanha Independentista na imprensa organizada pela elite local, com apoio de empresas multinacionais, durante o ci
clo da borracha, em função do sucesso da ferrovia Madeira-Mamoré.

(B) o projeto de constituição do Território Federal do Amapá, idealizado pelo Barão do Rio Branco em 1903, que não obteve 
apoio suficiente do Exército para defendê-lo junto ao governo republicano.

(C) a proposta de criação da Província de Oiapókya pelo deputado Cândido Mendes em 1853, rejeitada pela Assembleia Geral 
do Império do Brasil.

(D) o plebiscito realizado durante o governo de Getúlio Vargas, no contexto da I I  Guerra Mundial, cuja consulta popular re
sultou na opção pela permanência do Amapá como parte do Grão Pará.

(E) a resolução do governo federal, em 1988, de criação do Estado do Amapá, provisoriamente revogada em função do des
contentamento da população com a perda de recursos econômicos.

16. É considerado(a) Patrimônio histórico de Macapá, tendo sido tombado(a) em âmbito federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional:

(A) o centro histórico de Macapá, por seu traçado pombalino e dezenas de imóveis datados do período colonial, como o Mer
cado Central e o Colégio Amapaense.

(B) a vila Serra do Navio, fundada e planejada para abrigar os funcionários da Indústria e Comércio de Minérios (Icomi), nos 
anos 1920.

(C) a Vila Mazagão e seu casario edificado no século X V I I I  por portugueses a partir de uma vila similar e de mesmo nome, 
existente em Marrocos.

(D) a Fortaleza São José de Macapá, tombada nos anos 1950 e comumente destacada pelas dimensões de sua estrutura e 
por sua importância na história do Amapá.

(E) a Igreja São José de Macapá, por apresentar arquitetura neocolonial e abrigar os restos mortais de autoridades ilustres da 
história local, desde o período colonial.
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17. O legado da cultura africana e o sincretismo cultural no Amapá podem ser observados em várias festividades populares, a 

exemplo da Festa

(A) do Turé, festividade de origem africana e que incorpora alguns elementos indígenas, como cocares, mastros e lanças.
(B) do Sairé, procissão fluvial que simboliza a árdua trajetória marítima dos africanos escravizados ao Brasil.
(C) do Boi-de-mamão, tradição afro-portuguesa em que o elemento indígena é representado pelo personagem do pajé.
(D) do Círio de Nazaré, composta por romarias e danças finalizadas por cultos ecumênicos.
(E) de São Tiago, que inclui batuques e cavalhada, com representações das lutas entre “mouros” e “cristãos”.

18. Considere a tabela abaixo.
Geografia do Amapá

Espacialidades IDHM
2010

IDHM Renda 
2010

IDHM
Longevidade

2010
IDHM Educação 

2010

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637

Acre 0,663 0,671 0,777 0,559

Amapá 0,708 0,694 0,813 0,629

Amazonas 0,674 0,677 0,805 0,561

Pará 0,646 0,646 0,789 0,528

Rondônia 0,690 0,712 0,800 0,577

Roraima 0,707 0,695 0,809 0,628

Tocantins 0,699 0,690 0,793 0,624

(Disponível em: http://atlasbrasM.org.br/2013/consulta)

Sobre aspectos sociais do estado do Amapá no contexto brasileiro, é correto afirmar que

(A) em todos os indicadores relativos ao cálculo do IDHM, o estado é superior aos demais estados da região Norte.

(B) embora tenha o maior IDHM entre os estados da região Norte, o estado perde para Rondônia e Roraima em termos de 
Renda per capita.

(C) em relação ao IDHM, o estado saiu da penúltima colocação em 1991 para a primeira colocação em 2010 em relação à 
região Norte.

(D) o estado tem o maior IDHM da região Norte, além de estar acima da média brasileira.

(E) no estado, os indicadores relacionados à educação permanecem baixos desde 1991, mas o maior IDHM da região Norte é 
explicado pela melhoria da longevidade.

19. Sobre a Zona Costeira do Amapá (ZCA), considere:

I. Com cerca de 750 km de extensão, é considerada a mais preservada e menos densamente povoada do país.

I I .  A foz do rio Araguari constitui um marco divisório entre a zona costeira oceânica ao norte e a zona costeira estuarina ao 
sul.

I I I .  Uma grande carga de sedimentos do rio Tocantins marca toda a paisagem ao sul da zona costeira.

