
1.  Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome: N. de Inscrição:

2. Verifi que se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO 
DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idênticos, sob pena 
de prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, exija do Fiscal de 
Sala um caderno de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de seu CARTÃO DE 
RESPOSTAS.

3.  O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não 
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra legível, para 
posterior exame grafológico:

   “Todo homem é o arquiteto do seu próprio destino.”

5.  DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6.  Na prova há 65 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 
FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca (tinta azul ou preta) fabricada em material transparente, toda a 
área correspondente à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. 

8.  Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de 
uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

9.  Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

10.  Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11.  Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, 
poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 8.34 
do edital regulador do concurso.

12.  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida 1 (uma)  hora  do  início  da  prova. A não-observância 
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso público. 

13.  Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal 
de Sala. 

Escola de Administração Fazendária

Edital ESAF n. 79, de 06/12/2013

Ministério  do

 Turismo
Missão: Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão
das  fi nanças públicas e a promoção da cidadania.

Prova 1 
Conhecimentos 

Básicos

Analista Técnico-Administrativo, 
Estatístico, Contador e 

Engenheiro

Cargos: Gabarito 

1

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou 
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos 
do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, 
de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO Mtur 

1 - Entre os objetivos da Política Nacional de Turismo, 
assinale a opção incorreta.

a) Criar e implantar empreendimentos destinados 
às atividades de expressão cultural, de animação 
turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos 
com capacidade de retenção e prolongamento do 
tempo de permanência dos turistas nas localidades.

b) Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos 
produtos e destinos turísticos brasileiros, com vistas a 
atrair turistas nacionais e estrangeiros.

c) Democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País 
a alguns segmentos populacionais, contribuindo para 
a elevação do bem-estar geral.

d) Implementar o inventário do patrimônio turístico 
nacional, atualizando-o regularmente.

e) Preservar a identidade cultural das comunidades 
e populações tradicionais afetadas pela atividade 
turística.

2 - O Sistema Nacional de Turismo é composto pelos órgãos 
e entidades a seguir, exceto:

a) Ministério do Turismo.
b) EMBRATUR  – Instituto Brasileiro de Turismo.
c) Conselho Nacional de Turismo.
d) Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento 

do Turismo.
e) Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais 

de Turismo.

3 - Assinale a opção incorreta.

As exigências contidas na Portaria Interministerial n. 507, 
de 24 de novembro de 2011, que regula os convênios, 
os contratos de repasse e os termos de cooperação 
celebrados pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, não se aplicam:

a) aos convênios cuja execução envolva a transferência 
de recursos entre os partícipes.

b) aos convênios celebrados anteriormente à data da 
sua publicação, devendo ser observadas, neste caso, 
as prescrições normativas vigentes à época da sua 
celebração. 

c) às transferências celebradas no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

d) aos contratos de gestão celebrados com Organizações 
Sociais na forma da Lei n. 9.637, de 15 de maio de 
1998.

e) aos convênios destinados à execução descentralizada 
de programas federais de atendimento direto ao 
público, nas áreas de assistência social, médica e 
educacional, ressalvados os convênios em que for 
prevista a antecipação de recursos.

4 - Entre as disposições contidas na Portaria Interministerial 
n. 507, de 24 de novembro de 2011, assinale a opção 
correta.

a) O Protocolo de Intenções é um instrumento com 
objetivo de reunir um único programa e ações federais 
a serem executados de forma descentralizada em 
vários objetos.

b) O Plano de Trabalho deverá conter pelo menos a 
justifi cativa para a celebração do instrumento e o 
cronograma de execução do objeto e cronograma de 
desembolso.

c) Os ajustes realizados durante a execução do objeto 
não integrarão o Plano de Trabalho, sendo necessária 
apenas aprovação prévia pela autoridade competente.

d) Em hipótese alguma, os órgãos que receberem 
recursos da União estão obrigados a observar as 
disposições contidas na Lei Federal de Licitações 
quando da contratação de terceiros.

e) O convênio poderá ser denunciado a qualquer 
tempo, não sendo admissível cláusula obrigatória de 
permanência ou sancionadora dos denunciantes.

5 - O Ministério do Turismo é composto de órgãos de 
assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos 
específi cos singulares, e órgãos colegiados. Compõem 
os órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de 
Estado, exceto:

a) Gabinete do Ministro.
b) Secretaria Nacional de Políticas de Turismo. 
c) Secretaria-Executiva.
d) Consultoria Jurídica.
e) Assessoria Especial de Relações Internacionais.

6 - Entre as competências da Secretaria Nacional de Políticas 
de Turismo, assinale a opção correta.

a) Promover a cooperação e articulação com os órgãos 
das administrações federal, estadual, distrital e 
municipal, do setor produtivo e do terceiro setor, em 
projetos que possam contribuir para o fortalecimento e 
para o desenvolvimento do turismo nacional.

b) Desenvolver as atividades de execução orçamentária, 
fi nanceira e contábil no âmbito do Ministério, atuar na 
elaboração, acompanhamento, avaliação e revisão 
do plano plurianual, da proposta e da programação 
orçamentárias, e propor medidas para correção de 
distorções.

c) Auxiliar o Ministro de Estado na defi nição das diretrizes 
e na implementação das políticas e ações da área de 
competência do Ministério.

d) Apoiar, planejar, coordenar e acompanhar a celebra-
ção de acordos e instrumentos de cooperação técnica 
internacional.

e) Providenciar o atendimento às consultas e aos 
requerimentos formulados pelo Congresso Nacional, 
e acompanhar o andamento dos projetos de interesse 
do Ministério.
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7 - Subordinam-se ao regime da Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, exceto:

a) órgãos da administração direta e indireta.
b) órgãos da administração direta, fundações públicas e 

sociedades de economia mista.
c) fundações públicas e empresas públicas.
d) fundos especiais.
e) entidades não controladas pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios.

8 - Julgue as modalidades de licitação e relacione a Coluna A, 
à esquerda, com a Coluna B, à direita.

Coluna A Coluna B
AI - Leilão BI - Na fase inicial de habilitação 

deve comprovar possuir os requi-
sitos mínimos exigidos no edital.

AII - Tomada de preços BII - Atender às condições exi-
gidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas.

AIII - Concurso BIII - Venda de bens móveis 
inservíveis para a administra-
ção ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados.

AIV - Concorrência BIV - Interessados cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 3 (três). 

