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“Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário.”
Albert Einstein
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1. O Caderno de Questões contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.
3. A prova objetiva terá duração de 4:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
4. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
5. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
8. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões e no Cartão de
Respostas . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
13. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

2. No trecho abaixo evidencia-se uma característica marcante
dos motoristas americanos. Aponte-a.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

“A maioria dos americanos reconhece o perigo, mas continua
usando o telefone, passando mensagens de texto e
acessando a internet.”

TEXTO 1
Teste em simulador mostra os riscos de dirigir usando
o celular

A)
B)
C)
D)
E)

Pesquisadores da Universidade de Utah, nos
Estados Unidos, usam um simulador para mostrar os efeitos
do telefone celular nos motoristas. O aparelho de US$ 100 mil
consegue até monitorar para onde a pessoa está olhando. O
envio de mensagens de texto é uma das atividades que mais
distrai ao volante.
Um motorista usando o celular tem quatro vezes
mais chances de provocar um acidente. Essa possibilidade é
a mesma para uma pessoa que bebeu e tem 0,8 de álcool no
sangue. Até aparelhos que deixam as mãos livres, como o
bluetooth, não eliminam os riscos.
“Gastamos milhões equipando os carros com air
bags, melhores freios e pneus para que fiquem mais seguros,
mas o número de fatalidades no trânsito permanece
constante. Um dos motivos é o aumento da distração com
outros equipamentos dentro dos veículos”, analisa David
Strayer, professor de psicologia, responsável pela pesquisa
da Universidade de Utah.
A estudante Anne MacLaren, de 19 anos, foi uma das
voluntárias no simulador. Durante o teste, ela acabou batendo
no carro da frente quando mandava mensagem de texto.
Entre outros candidatos, muitos perderam a entrada que
deveriam pegar e alguns nem viram que tinham passado por
ela.
Os motoristas superestimam suas habilidades de
serem 'multitarefas' no volante. A maioria dos americanos
reconhece o perigo, mas continua usando o telefone,
passando mensagens de texto e acessando a internet. Alguns
até abrem os laptops e outros aparelhos eletrônicos,
transformando o carro em um centro de entretenimento.
Como a legislação difere entre os estados
americanos, pesquisas frequentes ajudam a estimular o
debate. Em 2003, um estudo da Universidade de Harvard
concluiu que distrações provocadas pelo uso do telefone
celular levam a 2600 mortes no trânsito todo ano, além de
330 000 colisões com ferimentos moderados ou leves.

desligamento.
inconstância.
imutabilidade.
impertinência.
inconsequência.

3. A palavra grifada no trecho: “...pesquisas frequentes
ajudam a estimular o debate.” foi formada pelo processo de:
A)
B)
C)
D)
E)

composição por aglutinação.
composição por justaposição.
derivação parassintética.
derivação regressiva.
derivação prefixal.

4. Assinale a opção que justifica a presença da vírgula no
trecho abaixo.
“Durante o teste, ela acabou batendo no carro da frente
quando mandava mensagem de texto.”
A)
B)
C)
D)

Intercalação de um aposto.
Elipse do verbo.
Deslocamento do adjunto adverbial.
Separação de elementos que exercem a mesma função
sintática.
E) Intercalação de oração reduzida de infinitivo.

5. Assinale a opção em que todas as palavras grifadas foram,
correta e respectivamente, classificadas entre parênteses.

(gl.globo.com/notícias/mundo - acesso em 08/03/2010)

A) “O envio de mensagens de texto é uma das atividades
que mais distrai ao volante.” (substantivo - preposição pronome - advérbio)
B) “Gastamos milhões equipando os carros com air bags,
melhores freios e pneus para que fiquem mais seguros...”
(preposição - adjetivo - preposição - adjetivo)
C) “Os motoristas superestimam suas habilidades de serem
'multitarefas' no volante.” (pronome - adjetivo - preposição
- locução adjetiva)
D) “Entre outros candidatos, muitos perderam a entrada que
deveriam pegar e alguns nem viram que tinham passado
por ela.” (pronome - preposição - pronome - conjunção)
E) “Em 2003, um estudo da Universidade de Harvard
concluiu que distrações provocadas pelo uso do telefone
celular levam a 2600 mortes no trânsito todo ano, além de
330.000 colisões com ferimentos moderados ou leves.”
(preposição - conjunção - artigo - adjetivo)

1. Marque a opção correta em relação ao texto.
A) A palavra “aparelho”, no primeiro parágrafo do texto,
refere-se a um tipo de telefone celular que custa
US$100 mil por possuir outras finalidades além da
comunicação.
B) O simulador acabou por desconcentrar os voluntários que
cometeram infrações enquanto estavam ao volante.
C) O uso do celular ao volante só traz prejuízo aos motoristas
que apresentam 0,8 de álcool no sangue.
D) Tanto a ingestão de bebidas alcoólicas quanto o uso do
celular podem provocar acidentes no trânsito.
E) Pesquisadores da Universidade de Utah desenvolveram
um aparelho que auxiliará os motoristas que costumam
usar celular ao volante.
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6. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços do texto abaixo.