Está correto o que consta APENAS de

(A) I I  e I I I .
(B) I  e I I I .
(C) I  e I I .
(D) I.
(E) I I I .

20. Sobre a distribuição da população pelo estado do Amapá,

(A) Embora esteja entre os municípios de maior população do estado, Laranjal do Jari apresenta densidade demográfica 
menor que 10 hab./km2.

(B) Mazagão e Calçoene são os municípios menos urbanizados do estado, embora as densidades demográficas sejam altas 
para o estado.

(C) A taxa de urbanização de Macapá, registrada em 2010, foi superior a 90%, entretanto a densidade demográfica no mesmo 
período era inferior a 50 hab./km2.

(D) Macapá, Santana e Vitória do Jari são os três municípios mais populosos do estado, confirmando a dispersão demográfica 
iniciada no fim dos anos de 1980.

(E) O norte amapaense apresenta altas densidades demográficas, mas as taxas de urbanização são as mais baixas do estado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Administração

21. De acordo com a legislação de regência, a Lei Orçamentária Anual -  LOA deve contemplar a denominada reserva de con
tingência, a qual

(A) contempla o limite máximo para abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, independentemente de 
autorização legislativa específica, mediante transposição ou remanejamento.

(B) somente pode ser utilizada na hipótese de frustração da previsão da receita ordinária da arrecadação de impostos, nos 
montantes previstos no anexo de metas fiscais que instrui a referida peça orçamentária.

(C) destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cuja forma de utilização 
e montante são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias -  LDO.

(D) pode ser acionada para fazer frente à compensação ou mitigação de medidas de incentivo que contemplem renúncia 
fiscal, de acordo com limites e critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias -  LDO.

(E) contempla dotações globais destinadas à complementação daquelas previstas na LOA para programas de investimento 
que ultrapassem o exercício financeiro, os quais devem estar previstos no Plano Plurianual -  PPA.

22. Uma das teorias mais difundidas sobre o fenômeno da motivação foi desenvolvida por Abraham Maslow, denominada teoria da
hierarquia das necessidades, a qual preconiza

(A) o escalonamento das necessidades humanas em níveis, na forma de uma pirâmide em cuja base estão as de 
sobrevivência, denominadas fisiológicas.

(B) um gradiente de valores que o indivíduo busca no curso de sua vida, sendo que, quanto mais jovem, mais preza a 
recompensa financeira.

(C) a diferenciação entre fatores que geram motivação genuína, como engajamento em uma causa, daqueles apenas 
circunstanciais e superficiais.

(D) a existência de degraus a serem transpostos para atingir a satisfação pessoal, sendo o primeiro o autoconhecimento, 
culminando com o sentido de pertencimento ao grupo.

(E) a necessidade de conjugação de medidas de reforço positivo, como recompensas, com as de reforço negativo, como 
punições, para gerar o grau de motivação suficiente para a tarefa.

23. Considere que determinada organização pretenda fomentar a liderança no ambiente de trabalho, aplicando os conceitos próprios 
do modelo situacional desenvolvido por Hersey e Blanchard. Nesse contexto, uma das principais premissas a serem adotadas 
será a de que

(A) existem dois tipos de líderes: aqueles voltados para o grupo; e os voltados para a tarefa, sendo os segundos 
comprovadamente mais efetivos.

(B) o líder deve ser sempre diretivo, indicando o caminho a ser seguido pelos subordinados e efetuando correções de rota.

(C) a liderança pressupõe o consensualismo, de forma que o líder somente será eficaz se obtiver o apoio integral do grupo.

(D) a liderança pressupõe autoridade, devendo ser abandonados os antigos conceitos de líder apoiador e benevolente.

(E) a eficácia da liderança depende da adequação do estilo de liderança ao grau de maturidade dos subordinados.

24. Desde a reforma gerencial, que se consolidou nos anos de 1990, a Administração pública passou, cada vez mais, a pautar-se 
pela busca da excelência e, nesse contexto, um dos conceitos aplicáveis é o de accountability, que, em sua acepção corrente, 
está relacionado

(A) ao aumento de produtividade no setor público, com redução de custos.
(B) à transparência e prestação de contas pela Administração em relação às suas ações.
(C) à aplicação das regras de contabilidade privada aos orçamentos públicos.
(D) à remuneração dos servidores baseada em resultados e cumprimento de metas.
(E) ao gerenciamento de serviços públicos por entidades privadas sem fins lucrativos.