AV - Convite BV - Escolha de trabalho 
técnico, científi co ou artístico.

Assinale a opção que indica as relações corretas.

a) AI – BIII; AII – BII; AIII – BV; AIV – BI; AV – BIV.
b) AI – BIII; AII – BV; AIII – BII; AIV– BIV; AV – BI.
c) AI – BIV; AII – BV; AIII – BI; AIV – BII; AV – BIII.
d) AI – BI; AII – BII; AIII – BV; AIV – BIV; AV – BIII.
e) AI – BII; AII – BIV; AIII – BIII; AIV – BI; AV – BV.

9 - Assinale a opção incorreta, em relação ao Programa 
Nacional de Qualifi cação dos Serviços Turísticos. 

a) Qualifi ca profi ssionais da área de turismo e 
hospitalidade que atuem nos diversos segmentos do 
setor.

b) Oferece novas oportunidades e promove a inclusão 
social.

c) Visa à preparação do Brasil para Copa das 
Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 
2014.

d) O Programa é dirigido para uma única linha de ação, 
que é o PRONATEC Copa Social.

e) Oferece cursos destinados à qualifi cação dos 
profi ssionais que desejam entrar no mercado de 
trabalho do turismo.

10 - São atividades do Turismólogo, exceto:

a) Planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e 
operacionalizar instituições e estabelecimentos 
ligados ao turismo.

b) Atuar como responsável técnico em empreendimentos 
que tenham o turismo e o lazer como seu objetivo 
social ou estatutário.

c) Solicitar ao Secretário laudos e pareceres técnicos 
referentes à capacitação ou não de locais e 
estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo 
receptivo.

d) Formular e implantar prognósticos e proposições para 
o desenvolvimento do turismo nos Municípios, regiões 
e Estados da Federação.

e) Criar e implantar roteiros e rotas turísticas.

DIREITO ADMINISTRATIVO

11- Assinale a opção em que consta princípio da Administração 
Pública que não é previsto expressamente na Constituição 
Federal.

a) Publicidade.
b) Efi ciência.
c) Proporcionalidade.
d) Legalidade.
e) Moralidade.

12- Acerca  dos Órgãos Públicos, assinale a opção correta.

a) A teoria da representação é a tese atualmente adotada 
pela doutrina brasileira para legitimar a atuação 
do agente público em nome da pessoa jurídica 
administrativa.

b) Órgão pode integrar a estrutura de uma pessoa 
jurídica da Administração Indireta.

c) Órgão público possui personalidade jurídica.
d) A criação de um órgão público exemplifi ca a prática de 

descentralização administrativa.
e) Não há possibilidade de hierarquia entre órgãos 

públicos.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada 
a reprodução total ou parcial desta prova, por 
qualquer meio ou processo. A violação de direitos 
autorais é punível como crime, com pena de 
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código 
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e 
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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13- Suponha que o Ministério do Turismo esteja planejando 
o estabelecimento de uma sociedade de economia mista, 
com a fi nalidade de administrar hotéis ao redor do Brasil. 
Discussões internas no âmbito ministerial foram travadas, 
com a fi nalidade de avaliar questões específi cas daquele 
tipo de entidade da Administração Indireta. Logo abaixo, 
são trazidas algumas das conclusões derivadas desses 
debates, de sorte que deve ser assinalada a opção 
correta, no tocante às características da sociedade de 
economia mista.

a) A sua criação é efeito direto da lei, tornando-se 
desnecessário ato posterior.

b) A sociedade de economia mista, por ser entidade 
federal, possuiria personalidade jurídica de direito 
público.

c) A sociedade de economia mista não poderia ser 
sociedade anônima.

d) Os trabalhadores da sociedade de economia mista 
seriam contratados pelo regime estatutário. 

e) A sociedade de economia mista estaria sujeita à 
fi scalização do Tribunal de Contas.

14- A Constituição Federal traz vários mandamentos referentes 
aos servidores públicos. Desse modo, assinale a opção 
correta.

a) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical.

b) O ocupante de cargo público efetivo tem direito ao 
fundo de garantia por tempo de serviço.

c) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público.

d) Os estrangeiros nunca podem assumir cargos 
públicos.

e) Não há previsão de que o servidor público goze de 
licença paternidade.

15- A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e fundações públicas federais, trata 
de muitas questões relacionadas com os servidores que 
estejam em estágio probatório. Consoante as disposições 
previstas no referido diploma legal, assinale a opção 
incorreta.

a) O servidor em estágio probatório pode exercer cargo 
de provimento em comissão.

b) O servidor em estágio probatório pode ser cedido para 
ocupar qualquer espécie de cargo em comissão no 
órgão/entidade cedido.

c) O servidor em estágio probatório pode ser afastado 
para participar de curso de formação decorrente 
de aprovação em concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal. 

d) Pode ser concedida licença ao servidor em estágio 
probatório por motivo de doença em pessoa da família.

e) Pode ser concedida licença ao servidor em estágio 
probatório para que este preste o serviço militar.

16- Assinale a opção em que não consta requisito de validade 
(ou elemento) do ato administrativo.

a) Competência.
b) Objeto.
c) Executoriedade.
d) Motivo.
e) Finalidade.

17- No que concerne à interpretação de disposições consti-
tucionais e legais que tratam de improbidade administra-
tiva, assinale a opção correta.

a) Segundo a jurisprudência mais recente do Superior 
Tribunal de Justiça, as sanções previstas pela Lei 
de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas 
retroativamente, para alcançar fatos anteriores à sua 
vigência.

b) Consoante mandamento constitucional, os atos de 
improbidade administrativa importarão a cassação 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível.

c) Conforme disposição contida na Lei de Improbidade 
Administrativa, reputa-se agente público, para os 
efeitos da aludida norma, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente, mas apenas de forma 
remunerada, mandato, cargo, emprego ou função 
nas entidades públicas mencionadas na referida lei.

d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito 
às cominações da Lei de Improbidade Administrativa.

e) A aplicação das sanções previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa independe da aprovação 
ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno 
ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

18- Assinale a opção correta.

a) Não há dispositivo constitucional expresso que 
permita o Congresso Nacional sustar atos normativos 
do Poder Executivo que exorbitem do Poder 
Regulamentar.

b) Não há Poder Hierárquico no âmbito do Poder 
Judiciário.

c) Prescreve em dez anos a ação punitiva da 
Administração Pública Federal, direta e indireta, no 
exercício do Poder de Polícia, objetivando apurar 
infração à legislação em vigor, contados da data da 
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou 
continuada, do dia em que tiver cessado.

d) Há Poder Disciplinar na esfera do Ministério Público.
e) Todos os atos relacionados com o Poder de Polícia 

podem ser delegados a particulares.