9. Marque a opção que apresenta, respectivamente, a ideia
expressa pela conjunção “como” em cada uma das frases
abaixo.

Em jornais e em propagandas eleitorais, ouço
argumentos contra e ___ favor dos pedágios, uns destacando
os preços, outros, ___ qualidade das estradas. Dificilmente
alguém menciona os dois ao mesmo tempo, ou seja, que ___
quantia paga pelos pedágios é alta, mas, mesmo assim, vale
___ pena, ou que ___ estradas seriam boas, mas são os
usuários que ___ mantêm, e não o governo.
A)
B)
C)
D)
E)

“Até aparelhos que deixam as mãos livres, como o bluetooth,
não eliminam os riscos.”
“Como a legislação difere entre os estados americanos,
pesquisas frequentes ajudam a estimular o debate.”
“...como eu ia dizendo, é muito mais econômico você andar
devagar e ser assaltado por mim do que correr e ser assaltado
pelo radar.”

à - a - a - à - as - às.
a - a - a - a - as - as.
à - a - à - à - às - as.
a - à - a - a - às - as.
a - à - à - a - as - às.

A)
B)
C)
D)
E)

comparação - causa - conformidade.
comparação - comparação - conformidade.
conformidade - causa - comparação.
causa - conformidade - causa.
causa - conformidade - conformidade.

7. Na fala do assaltante, na charge abaixo, identifica-se uma
crítica:
10. Assinale a opção em que, quanto à concordância verbal,
uma das orações foge ao padrão culto do idioma.
A) A maior parte dos motoristas costuma usar celular ao
volante.
A maior parte dos motoristas costumam usar o celular ao
volante.
B) Os Estados Unidos costumam promover campanhas
relacionadas ao uso do celular ao volante.
Estados Unidos costumam promover campanhas
relacionadas ao uso do celular ao volante.
C) Havia muitos motoristas que usavam celular ao volante.
Existem muitos motoristas que usam celular ao volante.
D) Tudo eram símbolos nas estradas.
Tudo era símbolos nas estradas.
E) Batiam oito horas quando ele acordou e abriu as janelas.
Já era meio-dia e meia quando ele acordou e abriu as
janelas.

A) à falta de coerência presente nos discursos dos
malfeitores.
B) aos valores cobrados nas infrações de trânsito.
C) à quantidade de assaltos que ocorrem no trânsito das
grandes cidades.
D) à displicência dos motoristas que ignoram as
mensagens dos semáforos.
E) à falta de intervenção policial em assaltos a motoristas.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
11. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista
desmontado empurrando a bicicleta deverá:
A) circular pelos bordos da pista em fila dupla.
B) deslocar-se por entre os carros.
C) atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor
verde para os pedestres.
D) circular pela contramão da via.
E) evitar ruas e avenidas movimentadas.

8. Na fala da charge, reproduzida abaixo, os termos grifados
exercem as seguintes funções sintáticas:
“...e como eu ia dizendo, é muito mais econômico você
andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e ser
assaltado pelo radar. E eu nem somo pontos
em sua habilitação!”
A)
B)
C)
D)

objeto direto - objeto indireto - adjunto adverbial.
adjunto adnominal - sujeito - adjunto adverbial.
predicativo - agente da passiva - adjunto adverbial.
objeto direto - objeto direto preposicionado - objeto
indireto.
E) aposto - objeto indireto - objeto direto preposicionado.
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12. A Resolução CONTRAN n° 277/08 dispõe sobre o
transporte de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo
de retenção para o transporte de crianças em veículos. A
figura ao lado representa o dispositivo para crianças entre:

A)
B)
C)
D)
E)

16. A Lei nº 12.006/09 estabelece que toda peça publicitária
destinada à divulgação ou promoção, nos meios de
comunicação social de produto oriundo de indústria
automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente,
mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente
veiculada. A divulgação feita em DESACORDO com as
condições fixadas nesta Lei constitui infração punível com a
seguinte sanção:
A) advertência por escrito.
B) suspensão da propaganda do produto pelo prazo de até
30 dias.
C) multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) reais.
D) retratação nos meios de comunicação social.
E) cassação do registro da empresa.