25. O fenômeno da cultura organizacional contempla

(A) apenas aspectos fechados, de natureza psicológica e de difícil percepção, formando o inconsciente coletivo da 
organização.

(B) aspectos de fácil identificação por membros da organização e também por terceiros, denominados artefatos, tais como 
logotipos e símbolos visuais.

(C) o conjunto de regras de conduta que rege a organização, explicitadas exclusivamente de forma normativa e formal.

(D) a forma como o conhecimento é transmitido aos integrantes da organização, sendo o conhecimento tácito correspondente 
à camada superficial da cultura.

(E) as percepções e sentimentos dos integrantes da organização, fortemente influenciada pelo clima organizacional vigente.
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26. Uma das ferramentas bastante difundidas, aplicáveis na elaboração do planejamento estratégico das organizações públicas e

privadas, é a Matriz SWOT, a qual

(A) aponta as competências necessárias para os objetivos perseguidos pela organização e as contrapõem àquelas 
efetivamente disponíveis, indicando a lacuna existente.

(B) corresponde a um diagrama de causas e efeitos das falhas identificadas na organização, voltado à elaboração de metas e 
indicadores.

(C) representa, graficamente, os aspectos internos identificados a partir do diagnóstico institucional (forças e fraquezas) e os 
aspectos externos (ameaças e oportunidades).

(D) apresenta uma comparação estruturada dos principais aspectos da organização com referenciais de entidades de 
qualidade reconhecida (benchmarkings).

(E) corresponde a um gráfico de barras verticais (histograma) que permite identificar os fatores críticos a serem enfrentados 
para o aprimoramento dos processos de trabalho.

27. Considere que determinada empresa pública tenha implementado, como metodologia para avaliação de desempenho de seus 
empregados, a avaliação 360°, também conhecida como circular. Entre as etapas necessárias de tal metodologia, insere-se

(A) a vinculação obrigatória dos resultados obtidos na avaliação à remuneração (salário e benefícios) do avaliado.

(B) o estabelecimento de uma escala (ranking) dos avaliados, partindo do pior desempenho até o melhor conceituado.

(C) a realização de dinâmicas de grupo com substituição de posições entre chefes e subordinados, a partir de um programa de 
trainee.

(D) a condução de todo o processo por um coach (treinador) com o estabelecimento de metas para aprimoramento individual.

(E) a autoavaliação por parte do avaliado, bem como feedbacks (retornos) de chefes e colegas.

28. Para fins de dimensionamento e cobertura de estoques, podem ser utilizados alguns indicadores comumente referidos na 
literatura, entre os quais o denominado taxa de cobertura ou antigiro, que corresponde

(A) ao percentual de requisições dos demais setores da organização que são atendidas em relação ao total de requisições 
efetuadas.

(B) ao ponto em que o estoque necessita de reposição sob pena de comprometer a operação.

(C) ao número de vezes em que o estoque de determinado item de material é renovado, em determinado período.

(D) ao período de tempo em que o estoque da empresa será capaz de atender às requisições efetuadas.

(E) à média ponderada dos itens de material repostos no estoque em determinado intervalo de tempo.

29. O mandamento constitucional de transparência na Administração pública e amplo acesso à informação é a diretriz condutora do 
regramento estabelecido pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011). Nesse diapasão, a premissa adotada pelo 
referido diploma é a da publicidade de dados e informações, admitindo, contudo, algumas EXCEÇÕES, entre as quais:

(A) número reduzido de servidores ou ausência de servidor apto para efetuar a pesquisa ou levantamentos necessários.

(B) ausência de indicação, pelo requerente, das razões determinantes da solicitação.

(C) hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado.

(D) dúvida fundamentada sobre a idoneidade do solicitante ou indícios de que possa fazer uso abusivo da informação.

(E) razões de interesse público, devidamente justificadas pela autoridade competente, no âmbito do seu poder discricionário.

30. Suponha que determinado órgão da Administração pública necessite mudar seu local de funcionamento, de forma a situar-se em
área mais central da cidade, próxima a determinado terminal de integração de transporte metropolitano, a fim de melhor atender
seus usuários. Para tanto, de acordo com as disposições da Lei n2 8.666/1993, referido órgão

(A) poderá adquirir ou alugar imóvel em localidade que atenda às suas necessidades precípuas, desde que a valor de 
mercado, cabendo dispensa de licitação.