Concurso Público para o Ministério do Turismo / 2014 5 Prova 1 - Gabarito 1  

19- Assinale a opção correta.

a) É possível, em determinadas situações previstas 
legalmente, contrato verbal com a Administração 
Pública.

b) Segundo a legislação vigente, a licitação destina-se 
a garantir apenas a observância do princípio constitu-
cional da isonomia e a promoção do desenvolvimento 
nacional.

c) O pregão é modalidade licitatória prevista na Lei          
n. 8.666, de 1993.

d) Não se observa a existência de cláusulas exorbitantes 
em contratos administrativos.

e) Uma vez publicado o edital, a licitação não pode ser 
revogada.

20- Referente ao controle da administração pública, assinale 
a opção correta.

a) O Senado Federal não tem o poder de convocar 
Ministro de Estado para prestar pessoalmente 
informações sobre assunto previamente determinado.

b) Não é possível supervisão ministerial de empresas 
estatais.

c) O Congresso Nacional não possui a função de julgar 
anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 
República.

d) O Poder Judiciário não tem sistema de controle 
interno.

e) Ação popular não pode ser proposta por pessoa 
jurídica.

DIREITO CONSTITUCIONAL

21- Sobre o Poder Legislativo, é correto afi rmar que:

a) compete privativamente à Câmara dos Deputados 
eleger membros do Conselho da República.

b) é da competência exclusiva do Congresso Nacional 
fi xar, por proposta do Presidente da República, 
limites globais para o montante da dívida consolidada 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

c) compete privativamente ao Senado Federal proceder 
à tomada de contas do Presidente da República, 
quando não apresentadas ao Congresso Nacional 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 
legislativa.

d) é da competência exclusiva do Congresso Nacional 
autorizar operações externas de natureza fi nanceira, 
de interesse da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios.

e) compete privativamente ao Senado Federal 
resolver defi nitivamente sobre tratados, acordos 
ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

22- Sobre o Poder Executivo, é correto afi rmar que:

a) compete ao Presidente da República iniciar o processo 
legislativo, na forma e nos casos previstos em Lei 
Complementar.

b) ao Presidente da República, compete expedir 
instruções para a execução das leis, decretos e 
regulamentos.

c) compete ao Conselho da República decretar e 
executar a intervenção federal.

d) consta, entre as competências do Conselho de 
Segurança Nacional, praticar os atos pertinentes às 
atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas 
pelo Presidente da República.

e) compete ao Presidente da República remeter 
mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional 
por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo 
a situação do País e solicitando as providências que 
julgar necessárias.

23- É correto afi rmar, acerca do Poder Judiciário, que

a) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e 
julgar originariamente a ação em que todos os membros 
da magistratura sejam direta ou indiretamente 
interessados, e aquela em que mais da metade dos 
membros do tribunal de origem estejam impedidos ou 
sejam direta ou indiretamente interessados. 

b) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e 
julgar originariamente o litígio entre Estado estrangeiro 
ou organismo internacional e a União, o Estado, o 
Distrito Federal ou o Território.

c) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar 
e julgar originariamente todos os confl itos de 
competência entre quaisquer tribunais, bem como 
entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre 
juízes vinculados a tribunais diversos.

d) compete ao Superior Tribunal de Justiça rever, de ofício 
ou mediante provocação, os processos disciplinares 
de juízes e membros de tribunais julgados há menos 
de um ano.

 e) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e 
julgar originariamente a homologação de sentenças 
estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias. 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada 
a reprodução total ou parcial desta prova, por 
qualquer meio ou processo. A violação de direitos 
autorais é punível como crime, com pena de 
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código 
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e 
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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24- Os direitos e garantias fundamentais são objeto de título 
específi co na Constituição. Sobre o assunto, é correto 
afi rmar que

a) a Constituição prevê que ninguém será privado de 
direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
fi losófi ca ou política, nem mesmo quando tal convicção 
implicar o titular ter que se eximir de obrigação legal a 
todos imposta.

b) quando houver confl ito entre dois ou mais direitos 
fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio 
da concordância prática, de forma a coordenar e 
combinar os bens jurídicos em confl ito, evitando o 
sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando 
uma redução proporcional do âmbito de alcance de 
cada qual, sempre em busca do verdadeiro signifi cado 
da norma e da harmonia do texto constitucional.

 c) não são admitidas no processo as provas obtidas 
por meios ilícitos, garante o art. 50, inciso LVI, da 
Constituição Federal, entendendo-as como aquelas 
colhidas em infringência às normas do direito 
processual. As provas ilícitas também podem ser 
chamadas de provas ilegais ou ilegítimas. 

d) o art. 50, inciso VII, da Constituição Federal, dispõe 
que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. A expressão nos termos da lei 
indica que é a lei que vai outorgar o direito.

e) entre os direitos garantidos pela Constituição, está 
que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Para que 
haja uma real proteção ao direito do indivíduo, a 
casa referida pelo legislador constituinte deve ser 
interpretada da forma mais ampla possível. Por isso, 
o dispositivo aplica-se aos bares, cafés, restaurantes, 
lojas e estabelecimentos durante o período em 
que estejam abertos ao público, mesmo os seus 
proprietários não residindo neles.

25- Nos termos da Constituição Federal, sobre os direitos e 
garantias fundamentais, é correto afi rmar que:

a) é plena a liberdade de associação para fi ns lícitos, 
mesmo a de caráter paramilitar se realmente for para 
fi ns lícitos.

b) a pequena propriedade rural, assim defi nida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios 
de fi nanciar o seu desenvolvimento.

c) a lei complementar estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos em lei.

 d) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado, salvo nos casos previstos em 
lei.

e) a lei complementar assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio perpétuo para sua utilização, bem 
como proteção às criações industriais, à propriedade 
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse particular e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

26- A respeito da organização político-administrativa do 
Estado, é correto afi rmar que:

 a) a União pode recusar fé aos documentos públicos 
emitidos pelos outros entes federados, porque só tem 
obrigação de aceitar aqueles que sejam emitidos pela 
própria União.

b) os Territórios Federais integram o Estado dentro do 
qual está inserido, e sua criação, transformação em 
Estado ou reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei ordinária.

c) desmembramento de Estado equivale à subdivisão, 
ou seja, um Estado pode dividir-se em dois ou mais 
Estados fazendo desaparecer o Estado de origem.

d) nos casos de incorporação, subdivisão e desmembra-
mento de Estado, o Congresso está vinculado ao pro-
nunciamento publicitário e das Assembleias. 

e) os  Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se  ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar.