3 e 6 anos.
4 e 7 anos e meio.
5 e 8 anos.
6 e 9 anos e meio.
7 anos e meio e 10 anos.

17. Para circulação nas vias públicas do território nacional é
obrigatório o uso de vidro de segurança laminado no parabrisa de todos os veículos automotores, reboques e
semirreboques. A transmissão luminosa para os vidros
incolores dos para-brisas NÃO poderá ser inferior a:

13. A entrada e saída temporária ou definitiva de veículo do
Brasil deverá ser comunicada pelas repartições aduaneiras e
pelos órgãos de controle de fronteira ao:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

CONTRAN.
CETRAN.
DENATRAN.
DETRAN.
RENAVAM.

18. Roberto possui um posto de gasolina numa rodovia
federal, numa área não urbana, segundo delimitação do
município de seu domicílio. De acordo com a Lei n° 11.705/08,
Artigo 2º, são vedados a venda varejista ou o oferecimento de
bebidas alcoólicas para consumo nessa faixa de domínio.
Roberto desrespeitou a lei e vendeu cerveja para os
condutores de veículos que paravam em seu posto. A violação
desse artigo implicará a Roberto uma multa de:

14. Segundo o Art. 40 do CTB, a troca de luz baixa e alta, de
forma intermitente e por curto período de tempo, só poderá
ser utilizada pelo condutor em duas situações distintas: para
indicar a existência de risco à segurança para os veículos que
circulam em sentido contrário ou:
A)
B)
C)
D)
E)

50%.
55%.
60%.
70%.
75%.

A)
B)
C)
D)
E)

o embarque e desembarque de passageiros.
a imobilização do veículo.
a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente.
a existência de agentes de trânsito.
a sua presença na via.

R$ 300 (trezentos reais).
R$ 600 (seiscentos reais).
R$ 900 (novecentos reais).
R$ 1.200 reais (um mil e duzentos reais).
R$ 1.500 reais (um mil e quinhentos reais).

19. Você está conduzindo o seu veículo por uma rodovia em
Pernambuco quando se depara com placa de advertência que
alerta para a existência de uma curva acentuada em “S” a
esquerda (A-4 a). Dentre as opções abaixo, qual placa
corresponde à sinalização descrita?

15. Michel cometeu uma infração gravíssima que tem como
penalidade multa e a suspensão do direito de dirigir. A sua
Carteira Nacional de Habilitação somente será devolvida
após ele cumprir a penalidade e frequentar o curso de
reciclagem. É infração igualmente gravíssima, sujeitando o
infrator à idêntica penalidade:

A)

B)

A) dirigir ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública ou os demais veículos.
B) dirigir veículo sem placa ou sem licenciamento.
C) conduzir crianças em veículo automotor sem observância
das normas de segurança especiais.
D) transitar pela contramão em vias com sentido único de
direção.
E) dirigir veículo com a validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias.

C)

D)

E)
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24. Dentre os requisitos apurados no estágio probatório NÃO
se inclui:

20. O registro de contrato de financiamento de veículo,
segundo o Artigo 3º da Resolução n° 320/09, deverá conter
em seus dados:

A)
B)
C)
D)
E)

A) a identificação do credor e do devedor, contendo o
número da identidade e do CPF.
B) o total da dívida ou sua estimativa.
C) o local e data da compra e financiamento do veículo.
D) a quantidade de parcelas a serem pagas.
E) a descrição do devedor e os elementos indispensáveis à
sua identificação.

idoneidade moral.
assiduidade.
disciplina.
eficiência.
aprovação em exame psicotécnico.

25. Acerca das disposições que tratam da duração do
trabalho, previstas no Capítulo I, do Título IV da Lei
n° 6.123/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Pernambuco, é correto afirmar:

CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Acerca das regras que tratam da nomeação, previstas no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco, Lei n° 6.123/68, assinale a alternativa correta.

A) a duração normal do trabalho será de seis horas por dia
ou trinta horas por semana, podendo,
extraordinariamente, ser prorrogada ou antecipada.
B) considera-se noturno o trabalho executado entre as vinte
horas de um dia e às dez horas do dia seguinte.
C) é expressamente vedado o estabelecimento de escala de
revezamento.
D) a duração normal do trabalho do funcionário que ocupar
cargo do Serviço Técnico Científico será de dez horas por
dia, ou quarenta horas semanais.
E) é vedada a criação de regimes de tempo complementar e
integral com dedicação exclusiva.