(B) somente estará dispensado de prévio procedimento licitatório se realizar permuta do imóvel que ocupa por outro que 
atenda melhor às suas necessidades.

(C) poderá receber imóvel adequado apenas mediante doação, com inexigibilidade de licitação, desde que o imóvel seja 
proveniente de outro órgão da mesma esfera de governo.

(D) está obrigado a realizar licitação para compra de imóvel que atenda às suas necessidades, cabendo dispensa apenas para 
locação, observada a legislação civil e comercial.

(E) deverá realizar licitação, na modalidade pregão, seja para aquisição, seja para locação de imóvel, não incidindo in casu 
hipótese de dispensa ou inexigibilidade.
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Noções de Direito Administrativo

31. Os bens públicos são submetidos a regime jurídico que os tutela da possibilidade de garantirem dívidas de seus proprietários
diretamente. A finalidade da proteção é

(A) garantir que os bens públicos remanesçam direcionados ao atingimento das finalidade públicas a que estão afetados, 
razão pela qual essa proteção não pode se estender aos bens de titularidade de entes da Administração indireta.

(B) exigir que os credores executem diretamente seus créditos, não pretendendo atingir patrimônio imobiliário, garantido o 
pagamento por meio de regular expedição de precatórios.

(C) submeter a Administração pública direta e todos os entes da Administração pública indireta ao regime de precatórios, que 
impede qualquer pagamento em ordem ou valor distintos dos que constaram do ofício requisitório original.

(D) manter o patrimônio público desafetado disponível para utilização pela Administração pública, que não pode se desfazer 
dos referidos bens mediante alienação, somente por doação.

(E) conceder interpretação ampla ao conceito de bens públicos, impedindo que as pessoas jurídicas de direito público ou de 
direito privado integrantes da Administração pública possam ser destituídas de seu patrimônio em caso de má admi
nistração.

32. Uma chuva tropical causou inundações em diversos pontos de uma cidade, do que decorreram relevantes prejuízos aos
moradores desses locais, em variados graus e extensão. O poder público

(A) pode alegar a ocorrência de caso fortuito ou força-maior para se escusar de indenizar os administrados pelos prejuízos 
ocorridos, não sendo relevante haver culpa de seus agentes pela má conservação da rede de drenagem.

(B) deve comprovar a inexistência de culpa de seus agentes na manutenção e conservação do sistema de drenagem 
municipal, tendo em vista que a ausência de culpa afasta a responsabilidade de qualquer ente público.

(C) deverá demonstrar que não houve falha no serviço público, tendo a capacidade de drenagem do sistema sido superada 
pelo desproporcional volume e intensidade das chuvas, para se escusar da responsabilização perante cada um dos 
administrados lesados.

(D) responde integral e objetivamente pelos prejuízos ocorridos no caso, tendo em vista que a responsabilidade objetiva 
constitucional aplicável ao poder público é do tipo pura, não admitindo qualquer excludente.

(E) em casos de força-maior, responde subjetiva mente, cabendo aos prejudicados demonstrar culpa individualizada dos 
agentes públicos envolvidos no setor público envolvido.

33. Em um contrato de concessão de serviços públicos, a Administração pública, que figura como poder concedente, está 
enfrentando problemas orçamentário-financeiros, o que vem ensejando atraso no pagamento da remuneração à concessionária. 
Essa descrição indica

(A) que se trata de um contrato de concessão comum, cuja estrutura demanda remuneração mensal por parte da 
Administração pública ao concessionário.

(B) que a concessionária pode interromper a prestação dos serviços se o atraso na remuneração exceder 60 dias.

(C) a impossibilidade de interrupção da prestação de serviços, dada a essencialidade dos mesmos, o que somente pode ser 
viabilizado por decisão judicial.

(D) que se trata de um contrato de concessão patrocinada, posto que, diferentemente da concessão comum e da concessão 
administrativa, depende de contraprestação mensal à concessionária.

(E) a possibilidade de rescisão unilateral por parte da concessionária se o atraso superar 90 dias.

34. Diante de um edital de licitação publicado, em relação ao qual foi divulgada notícia de restrição à competição,

(A) o Poder Judiciário, provocado ou de ofício, deve determinar a suspensão do procedimento para prévio exame.

(B) o Tribunal de Contas pode suspender o certame, para regular exame prévio do edital, recomendando os ajustes 
necessários para a regularização do instrumento convocatório.