27- A Constituição Federal reserva um capítulo para tratar da 
Administração Pública. Sobre a Administração Pública, é 
correto afi rmar que:

a) os atos de improbidade administrativa importarão a 
perda dos direitos políticos, a suspensão do exercício 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

b) a Constituição Federal dispõe sobre os requisitos e 
as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da 
administração direta e indireta que possibilite o acesso 
a informações privilegiadas. 

c)  a autonomia gerencial, orçamentária e fi nanceira dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato.

d) a Constituição Federal estabelece prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.

e) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada 
a reprodução total ou parcial desta prova, por 
qualquer meio ou processo. A violação de direitos 
autorais é punível como crime, com pena de 
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código 
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e 
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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28- Sobre os direitos sociais aplicáveis aos servidores 
ocupantes de cargo público, analise os itens abaixo e  
assinale a opção correta. 

I. Aplica-se a duração do trabalho normal não superior 
a oito horas diárias e 44 semanais, vedada a 
compensação de horários e a redução da jornada. 

II. Não se aplica remuneração do trabalho noturno 
superior à do diurno. 

III. Aplica-se a proteção do mercado de trabalho da 
mulher, mediante incentivos específi cos, nos termos 
da lei. 

IV. É assegurado ao servidor público o direito à 
remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo em 50% à do normal. 

a) Somente III e IV estão corretos.
b) Somente II, III e IV estão corretos.
c) Somente I, II e III estão incorretos.
d) Somente I, II e IV estão incorretos.
e)  Somente II e III estão corretos.

29- Sobre o servidor e o serviço público na Constituição 
Federal, é correto afi rmar que:

a) a lei complementar poderá estabelecer forma de 
contagem de tempo de contribuição fi cto.

b) 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, não se aplica o regime geral de 
previdência social, porque ele é um servidor público e 
por isso encontra-se inserido no regime previdenciário 
próprio do servidor.

c) a concessão do benefício de pensão por morte deve 
ser regulamentada por Lei Complementar.

d) o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de 
serviço correspondente para efeito de disponibilidade.

e) os proventos de aposentadoria e as pensões, por 
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão, salvo nos 
casos previstos em lei complementar, conforme 
consta da Constituição Federal.

30- São princípios orçamentários, exceto:

a) universalidade ou da globalização. 
b) anualidade.
c) reciprocidade.
d) unidade.
e) exclusividade.

LÍNGUA PORTUGUESA
31- Em relação às estruturas linguísticas utilizadas no texto 

abaixo, assinale a opção correta.

1

5

10

15

O torcedor sabe quais seleções vão se enfrentar, e 
onde serão as partidas da primeira fase da Copa no 
Brasil. Turistas de variados recantos do planeta, de 
vários continentes, devem aportar no nosso país.
O sorteio dos grupos marcou a aceleração do 
calendário. As vendas dos ingressos foram reabertas, 
e o entusiasmo dos brasileiros não deixou de ser 
percebido. Apesar de casos pontuais, como a trágica 
construção do estádio de abertura em São Paulo, os 
palcos estão montados. O evento tem tudo para ser 
um sucesso, com a adesão maciça do público, tanto 
presencialmente quanto pela TV.
Assim como outros eventos esportivos de porte global, 
a Copa é uma oportunidade fantástica para a cidadania 
dar um salto no seu grau de exigência, com a reinvenção 
dos serviços prestados à coletividade postos na vitrine 
da mídia mundial.

 (Adaptado do Jornal do Commercio ( PE), 22/12/2013) 

a) Em “vão se enfrentar” (l.1) o “se” indica que o sujeito é 
indeterminado.

b) A substituição de “marcou” (l.5) por marcaram altera 
as relações semânticas do texto, mas preserva sua 
correção gramatical.

c) Mantém-se a correção gramatical com a redação: 
Reabriu-se as vendas dos ingressos...(l.6).

d) O termo “Assim como” (l.13) introduz uma ideia 
de comparação entre Copa e outros eventos não 
especifi cados no texto.

e) O emprego do sinal indicativo de crase em “à 
coletividade” (l.16) justifi ca-se pela regência de 
“reinvenção”, que exige preposição “a”, e pela presença 
de artigo  defi nido feminino antes de “coletividade”.

32- Assinale a opção que apresenta substituição correta para 
o termo grifado no texto abaixo.

Nunca na história da humanidade, uma virada de ano 
teve tantos registros em imagens e textos como esta 
de 2013 para 2014. Jamais as pessoas tiveram tanto 
poder nas mãos para fotografar, descrever e repassar 
instantaneamente para qualquer parte do mundo tudo 
o que lhes parece interessante. Os smartphones e as 
redes sociais consolidaram-se como instrumentos 
da comunicação instantânea, reduzindo distâncias, 
aproximando pessoas, possibilitando o compartilhamento 
de informações e até mesmo de intimidades.

(Adaptado de Zero Hora (RS), 31/12/2013)

a) consolidou-se
b) foi consolidado
c) consolidavam-se
d) foi se consolidando
e) foram consolidados
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33- Assinale a opção que justifi ca corretamente o emprego de 
vírgulas no trecho abaixo.

É neste admirável e desconcertante mundo novo que 
se encontram os desafi os da modernidade, a mudança 
de paradigmas culturais, a substituição de atividades 
profi ssionais, as transformações em diversas áreas do 
conhecimento e os contrastes cada vez mais acentuados 
entre as gerações de seres humanos.

(Adaptado de Zero Hora (RS), 31/12/2013)

As vírgulas 

a) isolam elementos de mesma função sintática compo-
nentes de uma enumeração.

b) separam termos que funcionam como apostos.
c) isolam adjuntos adverbiais deslocados de sua posição 

tradicional.
d) separam orações coordenadas assindéticas.
e) isolam orações intercaladas na oração principal.

34- Assinale a opção em que foi introduzido erro gramatical ou 
de grafi a de palavra na transcrição do texto.