A) A nomeação será feita em caráter efetivo, para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas.
B) É permitida a nomeação em caráter interino.
C) Os cargos de provimento efetivo serão providos por livre
escolha do Governador, respeitados os requisitos e as
qualificações estabelecidas por lei em cada caso.
D) Mediante seleção e concurso adequados poderão ser
admitidos servidores públicos de capacidade física
reduzida, para cargos especificados em lei e
regulamento.
E) Em igualdade de classificação em concurso dar-se-á
preferência para nomeação, sucessivamente, ao
deficiente físico e ao servidor contratado do Estado sob o
regime da legislação trabalhista.

26. No que tange às regras que dispõem sobre as férias,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Somente e depois do primeiro ano de exercício o
funcionário adquirirá direito a férias.
B) É vedado o fracionamento do período de férias, salvo por
necessidade do serviço.
C) Durante as férias, o servidor perderá o direito às
vantagens do seu cargo e função.
D) As férias dos membros do magistério corresponderão às
férias escolares, obedecidas as restrições legais e
regulamentares.
E) É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa
necessidade do serviço de até o máximo de dois
períodos, justificada em cada caso.

22. Sobre a disciplina normativa da posse, prevista no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco, Lei n° 6.123/68, é correto afirmar que:
A) a diplomação é o ato que completa a investidura em cargo
público e órgão colegiado.
B) não se admite a posse por procuração, ainda que o
nomeado esteja ausente do Estado.
C) não haverá posse nos casos de promoção e reintegração.
D) é facultado ao servidor público ocupante de cargo de
provimento efetivo apresentar declaração dos bens e
valores que constituem seu patrimônio e de que não
exerce função pública de acumulação proibida.
E) cabe ao Presidente da República dar posse aos membros
dos órgãos colegiados.

27. Sobre vencimentos, é correto afirmar que:
A) é possível ao servidor público, por imperiosa
necessidade, perceber vencimento inferior ao maior
salário mínimo vigente em Pernambuco.
B) poderão ser abonadas até dez faltas durante o mês por
motivo de doença comprovada, mediante atestado de
médico ou dentista do serviço público estadual ou em
decorrência de circunstância excepcional, a critério do
chefe da repartição.
C) o servidor público perderá todo o vencimento, durante o
afastamento decorrente de condenação por sentença
definitiva a pena que não determine ou acarrete a perda
do cargo.
D) vencimento é a retribuição pelo exercício do cargo,
correspondente a valor fixado em lei para o símbolo,
padrão ou nível do respectivo cargo.
E) as reposições à fazenda estadual serão descontadas em
parcelas mensais, não excedentes da metade do
vencimento.

23. Acerca das regras que tratam do exercício, assinale a
alternativa correta.
A) O exercício do cargo terá início no prazo improrrogável de
dez dias a contar da data da posse.
B) A promoção não interrompe o exercício do cargo.
C) O servidor público preso preventivamente, pronunciado
por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou
ainda, condenado por crime inafiançável em processo no
qual não haja pronúncia será exonerado do exercício do
cargo.
D) O servidor público poderá ser posto à disposição de
órgãos da administração direta ou indireta, federal,
estadual e municipal a critério do Governador, por prazo
indeterminado.
E) O servidor público que não entrar em exercício, no prazo
legal, sempre perderá o cargo, ainda que comprove a
existência de motivo de força maior.

05

32. Todos que dirigem o carro A e o carro B gostam do carro B.
Alguns que dirigem o carro B não gostam dele. Logo:

28. Dentre as penalidades disciplinares, NÃO se inclui a:
A)
B)
C)
D)
E)

multa.
exoneração.
suspensão.
repreensão.
destituição de função.

A)
B)
C)
D)
E)

todos que dirigem o carro B gostam dele.
ninguém gosta do carro B.
alguns que dirigem B não dirigem A.
quem dirige A gosta de B.
só quem dirige A e B dirige B.

29. No que tange à aplicação das penalidades disciplinares, é
correto afirmar:
33. Três funcionários do DETRAN vão trabalhar diariamente
sempre com o mesmo meio de transporte. Paulo, Pedro e
Antônio utilizam sempre: ônibus, carro e moto, não
necessariamente nesta ordem.
Leia atentamente as declarações a seguir.

A) não se aplica penalidade disciplinar à falta grave.
B) o ato da demissão não mencionará a causa da
penalidade.
C) na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela
provierem para o serviço público e os antecedentes do
servidor.
D) considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço
sem justa causa, por mais de sessenta dias consecutivos.
E) somente o Governador é competente para a aplicação
das penalidades disciplinares.