(C) cabe aos potenciais interessados a impugnação do mesmo, não se admitindo revisão de ofício.

(D) é prescindível a suspensão do procedimento pela Administração, tendo em vista que o exame do instrumento antes de 
conclusão do certame não pode interferir na possibilidade de sua anulação, que deve ser posterior à contratação.

(E) não é exigível do poder público a suspensão do procedimento, tendo em vista que tanto o Poder Judiciário quanto o 
Tribunal de Contas somente podem determinar a retificação do certame em decisão final.
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35. Para interligação do sistema de esgoto de uma unidade prisional com a rede pública, mostrou-se necessário fazer um

prolongamento do emissário, que perpassaria duas propriedades privadas. A solução para a instalação do equipamento

(A) pode ser a instituição de servidão administrativa, que admite a passagem de tubulação subterrânea pelas propriedades 
privadas, mediante indenização, sem, contudo, inviabilizar o uso das mesmas.

(B) deve ser a desapropriação das áreas vizinhas por onde passará a tubulação do emissário de esgoto, para que seja 
possível indenizar os proprietários pela impossibilidade de uso das propriedades.

(C) depende da concordância dos proprietários dos imóveis por onde passará a tubulação, tanto em relação ao equipamento, 
quanto em relação ao valor de indenização pela restrição.

(D) depende do poder público titular do serviço público instituir servidão administrativa, instituto que não admite indenização, 
dada a compatibilização com a manutenção da propriedade.

(E) pode ser a instituição de limitação administrativa, não indenizável por natureza, que depende de concordância do 
proprietário para sua instalação.

36. As organizações sociais não integram a Administração pública, mas podem exercer atividades típicas dela, pois

(A) prestam serviços públicos em caráter lucrativo, não podendo receber recursos públicos no desempenho dessas funções, 
embora possam ser contratadas mediante dispensa de licitação.

(B) não podem exercer atividades com caráter lucrativo, tal qual as fundações públicas, tampouco prestar serviços públicos, 
atuando em colaboração com o poder público mediante celebração de termos de parceria, não se submetendo aos órgãos 
externos de controle.

(C) dependem de autorização legislativa para serem instituídas pelo poder público, com o qual celebram contrato de gestão, 
instrumento necessário para fixação de metas e resultados no desempenho de atividades executivas, incluída a prestação 
de serviços públicos.

(D) celebram contrato de gestão para definição de metas na execução de serviços públicos de caráter não exclusivo, mediante 
repasses de recursos públicos, o que atrai a incidência de controle externo no manejo dessas verbas.

(E) estão habilitadas a firmar contratos de concessão ou permissão de serviços públicos, tanto quanto termos de parcerias, 
cabendo controle sobre sua gestão, pois sua remuneração pode advir diretamente dos usuários ou da própria 
Administração pública.

37. As sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica

(A) editam atos administrativos e celebram contratos administrativos, independentemente de sua área de atuação, pois se 
submetem a regime jurídico de direito público, ainda que se trate de pessoas jurídicas de direito privado, na medida em 
que integram a Administração pública indireta.

(B) submetem-se a regime jurídico integralmente de direito privado, não lhes sendo exigida a submissão a normas e princípios 
de direito público, sob pena de inviabilizar sua participação em igualdade de competição no mercado.

(C) devem ter previsão em seus estatutos sobre o regime jurídico a que se sujeitam, público ou privado, o que as predicará 
para participação no mercado em igualdade de competição ou observância das normas de direito público, tal como 
obrigatoriedade de submissão à licitação.

(D) são formas de participação do Estado em atividades econômicas, submetendo-se a algumas normas de direito público, em 
razão da participação pública na composição do capital, embora sujeitas a regime jurídico típico das empresas privadas.

(E) atuam em regular competição no mercado, tal qual as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, e 
sob regime estritamente privado, a fim de que sua existência não configure ofensa à livre competição.

38. Editam atos administrativos no regular exercício de suas atividades

(A) as agências reguladoras quando editam atos sancionadores das pessoas jurídicas sujeitas à regulação do setor, com 
fundamento nas normas disciplinadoras da prestação dos serviços públicos.

(B) as concessionárias de serviços públicos, quando da demissão de seus empregados, pois executam atividade de caráter 
lucrativo sob regime de direito público.

(C) as agências reguladoras, que podem ter natureza jurídica de empresas públicas ou autarquias, submetendo-se, portanto, a 
regime jurídico de direito público típico do exercício das funções executivas.