O Brasil é personagem e protagonista do processo de 
desenvolvimento das comunicações, com mais da metade 
de sua população já inserida (1) na era digital e mais de 
90% das escolas públicas e privadas do país utilizando 
computadores e acessando (2) a internet, de acordo com 
o Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação 
e da Comunicação (Cetic). Falta-nos (3) qualifi car à (4) 
educação para que os jovens possam tirar melhor proveito 
da tecnologia e utilizá-la  (5) para a construção de um 
país melhor.

(Adaptado de Zero Hora (RS), 31/12/2013)

a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)

35- Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do 
Editorial do jornal Zero Hora (RS), de 31/12/2013. 
Assinale o segmento transcrito de forma gramaticalmente 
correta.

a) O momento é mais do que apropriado para o avanço 
tecnológico. Neste 2014, o Brasil promoverá a sua 
segunda Copa do Mundo e terá eleições presidenciais. 
As atenções do planeta estaram voltadas para os 
brasileiros. 

b) Receberemos delegações de todos os continentes 
e teremos a oportunidade de mostrar, na prática, se 
o nosso país está mesmo preparado para saltar da 
condição de emergente para à de desenvolvido.

c) Vale o mesmo para o teste de democracia cujo  
promete ser o pleito de outubro, ocasião em que o 
país escolherá seus governantes para os próximos 
quatro anos.

d) Tanto os gastos com o mundial de futebol quanto 
o  comportamento dos políticos foram fortemente 
questionados nas manifestações de junho, quando 
multidões saíram às ruas para protestar e pedir 
reformas. 

e) Tais movimentos, vale lembrar, teve origem 
exatamente nesta nova forma de comunicação 
proporcionada pelas redes sociais e pelos avanços 
tecnológicos. 

36-  Assinale a opção em que foi introduzido erro gramatical ou 
de grafi a de palavra na transcrição do texto.

Não falta entre os economistas do governo quem 
considere o aumento dos tributos para compras no exterior 
oportuno para refreiar (1) o défi cit na balança do turismo 
verde-amarelo. O que ganha este país de povo acolhedor 
e de incontestáveis belezas naturais com a visita de 
estrangeiros é quase (2) quatro vezes menos do que (3) 
gastam os brasileiros no exterior. De janeiro a novembro, a 
relação era de US$ 6,1 bilhões para (4) US$ 23,1 bilhões. 
A diferença (US$ 17 bilhões) pesa (5) no défi cit de US$ 
72,7 bilhões das transações correntes do país com o 
exterior.

(Adaptado de Correio Braziliense, 31/12/2013)

a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)

37- Assinale a opção que indica a necessidade de modifi car 
a colocação de acento gráfi co para que o texto fi que 
gramaticalmente correto.

É urgentemente necessário (a) promover o aumento da 
entrada de estrangeiros.
Deve-se completar o trabalho da natureza, oferecendo 
segurança e transporte publico (b) efi cientes, 
preparação do pessoal receptivo, serviço decente de 
telecomunicações, controle de endemias, (c) limpeza 
das cidades, pronto-atendimento de saúde, (d) preços 
honestos e boa qualidade em hotéis e restaurantes, 
além, é claro, de carga tributária (e) que não espante 
o freguês.

(Adaptado de Correio Braziliense, 31/12/2013) 

a) necessário > necessario
b) publico > público
c) endemias > endêmias
d) saúde > saude
e) tributária > tributaria
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38- Assinale a opção em que o trecho preenche de forma 
coesa e coerente a lacuna do texto a seguir.

A China  luta para tornar seu modelo de crescimento menos 
dependente de investimentos e crédito público. ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Trata-se de fator limitante ao crescimento de outros 
emergentes, como Rússia e Brasil que exportam para a 
China. Perceber que se exauriu o empuxo das matérias-
primas e do crédito público é crucial para o Brasil. No 
novo contexto, torna-se ainda mais relevante uma agenda 
conhecida: controlar a infl ação, reforçar a credibilidade das 
contas públicas, acelerar as concessões de infraestrutura 
e ganhar produtividade na indústria. Sem isso, o país não 
conseguirá aproveitar o momento mundial mais promissor 
para expandir sua economia.

(Adaptado da Folha de S. Paulo, 1/1/2014)

a) Contribuirá, além disso, a diminuição das incertezas 
no campo político. No caso americano, democratas 
e republicanos chegaram a um denominador comum 
para o Orçamento, o que reduz o risco de calote da 
dívida pública.

b) Por causa disso, no geral, os EUA devem liderar a 
recuperação, com expansão da economia superior 
a 3% (ante menos de 2% em 2013). A Europa pode 
avançar perto de 1%, algo relevante após dois anos 
de recessão. 

c) Sua economia deve se expandir em torno de 7%, o 
que não deixa de ser uma boa notícia, mas o novo 
padrão não favorece alta nos preços de matérias-
primas.

d) Na Europa, defi niu-se o roteiro para fortalecer os 
alicerces da moeda única. A novidade de 2013 foi o 
acordo político para a criação de uma união bancária, 
com supervisão a cargo do Banco Central Europeu 
e mecanismos comuns para lidar com falências de 
bancos.

e) Porquanto o impacto fi nanceiro serão os juros 
mais altos, especialmente nos EUA, o que 
provocará choques em países mais dependentes 
de fi nanciamento externo, sobretudo no mundo em 
desenvolvimento.

39- Assinale a opção que não tem respaldo na argumentação 
do texto.

A economia mundial deve continuar em recuperação no 
próximo ano, com os Estados Unidos, a maior potência, 
crescendo perto de 3% e funcionando outra vez como 
um dos principais motores do crescimento das outras 
nações. A economia número dois, a China, continuará 
avançando bem mais velozmente que a média mundial, 
com taxa próxima de 7,5%. Mas a retomada americana 
e a reação positiva japonesa tornarão mais efi ciente a 
difusão da prosperidade no mundo, segundo as projeções 
das mais importantes entidades multilaterais, incluídos o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 14/12/2013)

a) A recuperação econômica dos Estados Unidos 
interfere positivamente na economia mundial.

b) Conforme as informações do texto, os Estados Unidos 
tinham deixado de ser temporariamente o motor do 
crescimento mundial.

c) A economia japonesa em crescimento infl ui na 
prosperidade mundial.

d) O FMI prevê que a economia mundial ainda continuará 
estagnada por muito tempo em decorrência da crise 
de 2008.

e) A economia da China crescerá mais que o dobro do 
que o crescimento da economia dos Estados Unidos 
em 2014.