I. Pedro não vai de moto.
II. Paulo vai de moto.
III. Antônio não vai de carro.
Sabendo-se que APENAS uma das declarações anteriores é
verdadeira, podemos afirmar corretamente que:
A) Paulo vai de ônibus, Pedro vai de carro e Antônio vai de
moto.
B) Paulo vai de ônibus, Pedro vai de moto e Antônio vai de
carro.
C) Paulo vai de carro, Pedro vai de moto e Antônio vai de
ônibus.
D) Paulo vai de carro, Pedro vai de ônibus e Antônio vai de
moto.
E) Paulo vai de moto, Pedro vai de ônibus e Antônio vai de
carro.

30. No que concerne ao regramento sobre a responsabilidade
do servidor, estabelecido no Capítulo IV, do Título V da Lei
n° 6.123/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Pernambuco, assinale a alternativa correta.
A) Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o
funcionário perante a Fazenda Estadual em ação
regressiva, proposta após transitar em julgado a decisão
condenatória.
B) A responsabilidade penal somente poderá resultar de
omissão no desempenho do cargo ou função e não será
elidida pelo ressarcimento do dano.
C) A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso
que importe prejuízo a terceiros.
D) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário
responde somente civil e penalmente.
E) É vedado o desconto de parcelas do vencimento do
servidor, para fins de ressarcimento do prejuízo por ele
causado à Fazenda Estadual.

34. Um Analista de Trânsito do DETRAN, apaixonado por
matemática, resolveu pesquisar os Palíndromos e descobriu
que os números naturais são chamados de palíndromos se
seus algarismos, escritos em ordem inversa, produzem o
mesmo número. Por exemplo, 5, 33, 171, 9779 são
palíndromos.
Então ele utilizou esses conhecimentos para descobrir o
número de placas licenciadas de automóveis com 3 letras e
4 algarismos que possuem 3 vogais distintas e números
palíndromos ímpares, de 4 algarismos.

RACIOCÍNIO LÓGICO

O número de placas com 3 vogais distintas e números
palíndromos ímpares de 4 algarismos que ele encontrou foi:

31. No pátio do DETRAN um inspetor ficou encarregado de
vistoriar 10 carros, sendo 5 carros de cor prata, 3 carros de cor
preta e 2 carros de cor vermelha. Para iniciar as inspeções ele
sorteou aleatoriamente, de uma única vez, dois desses
carros. A probabilidade de que pelo menos um dos dois carros
sorteados seja de cor preta é igual a:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)
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1250
1500
3000
6000
1200

38. Acerca dos princípios administrativos que regem as
licitações, é correto afirmar que:

35. Um Inspetor do DETRAN atendeu três amigos. Um deles
num carro vermelho, outro num carro preto e outro num carro
cinza. O inspetor sabe que um deles chama-se Paulo, o outro
Pedro e o outro Mário. Sabe ainda que cada um deles vem de
um município diferente: um vem do município A, outro do
município B e o outro do município C.

A) os princípios da competitividade e da continuidade dos
serviços públicos constituem decorrência lógica do
princípio da adjudicação compulsória.
B) o princípio da publicidade se restringe à divulgação do
procedimento a todos os interessados, sendo vedada ao
particular a tarefa de fiscalizar os atos licitatórios.
C) a inobservância do princípio da vinculação ao
instrumento convocatório enseja a nulidade do
procedimento licitatório.
D) o princípio do julgamento objetivo decorre do princípio da
probidade administrativa, e admite que o julgamento das
propostas seja feito de forma discricionária pela
Administração.
E) o princípio da adjudicação compulsória sempre permite a
abertura de nova licitação enquanto válida a adjudicação
anterior.

Ao inspetor, que queria identificar o nome e o município de
cada um, eles deram as seguintes informações:
O motorista do carro vermelho: “não sou do município B nem
do município C”.
O motorista do carro preto: “meu nome não é Pedro nem
Mário”.
O motorista do carro cinza: “nem eu nem Pedro moramos no
município B”.
O inspetor concluiu, então, acertadamente, que:
A) o motorista do carro vermelho é Mário e mora no
município C.
B) o motorista do carro cinza é Mário e mora no município B.
C) o motorista do carro cinza é Paulo e mora no município C.
D) o motorista do carro preto é Paulo e mora no município C.
E) o motorista do carro vermelho é Pedro e mora no
município A.