(D) os órgãos públicos, quando da celebração de contratos sujeitos ao regime jurídico de direito privado, porque o critério 
subjetivo é que dita a natureza dos atos editados.

(E) as agências reguladoras e autarquias, desde que referidos atos sejam dotados de autoexecutoriedade.
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39. A celebração de um contrato administrativo regido pela Lei n2 8.666/1993

(A) autoriza a alteração unilateral pelas partes, desde que demonstrada a ocorrência de fato novo e superveniente que interfira 
no equilíbrio econômico.

(B) confere à Administração pública contratante prerrogativas diferenciadas em relação ao contratado, este que pode recusar 
qualquer alteração que reduza o valor e o escopo do contrato originalmente firmado.

(C) impede o contratado de rescindir, suspender ou interromper a prestação dos serviços ou entrega dos bens contratados, 
mesmo diante de inadimplência do poder público, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

(D) confere ao contratado o direito à manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro, mesmo nas hipóteses de alteração em 
que não lhe seja facultado emitir recusa.

(E) não impede sua revogação pela própria Administração pública, diante da comprovação de vício de legalidade a que tenha 
dado causa o contratado.

40. Os órgãos públicos são unidades de atribuições das funções estatais e, como tal,

(A) só estão presentes na Administração direta, destinando-se à execução de atividades estritas de Estado, impassíveis de 
serem delegadas à Administração indireta.

(B) são sempre unitários, não podendo se subdividir em outras unidades de atribuições, o que desnaturaria sua função.

(C) devem apresentar somente um detentor do poder decisório, não admitindo a composição plural para emissão de vontades.

(D) são sempre autônomos e independentes, não podendo se subordinar a outros órgãos para execução de suas tarefas.

(E) também podem estar presentes na organização da Administração pública indireta, como, por exemplo, para estruturação 
de uma autarquia.

Noções de Direito Constitucional

41. As mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante

(A) emenda constitucional, na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.

(B) emenda constitucional proposta por metade, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 
pelo Presidente da República ou mais da metade dos governadores das unidades da Federação.

(C) revisão constitucional periódica, realizada a cada cinco anos, a partir de sua promulgação, pelo voto da maioria absoluta 
dos membros do Congresso Nacional.

(D) aprovação, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos membros, de tratados 
internacionais sobre direitos humanos, que serão equivalentes às emendas constitucionais.

(E) emenda constitucional, na vigência de intervenção federal, ouvido o Conselho da República, tendo em vista o seu caráter 
consultivo.

42. De acordo com o art. 5o da Constituição Federal de 1988, a regra é que os atos processuais sejam

(A) solenes.
(B) públicos.
(C) secretos.
(D) discretos.
(E) vetustos.

43. A educação dos portadores de deficiência, segundo a Constituição Federal de 1988, deve se dar

(A) em escolas especializadas, públicas ou privadas, prioritariamente.
(B) de forma segregada.
(C) até os seis anos de idade na rede pública.
(D) de modo facultativo, em sistema de cotas.
(E) na rede regular de ensino, preferencialmente.

44. Claudilson Aparecido, habilidoso goleiro nascido em Goiânia e revelado no futebol paulista, firmou contrato milionário com time 
destacado do Leste Europeu. Contudo, para permanecer no país de seu novo clube, terá de se naturalizar cidadão do país em 
questão. Nessa hipótese, segundo a Constituição Federal de 1988, Claudilson

(A) torna-se inalistável e inelegível.

(B) terá declarada a perda de sua nacionalidade brasileira.

(C) terá sua nacionalidade brasileira suspensa, enquanto perdurar a condição imposta pelo país estrangeiro.

(D) não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo que haja a prática de atividade nociva ao interesse nacional.

(E) não perderá a nacionalidade brasileira, tendo em vista a imposição da naturalização como condição de permanência no 
país de seu novo clube.
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45. No sistema de controle difuso de constitucionalidade adotado pela Constituição Federal de 1988, a suspensão da execução, no 

todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, compete ao
(A) Senado Federal.
(B) Superior Tribunal de Justiça.
(C) Procurador Geral da República.
(D) Congresso Nacional.
(E) Presidente da República.

46. À luz das normas da Constituição Federal de 1988, considere:

I. Compete à União instituir o imposto sobre operações financeiras.

I I .  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer 
bens ou direitos, sendo que suas alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal.

I I I .  Compete ao Município em que o bem se situa instituir o imposto de transmissão “inter vivos”.