40- Assinale a opção em que o trecho preenche de forma 
coesa e coerente a lacuna do  texto abaixo.

Mesmo com o aperto orçamentário resultante do impasse 
entre governo e oposição, a economia americana vinha 
avançando bem mais velozmente que a europeia. O 
desemprego tem diminuído nos Estados Unidos e chegou 
a 7% em novembro. Na zona do euro, caiu ligeiramente 
de 12,2% para 12,1% em outubro, mas a desocupação 
dos jovens continua superior a 24%. _________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________Há enormes desafi os à 
frente, incluída a reforma do sistema fi nanceiro, mas os 
dados são animadores.

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 14/12/2013)

a) Isso porque, para os países avançados a recomenda-
ção continua sendo a de combinações políticas mais 
favoráveis a uma recuperação segura. Isso inclui um 
ajuste fi scal mais propício ao crescimento, com mais 
folga no início e maior aperto na fase fi nal.

b) Apesar do cenário ainda muito ruim no mercado de 
trabalho, a maior parte da Europa ocidental começa 
a vencer a recessão e, pelas projeções disponíveis, 
deve continuar nesse rumo em 2014. 

c) Inclui também muito cuidado no abandono gradual 
das políticas monetárias frouxas, dominantes nos 
últimos anos - recomendação válida para autoridades 
americanas e europeias, mas especialmente para as 
primeiras, neste momento. 

d) Portanto, os Estados Unidos já começam a se mover 
na direção sugerida pelo FMI. Depois de um longo 
impasse, a Câmara de Representantes aprovou 
uma proposta de orçamento com mais espaço para 
estímulos federais à reativação econômica. 

e) Essa fórmula aprovada atende apenas em parte 
à pretensão do Executivo, mas é muito menos 
restritiva do que vinham defendendo as alas mais 
conservadoras do Partido Republicano americano. 
O próximo passo, a votação no Senado, deve ser 
facilitado pela maioria democrata.
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41-  Assinale a opção que preenche de forma gramaticalmente 
correta as lacunas do texto.

Para os emergentes, a recomendação, por enquanto, é 
__(1)__adiante os esforços de consolidação fi scal e de 
reformas para elevar o potencial de crescimento e garantir 
uma expansão segura nos próximos anos. Os governos 
devem adotar políticas para tornar __(2)__economias menos 
vulneráveis __(3)__mudanças no mercado fi nanceiro - um 
risco associado, __(4)__ curto prazo, __(5)__ esperado 
aperto da política monetária americana. Menos crédito 
disponível e juros consequentemente mais altos compõem 
o cenário previsto.

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 14/12/2013)

(1) (2) (3) (4) (5)
a) levar às  a  à no
b) de levar à as em em
c) de levar as às a ao
d) levarem-se a  às por por
e) levar-se as as   à ao

42- Assinale a opção em que foi introduzido erro gramatical ou 
de grafi a de palavra na transcrição do texto.

A criação do Monumento Natural de 2,5 mil hectares 
numa área de caatinga  (1) na Serra do Cachorro, entre 
as cidades de Brejo da Madre de Deus, São Caetano e 
Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, recupera o valor 
desse tipo de vegetação, e há de ser seguido do esforço 
do governo estadual, não apenas para a (2) conservação 
de um território verde tão vasto, mas também no sentido 
de promover o desenvolvimento sustentável para as 
populações do entorno, à partir (3) de uma estratégia 
consistente de manejo (4) ambiental. O aproveitamento 
do potencial econômico da área pode representar 
importante fonte de renda para milhares de pessoas, sem 
qualquer ameaça ao bioma, desde a agricultura familiar 
até a (5) utilização turística, por meio de trilhas abertas em 
exuberante cenário. A economia não tem por que não ser 
aliada da natureza.

(Adaptado de Jornal do Commercio (PE), 13/12/2013) 
a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)

43- Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de 
http://www.portal2014.org.br/noticias. Assinale a opção 
que foi transcrita de forma gramaticalmente incorreta.

a) A Embratur  divulgou um estudo sobre o turismo na 
Copa do Mundo. A estimativa é que brasileiros e 
estrangeiros gastem R$ 25,2 bilhões nos 30 dias da 
competição.

b) Segundo o relatório desenvolvido pela assessoria 
técnica da Embratur, os brasileiros gastarão R$ 18,35 
bilhões em suas viagens. Já os turistas estrangeiros 
vão desembolsar R$ 6,85 bilhões. São esperados 600 
mil pessoas do exterior. 

c) Hospedagem, alimentação, transporte e compras 
fazem parte da conta fi nal. Para chegar ao número, 
a Embratur chegou ao gasto diário em cada uma das 
12 cidades-sede. Brasília, que receberá sete partidas, 
teve a maior cifra. 

d) O valor total mobilizado na economia a partir das 
atividades do turismo é muito maior e inclui todo o 
impacto indireto na cadeia produtiva: o restaurante vai 
demandar mais verduras do feirante,  o dono do hotel 
vai contratar mais bebidas do distribuidor, e assim por 
diante.

e) Na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), estima-se 
que os turistas tenham desembolsado R$ 660 milhões. 
Na Copa das Confederações, o valor teria chegado a 
R$ 321,79 milhões.

44- Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de 
http://www.portal2014.org.br/noticias. Assinale a opção 
que foi transcrita de forma gramaticalmente incorreta.

a) Moradores de sete países começaram a receber 
informações sobre a preparação do Brasil para a 
Copa do Mundo. Uma campanha publicitária do 
Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur) começou 
a ser veinculada nos Estados Unidos, na Argentina, 
no Chile, na Colômbia, no México, na Alemanha e no 
Reino Unido. 

b) A campanha terá investimento de US$ 10 milhões 
neste ano. O fi lme, voltado para os turistas que 
desejam visitar o Brasil durante o Mundial de Futebol, 
mostra que o país está “arrumando a casa” para 
receber os 600 mil estrangeiros esperados para o 
evento. 

c) A propaganda faz uma analogia entre a beleza das 
paisagens brasileiras e os cômodos de uma casa. 
Por exemplo, quando o locutor diz: “já arrumamos o 
jardim”, aparecem imagens da Floresta Amazônica. 
Quando ele diz: "construímos os salões de festas”, 
são mostrados os novos estádios da Copa. 

d) A campanha também tem como objetivo mostrar que 
a preparação para os jogos gera impacto positivo 
para a economia do país. Durante a Copa do Mundo, 
o turismo deve movimentar mais de R$ 25 bilhões 
na economia do país, superando os investimentos 
públicos feitos para garantir a realização do evento.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada 
a reprodução total ou parcial desta prova, por 
qualquer meio ou processo. A violação de direitos 
autorais é punível como crime, com pena de 
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código 
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e 
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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e) O setor turístico no Brasil atualmente movimenta cerca 
de 3% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos 
os bens e serviços produzidos no país) brasileiro 
e, durante o evento, chegará a empregar cerca 
de 10 milhões de pessoas que serão benefi ciadas 
diretamente pelo evento.