39. Sobre as regras previstas na Lei n° 8.666/93, que institui
normas para a licitação e contratos com a Administração
Pública, assinale a alternativa correta.
A) é dispensável a licitação quando houver inviabilidade de
competição.
B) a concorrência é modalidade de licitação para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico.
C) é permitido à autoridade competente anular o
procedimento licitatório por razões de interesse público,
ou revogá-lo por ilegalidade.
D) pode a Administração Pública celebrar contrato com
preterição da ordem de classificação das propostas, com
terceiros estranhos ao procedimento licitatório.
E) todas as alternativas estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36. Sobre a Administração Pública Direta e Indireta, assinale a
alternativa correta.
A) As autarquias, integrantes da Administração Pública
Direta, desempenham atividades típicas do Estado.
B) A Administração Pública Direta é formada pelo conjunto
de órgãos, aos quais foi atribuída a competência para o
exercício, de forma descentralizada, das atividades
administrativas do Estado.
C) As sociedades de economia mista, criadas por decreto do
Presidente da República, possuem a finalidade de
explorar atividade econômica.
D) As empresas públicas são entidades com personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e
capital exclusivo da União.
E) As fundações públicas, entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito público, se destinam à
exploração de atividade econômica.

40. Considera-se contrato administrativo todo ajuste
celebrado pela Administração Pública, com pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins
públicos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
A) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos podem sempre ser alteradas
sem a prévia concordância do contratado.
B) A declaração de nulidade do contrato administrativo não
desconstitui os efeitos já produzidos.
C) O contrato com a Administração Pública não obedece a
qualquer formalidade, podendo, sempre, ser ajustado
verbalmente.
D) O regime jurídico dos contratos administrativos confere à
Administração Pública, dentre outras prerrogativas, a de
fiscalizar-lhes a execução.
E) A Administração Pública é responsável direta pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do
contrato.

37. A organização administrativa é formada por um conjunto
de normas jurídicas, responsáveis por orientar o
funcionamento da Administração Direta e Indireta, sendo
correto afirmar que:
A) a delegação de competência é utilizada como
instrumento de descentralização administrativa.
B) o ato de delegação é sempre genérico, visando atender
ao princípio da eficiência administrativa.
C) na desconcentração, o Estado delega atividades a
entidades da Administração Indireta.
D) a execução das atividades administrativas é sempre
centralizada, admitindo-se, excepcionalmente, a
descentralização, em razão do princípio da supremacia
do interesse público.
E) a descentralização caracteriza-se pela distribuição
interna de competências, dentro da mesma pessoa
jurídica.
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41. Sobre as regras que tratam dos servidores públicos, é
correto afirmar que:

44. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, é correto
afirmar:

A) somente por sentença judicial transitada em julgado
poderá o servidor público estável perder o cargo.
B) são estáveis após um ano de efetivo exercício, os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
C) a avaliação especial de desempenho é facultativa para a
aquisição da estabilidade.
D) a fixação de vencimentos dos servidores públicos pode
ser objeto de convenção coletiva.
E) o diploma de habilitação legal para o exercício do cargo
deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o
concurso público.

A) é sempre vedada a imposição de pena de morte.
B) a prática de racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da
lei.
C) é possível a extradição de brasileiro nato.
D) a prisão ilegal será imediatamente revogada pela
autoridade judiciária.
E) a criação de associações independe de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.

45. Ainda sobre direitos e garantias previstos no Constituição
Federal, assinale a alternativa correta.

42. Considera-se ato administrativo a exteriorização de
vontade de agentes da Administração Pública, que vise à
produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao
interesse público. Sobre o tema, assinale a alternativa
correta.

A) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por partido político com representação no congresso
Nacional.
B) Mandado de segurança é o instrumento hábil a assegurar
o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados
de entidades governamentais ou de caráter público.
C) Deve ser concedido habeas data para proteger direito
líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública no exercício de
atribuições do poder público.
D) Somente o Ministério Público é parte legítima para propor
ação popular.
E) São sempre gratuitos o registro civil de nascimento e a
certidão de óbito, assim como o mandado de segurança.

A) É vedado à Administração Pública declarar a nulidade
dos seus próprios atos.
B) A imperatividade é o atributo pelo qual o ato
administrativo deve corresponder a figuras definidas
previamente pela lei.
C) Os atos administrativos estão sujeitos somente ao
princípio da autonomia da vontade.
D) A autoexecutoriedade é o atributo pela qual o ato
administrativo pode ser posto em execução pela própria
Administração Pública, sem necessidade de intervenção
do Poder Judiciário.
E) O ato administrativo goza de presunção absoluta de
legitimidade.

46. Sobre a organização político-administrativa do Estado, é
correto afirmar que:
43. De acordo com os princípios que regem a Administração
Pública, assinale a alternativa INCORRETA.

A) a organização político-administrativa da República
compreende a União, os Estados e o Distrito Federal.
B) não é permitido o desmembramento dos Estados, por
conta do princípio da separação dos poderes.
C) a criação de novos Municípios depende de consulta
prévia, às populações diretamente envolvidas.
D) os Territórios são entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, integrantes da Administração
Indireta.
E) podem os Estados e Municípios estabelecer ou
subvencionar cultos religiosos ou igrejas.