Está correto o que consta de

(A) I  e I I ,  apenas.
(B) I I  e I I I ,  apenas.
(C) I, apenas.
(D) I, I I  e I I I .
(E) I I I ,  apenas.

47. A intervenção da União nos Municípios localizados em Território Federal

(A) é vedada expressamente pela Constituição Federal de 1988.

(B) depende de previsão na Constituição de cada Território Federal.

(C) é cabível nas mesmas hipóteses de intervenção da União no Distrito Federal.

(D) é cabível quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino.

(E) depende de requisição do Superior Tribunal de Justiça, o caso de recusa à execução de lei federal.

48. A ação direta de inconstitucionalidade na Constituição Federal de 1988

(A) é modalidade de controle concentrado de constitucionalidade.
(B) não tem, dentre os legitimados para sua propositura, confederação sindical de âmbito nacional.
(C) tem, dentre os legitimados para sua propositura, o presidente do Tribunal de Contas da União.
(D) tem a defesa do ato normativo ou texto legal nela impugnado feita pelo Procurador Geral da República.
(E) é processada e julgada originariamente pelo Superior T ribunal de Justiça.

49. Em uma situação hipotética, José das Couves e Fulano de Tal são eleitos em 2018, respectivamente, Presidente e Vice-Pre
sidente da República. No entanto, em setembro de 2021, ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo. Pelas regras 
constitucionais atualmente vigentes,

(A) deve ser realizada eleição em noventa dias.
(B) assume a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, tendo como vice o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal.
(C) deve ser realizada eleição, pelo Congresso Nacional, em trinta dias.

(D) assume a Presidência da República o Presidente do Supremo Tribunal Federal, até completar o período de seus 
antecessores.

(E) deve ser realizada eleição direta em sessenta dias.

50. No capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata dos princípios gerais da atividade econômica, há várias normas sobre o
aproveitamento dos recursos minerais. Dentre elas, NÃO está previsto que

(A) as jazidas, em lavras ou não, constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União.

(B) a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuadas mediante concessão da União, por brasileiros 
ou estrangeiros, desde que atendidos o interesse nacional e a lei orçamentária.

(C) as cooperativas de atividade garimpeira terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos 
e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando.

(D) é garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, e ao proprietário do solo é assegurada a participação nos 
resultados da lavra.

(E) a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, não podendo ser cedida ou transferida, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.
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PROVA DISCURSIVA-RE DAÇÃO
Instruções Gerais:
Conforme Edital publicado. Capítulo 9: 9.3 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre 
assunto de interesse geral. 9.5 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva-Redação, os candidatos devem 
usar as normas ortográficas em vigor a partir de 1o de janeiro de 2016, implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 9.6 Será atribuída nota ZERO à Prova 
Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) não atender aos critérios dispostos nos quesitos 9.4.1 -  Conteúdo, 9.4.2 -  
Estrutura e 9.4.3 -  Expressão. c) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer 
fragmento de texto escrito fora do local apropriado; d) for assinada fora do local apropriado; e) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do 
candidato; f) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; g) estiver em branco; h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; i) não atender aos requisitos definidos 
na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 9.7 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento 
facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 9.8 Na Prova Discursiva-Redação deverão 
ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 9.9 A Prova 
Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela 
obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
Observação: NÃO é necessária e/ou obrigatória a colocação de título na sua Redação.

A palavra depressão tem sido usada para identificar formas variadas de mal-estar no mundo contemporâneo. Se, nos 
séculos anteriores, a melancolia denunciava o desacordo do sujeito com a sua época e cultura, hoje, segundo especialistas, esse 
lugar é ocupado pela depressão, tornando-a um sintoma social. "Podemos pensar que o aumento [de casos] das depressões 
denuncia alguns impasses do sujeito contemporâneo; entre eles, a aceleração da experiência com o tempo e o imperativo da 
felicidade que, ao contrário do que parece, esvaziam a busca de um sentido para a vida", afirma a psicanalista Maria Rita Kehl. 
Kehl sugere que as condições de trabalho e as demandas impostas pelo capitalismo nos dias de hoje, com sua ênfase no consumo 
e no máximo aproveitamento do tempo, favorecem o aumento das depressões.

(Disponível em: https://tab.uol.com.br/depressao. Adaptado)

A partir das ideias expostas acima, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:

O avanço da depressão no mundo contemporâneo.
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