45- Os trechos a seguir compõem um texto adaptado 
de http://www.portal2014.org.br/noticias, mas estão 
desordenados. Assinale nos parênteses a ordem 
correta em que devem aparecer para compor um 
texto coeso e coerente. Coloque 1 no trecho inicial e 
assim sucessivamente. Em seguida, assinale a opção 
correspondente. 

(  ) Para que o país possa cumprir esse objetivo, as 
autoridades trabalharão o plano turístico em três 
dimensões: infraestrutura, qualifi cação do pessoal de 
serviços e uma campanha de imagem.

(  ) Em relação à infraestrutura, uma preocupação dos 
organizadores do Mundial, estão sendo feitos investi-
mentos públicos e privados da ordem de R$ 10 bilhões 
na rede hoteleira e de R$ 5,6 bilhões na modernização 
e ampliação dos aeroportos. 

(  ) A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão fortalecer o 
turismo e com isso o Brasil poderá alcançar resultados  
melhores na economia e nos negócios. 

(  ) O lema dessa campanha é "O Brasil te chama, celebre 
a vida aqui", e a intenção é reafi rmar a imagem de que 
o Brasil é um país capaz de transformar um grande 
evento em uma grande festa.

(  ) Na área de serviços, os recursos serão direcionados 
para qualifi cação de mão de obra, destacando-se o 
"Bem Receber Copa", programa que capacitará cerca 
de 300 mil trabalhadores do setor turístico a um custo 
de R$ 440 milhões.

(  ) Finalmente, teremos uma estratégia de imagem 
por meio da qual vamos mostrar ao mundo que o 
Brasil oferece muitos produtos além de seu povo, já 
reconhecido como um fator atrativo, e de sua cultura, 
clima, praias e gastronomia.

a) 3, 4, 6, 5, 1, 2
b) 4, 5, 3, 2, 6, 1
c) 1, 6, 5, 4, 3, 2
d) 5, 1, 4, 3, 2, 6
e) 2, 3, 1, 6, 4, 5

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

46- De acordo com o Código de Ética Profi ssional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, conforme 
Decreto n. 1.171/1994, é vedado ao servidor público, 
exceto:

a) o uso do cargo ou função para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem.

b) retardar qualquer prestação de contas, condição 
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo.

c) permitir que perseguições, antipatias, ou interesses 
de ordem pessoal interfi ram no trato com o público.

d) adulterar o teor de documentos que deva encaminhar 
para providências.

e) solicitar ao subordinado atendimento a interesse 
particular.

47- As comissões de ética pública, dispostas no Decreto       
n. 1.171/1994, constituem-se de: 

I. órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta.

II. órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta.

III. autarquias e fundações.
IV. qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições 

delegadas pelo poder público.
V. órgãos e entidades da Administração Pública e Poder 

Judiciário.

Está correto o que se afi rma em:

a) I e II apenas.
b) II e IV apenas.
c) IV e V apenas.
d) I, II, III e IV apenas.
e) Todas estão corretas.

48- De acordo com o Código de Ética, conforme Decreto 
n. 1.171, de 22 de junho de 1994, assinale a opção  
incorreta. 

a) A dignidade, o decoro, o zelo, a efi cácia e a 
consciência dos princípios morais devem nortear o 
servidor público, seja no exercício do cargo ou função, 
ou fora dele. 

b) A função pública deve ser tida como exercício 
profi ssional e, portanto, não se integra na vida 
particular de cada servidor público. 

c) A moralidade da Administração Pública não se limita à 
distinção entre o bem e o mal.

d) Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta 
ou indiretamente signifi ca causar-lhe dano moral. 

e) A ausência injustifi cada do servidor de seu local de 
trabalho é fator de desmoralização do serviço público.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada 
a reprodução total ou parcial desta prova, por 
qualquer meio ou processo. A violação de direitos 
autorais é punível como crime, com pena de 
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código 
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e 
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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49- Julgue os itens a seguir e assinale a opção correta.

I. A Comissão de Ética Pública será integrada por cinco 
brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade 
moral e reputação ilibada e notória experiência, 
designados pelo Presidente da República, para 
mandatos de três anos, permitida uma única 
recondução. 

II. A atuação na Comissão de Ética Pública enseja 
remuneração para seus membros e os trabalhos 
nela desenvolvidos são considerados prestação de 
relevante serviço público. 

III. Compete à Comissão de Ética Pública apurar condutas 
em desacordo com as normas nele previstas, quando 
praticadas pelas autoridades a ele submetidas. 

IV. A Comissão de Ética Pública contará com uma 
Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da 
Presidência da República, à qual competirá prestar 
o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da 
Comissão. 

V. À pessoa que esteja sendo investigada, é assegurado 
o direito de ter vista dos autos, no recinto das 
Comissões de Ética, somente após ter sido notifi cada 
da existência do procedimento investigatório. 

a) apenas I e IV estão corretos.
b) apenas II, III e IV estão corretos.
c) apenas III e IV estão corretos.
d) apenas I, II e III estão corretos.
e) Todos estão corretos.

50- Não suscita confl ito de interesse a atividade que: 

a) viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante 
de cargo em comissão ou função de confi ança.

b) possa implicar o uso de informação à qual a autoridade 
tenha acesso em razão do cargo.

c) possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da 
integridade, moralidade e decoro da autoridade.

d) seja compatível com as atribuições do cargo ou função 
pública da autoridade.

e) implique a prestação de serviços a terceiros ou pessoa 
jurídica que tenha interesse em decisão individual ou 
coletiva da autoridade.