A) Segundo o princípio da legalidade, enquanto os
indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei
não veda, o administrador só pode atuar onde a lei
autoriza.
B) O princípio da publicidade indica que os atos
administrativos devem ser amplamente divulgados entre
os administrados, de modo a possibilitar o controle de
legitimidade da conduta dos agentes administrativos.
C) O princípio da impessoalidade visa a igualdade de
tratamento que a Administração deve dispensar aos
administrados que se encontrem em situação jurídica
idêntica.
D) Pelo princípio da eficiência, o administrador público deve
distinguir, em sua conduta, o que é honesto do que é
desonesto.
E) De acordo com o princípio da indisponibilidade, os bens e
interesses públicos não pertencem à Administração,
cabendo aos agentes administrativos apenas geri-los e
conservá-los em prol da coletividade.

47. Acerca das regras constitucionais, que tratam da
repartição de competências, assinale a alternativa correta.
A) Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e
transporte.
B) A competência da União para legislar sobre normas
gerais sempre exclui a competência suplementar dos
Estados.
C) A superveniência de lei federal sobre normas gerais
nunca suspende a eficácia da lei estadual.
D) No âmbito da legislação concorrente, a União exercerá
competência legislativa plena.
E) Compete privativamente aos Estados legislar sobre
desapropriação.
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51. Conforme as regras que tratam do Poder Executivo,
previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que:

48. Intervenção é instrumento típico da estrutura do Estado
Federal, pelo qual ocorre o afastamento temporário da
atuação autônoma de determinada entidade federativa,
sendo correto afirmar sobre o tema que:

A) será considerado eleito Presidente o candidato que
obtiver a maioria de votos, computados os em branco e os
nulos.
B) o Vice-Presidente substituirá o Presidente no caso de
impedimento.
C) ocorrendo a vacância nos dois últimos anos do período
presidencial, será realizada nova eleição popular.
D) o Presidente da República não responde por crime de
responsabilidade.
E) os Ministros de Estado são escolhidos dentre os
brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos.

A) é sempre vedada a intervenção dos Estados nos
Municípios.
B) a União poderá intervir nos Estados ou Distrito Federal
para manter a integridade nacional.
C) é sempre permitido o decreto de intervenção genérico,
que deverá ser submetido à apreciação do Presidente da
República, no prazo de cinco dias.
D) não se admite a decretação de intervenção por
solicitação do Poder Legislativo, em razão do princípio da
separação dos poderes.
E) no caso de desobediência a ordem ou decisão judicial, a
intervenção poderá ser decretada mediante requisição do
Presidente da República.

52. Dentre os órgãos do Poder Judiciário NÃO se incluem:
A)
B)
C)
D)
E)

49. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Acerca das
regras previstas na Constituição Federal sobre o tema, é
correto afirmar que:
A) a execução das ações e serviços de saúde deve ser
realizada de forma exclusiva pela Administração Pública,
sendo vedada a transferência ao particular.
B) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada, organizadas em um
sistema único.
C) o sistema único de saúde é financiado exclusivamente
com recursos da União.
D) é sempre possível ao poder público destinar recursos
públicos para auxílios às instituições privadas de
assistência à saúde com fins lucrativos.
E) as ações e serviços públicos de saúde são efetivados de
forma centralizada, exclusivamente pelo governo federal.

o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Eleitorais.
os Tribunais de Contas e os Tribunais Arbitrais.
os Juízes do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça.
o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Militares.
os Tribunais Regionais Federais e Juízes dos Estados e
do Distrito Federal.

53. Sobre a Lei n° 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação
de entidades como organizações sociais, assinale a
alternativa correta.
A) A qualificação de entidades como organização social
dispensa a comprovação do registro do ato constitutivo
da entidade.
B) O contrato de gestão é o instrumento firmado entre o
poder público e a entidade qualificada como organização
social.
C) É expressamente vedada a destinação de recursos e
bens públicos às organizações sociais.
D) A desqualificação da organização social independe de
processo administrativo.
E) A execução do contrato de gestão celebrado por
organização social não sofre qualquer fiscalização pelo
poder público.

50. Acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa
correta.
A) O Poder Legislativo é composto pela Câmara dos
Deputados, integrada por representantes dos Estados, e
pelo Senado Federal, composta de representantes do
povo.
B) Os Deputados Federais são eleitos segundo o princípio
majoritário.
C) Dentre os requisitos para a candidatura dos Senadores
estão o pleno exercício dos direitos políticos, o
alistamento eleitoral e a filiação partidária.
D) A inviolabilidade dos Deputados e Senadores tem início
desde a posse.
E) As Comissões Parlamentares somente poderão
funcionar na Câmara dos Deputados.