51- São direitos dos administrados, exceto:

a) expor os fatos conforme a verdade.
b) ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores.
c) formular alegações e apresentar documentos antes 

da decisão.
d) fazer-se assistir, facultativamente, por advogado.
e) ter vista dos autos, obter cópias de documentos e 

ciência da tramitação do processo administrativo em 
que tenha a condição de interessado.

52- Julgue os itens abaixo e, a seguir, assinale a opção 
correta.

I. A Administração tem o direito de explicitamente emitir 
decisão nos processos administrativos. 

II. Nos processos administrativos será observada 
atuação segundo padrões éticos de probidade e 
adequação entre meios e fi ns. 

III. Constitui-se direito do administrado prestar as infor-
mações que lhe forem solicitadas.

IV. A competência é renunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo 
nos casos de delegação ou avocação.

V. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo. 

a) apenas I e IV estão corretos.
b) apenas II, III e V estão corretos.
c) apenas IV está correto.
d) apenas I, II e IV estão corretos.
e) apenas II e V estão corretos.

53- Em se tratando dos princípios que a Administração Pública 
deve obedecer, assinale a opção incorreta.

a) Legalidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditó-
rio e efi ciência.

b) Legalidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, moralidade, segurança jurídica, inte-
resse público e efi ciência.

c) Legalidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade e moralidade.

d) Legalidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditó-
rio, segurança jurídica, interesse público e efi ciência.

e) Legalidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, probidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
efi ciência.

54- Assinale a opção correta.       

a) A edição de atos de caráter normativo, a decisão de 
recursos administrativos e as matérias exclusivas do 
órgão podem ser objeto de delegação.

b) O ato de delegação é irrevogável.
c) Não será permitida, ainda que em caráter excepcional, 

a avocação temporária de competência atribuída a 
órgão hierarquicamente inferior.

d) O processo administrativo não deverá ser iniciado 
perante a autoridade de menor grau hierárquico para 
decidir.

e) O interessado poderá, em qualquer fase instrutória, 
juntar documentos e pareceres.
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55- A Lei n. 12.527, de 2011, assegura o direito fundamental 
de acesso à informação e deve ser executado em 
conformidade com os princípios básicos da administração 
pública. Assinale a opção correta.

a) Os órgãos devem observar a publicidade como preceito 
geral, inclusive para as informações consideradas 
sigilosas.

b) Os órgãos devem divulgar as informações de interesse 
público, mediante solicitações.

c) Cabe aos órgãos assegurar a gestão transparente da 
informação, coibindo o amplo acesso a ela. 

d) O acesso a informações públicas será assegurado 
mediante a criação de serviço de informações ao 
cidadão, em local com condições apropriadas para 
atender e orientar o público quanto ao acesso a 
informações. 

e) Os órgãos devem divulgar as informações relacionadas 
à pessoa natural identifi cada.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

56- Um valor em reais foi distribuído para Sandra e Beto. 
Sandra fi cou com 1/4 do valor e Beto fi cou com o restante, 
que corresponde a R$ 4.950,00. Então, o valor que foi 
distribuído para Sandra e Beto é igual a

a) R$ 6.500,00
b) R$ 6.900,00
c) R$ 6.700,00
d) R$ 6.800,00 
e) R$ 6.600,00

57- Assinale a opção que apresenta valor lógico falso.

a)  23 = 8 e 1 + 4 = 5.

b) Se, 8 3,  então 6 ÷ 2 = 3.
c) Ou 3 – 1 = 2 ou 5 + 2 = 8.
d) Se 7 – 2 = 5, então 5 + 1 = 7.

e)   32  = 9 se, e somente se, 283  .

58- Assinale qual das proposições das opções a seguir é uma 
tautologia.

a)  p q q 

b)  p q q 
c)  p q q 

d)  ( )p q q 
e)  p q q 

59- A proposição “se Catarina é turista, então Paulo é 
estudante” é logicamente equivalente a

a) Catarina não é turista ou Paulo não é estudante.
b) Catarina é turista e Paulo não é estudante.
c) Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista.
d) Catarina não é turista e Paulo não é estudante.
e) Se Catarina não é turista, então Paulo não é estudante.

60- As seguintes premissas são verdadeiras:

- Se Paulo não trabalha terça-feira, então Maria trabalha 
sábado. 

- Se Ana não trabalha domingo, então Samuel não 
trabalha sexta-feira. 

- Se Samuel trabalha sexta-feira, então Maria não trabalha 
sábado. 

- Samuel trabalha sexta-feira. 

Logo, pode-se afi rmar que:

a) Paulo trabalha terça-feira e Maria trabalha sábado.
b) Paulo não trabalha terça-feira ou Maria trabalha 

sábado.
c) Maria trabalha sábado e Ana não trabalha domingo.
d) Ana não trabalha domingo e Paulo trabalha terça-feira.
e) Se Maria trabalha sábado, então Ana não trabalha 

domingo. 

61- A soma dos 200 primeiros termos da progressão (4, 7, 10, 
13, ...) é igual a

a) 60.200
b) 60.300
c) 60.100
d) 60.500
e) 60.400

62- O  valor  da  série  geométrica                                             é 
igual a

a) 5
b) 4
c) 6
d) 7
e) 8

1 1 1 12 1
2 4 8 16

     

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta 
prova, por qualquer meio ou processo. A violação de direitos autorais é punível como 
crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente 
com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, de 
19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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63- Uma caixa contém 3 moedas de um real e 2 moedas 
de cinquenta centavos. 2 moedas serão retiradas dessa 
caixa ao acaso e obedecendo às condições: se a moeda 
retirada for de um real, então ela será devolvida à caixa e, 
se for de cinquenta centavos, não será devolvida à caixa. 
Logo, a probabilidade de pelo menos uma moeda ser de 
um real é igual a

a) 80%
b) 75%
c) 90%
d) 70%
e) 85%

64- Com os dígitos 3, 4, 5, 7, 8 e 9 serão formadas centenas 
com dígitos distintos. Se uma centena for selecionada ao 
acaso, a probabilidade de ser menor do que 500 e par é

a) 15%
b) 10%
c) 25%
d) 30%
e) 20%

65- Com as letras M, N, O, P, Q, S, T e X, formam-se códigos 
de quatro letras, sendo que repetições das letras não são 
permitidas. O número de códigos possíveis é igual a:

a) 1.680
b) 1.560
c) 1.590
d) 1.670
e) 1.650
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