54. No que tange ao movimento de reforma do Estado
contemporâneo, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É objetivo do Programa Nacional de Desestatização
reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
transferindo atividades indevidamente exploradas pelo
poder público à iniciativa privada.
B) Com a desestatização, ocorre a transferência da
titularidade dos serviços públicos para a iniciativa privada.
C) O movimento de reforma estatal surgiu da necessidade
de adaptação do Estado à modernidade, ao
gerenciamento eficiente de atividades e ao fenômeno da
globalização econômica.
D) As empresas criadas pelo setor privado controladas
direta ou indiretamente pela União podem ser objeto de
desestatização.
E) A concessão, permissão ou autorização de serviços
públicos são formas pelas quais se processam as
desestatizações.
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58. Ainda sobre a disciplina normativa constitucional que trata
do orçamento, assinale a alternativa correta.

55. A Lei n° 9.790/99 dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, sendo correto afirmar sobre o tema que:

A) O orçamento fiscal abrange todas as entidades e órgãos
vinculados à seguridade social, da Administração Direta e
Indireta, bem como fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
B) A lei que instituir o plano plurianual compreenderá, dentre
outros temas, as metas e prioridades da Administração
Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, e orientará a
elaboração da lei orçamentária anual.
C) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão as
diretrizes orçamentárias.
D) Decreto do Presidente da República disporá sobre o
exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e
a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e da lei orçamentária anual.
E) Caberá ao Presidente do Senado examinar e emitir
parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo
Presidente da República.

A) somente as entidades com personalidade jurídica de
direito público podem se qualificar como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público.
B) a outorga da qualificação das entidades como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público é
ato discricionário da Administração Pública.
C) é possível que entidades com fins lucrativos se
qualifiquem como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público.
D) podem se qualificar como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público os sindicatos, as fundações
públicas e as organizações partidárias.
E) é chamado Termo de Parceria o instrumento firmado
entre o poder público e as entidades qualificadas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
destinado à formação de vínculo de cooperação entre as
partes.

59. Sobre a Lei Complementar n° 101/2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, assinale a alternativa
correta.

56. Sobre as agências reguladoras, assinale a alternativa
correta.
A) É vedada às agências reguladoras a imposição de
limitações administrativas.
B) Os dirigentes das agências reguladoras são escolhidos
pelos Ministros de Estado, dentre os servidores públicos
estáveis, nomeados para cargo de provimento efetivo.
C) As agências reguladoras integram a estrutura da
Administração Direta.
D) As decisões das agências reguladoras não são passíveis
de controle pelo Poder Judiciário.
E) As agências reguladoras estão sujeitas ao controle pelo
Congresso Nacional.

A) É proibida a destinação de recursos públicos para o setor
privado.
B) Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
indicação da respectiva fonte de custeio total.
C) Pode o administrador público, nos últimos quadrimestres
de seu mandato, contrair obrigação de despesa, para
pagamento no exercício seguinte, sem disponibilidade de
caixa para esse efeito.
D) É expressamente vedado o acesso da população às
contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo.
E) A despesa total da União com pessoal não poderá
exceder a 80%(oitenta por cento) da receita corrente
líquida.

57. Acerca das regras sobre orçamento, previstas na
Constituição Federal, é correto afirmar que:
A) leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o
plano plurianual.
B) a lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal,
o orçamento de investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social e o orçamento da seguridade social.
C) são vedadas emendas a projetos de lei relativos ao
orçamento anual.
D) os projetos de lei relativos ao orçamento anual serão
apreciados unicamente pelo Senado Federal.
E) é sempre inadmissível a vinculação de receita de
impostos a órgão, fundo ou despesa.

60. Sobre a responsabilidade dos dirigentes e demais
usuários de recursos públicos, assinale a alternativa correta.
A) As condutas de ordenar, autorizar ou realizar operação de
crédito, interno ou externo, sem prévia autorização
legislativa são punidas administrativamente, com a
suspensão dos direitos políticos.
B) A conduta de deixar de ordenar, de autorizar ou de
promover o cancelamento do montante de restos a pagar
inscrito em valor superior ao permitido em lei é
considerada crime contra as finanças públicas.
C) Ordenar despesa não autorizada por lei é considerada
infração administrativa, punida com detenção de seis a
oito meses.
D) A propositura de lei de diretrizes orçamentárias anual que
não contenha as metas fiscais na forma da lei é
considerada infração penal punida com reclusão.
E) O aumento de despesa total com pessoal no último ano
do mandato ou legislatura é considerado infração
administrativa, punida com a perda do cargo.
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