PODER EXECUTIVO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

ADMINISTRADOR
CADERNO DE QUESTÕES
ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA .
2. Quando autorizado o início da prova, confira a paginação do seu caderno de questões verificando, atentamente, se este caderno
contém 55 (cinquenta e cinco) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas
da seguinte forma:

3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:
→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;
→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento
e respectiva assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;
→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de refil transparente de tinta azul
ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.
4. Não haverá substituição parcial ou integral do CARTÃO-RESPOSTA, por erro do candidato.
5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:

→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação
verbal, escrita, ou gestual, com outro candidato;
→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, máquina de calcular, máquina fotográfica, relógio digital com receptor.
6. O telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a retirada do candidato
do respectivo local;
7. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos
feitos no CARTÃO-RESPOSTA em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso, DURANTE OS 30 MIN
(TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM O TÉRMINO DA PROVA.
8. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA e o seu CADERNO DE
QUESTÕES, sob pena de exclusão do certame.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA, sendo obrigatório o registro
dos seus nomes na ata de aplicação de prova.
10. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

11. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .
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01. Após a leitura do texto, quanto à produção urbana, é certo concluir que, segundo o autor:

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto: A melhor resposta à dor
As cidades constituem-se como o maior artefato da cultura. E, justamente, se opõem à natureza.
Qualquer condição urbana é um intervento sobre as
condições naturais, o que desequilibra o status quo.

(A) a ocupação de margens de rios é convencional, por isso prescinde de planejamento
(B) a ocupação de encostas e de morros é um
modelo universal, que deve ser abandonado

O convívio é algo necessariamente conflituoso,
tenso, perigoso. E, como não temos o controle sobre
a natureza, precisamos trabalhar com o imponderável
e revesti-lo de cuidados compatíveis com as possibilidades do universo em convivência.

(C) em cidades onde se monitoram as condições
meteorológicas há prevenção de danos

A ocupação das margens de rios é um modelo
convencional na produção urbana. Todas as culturas
o fizeram. Muitas cidades já sofreram com enchentes
— e mesmo assim se mantiveram no mesmo lugar. É
que razões mais determinantes foram escolhidas.

02. Em “Muitas cidades já sofreram com enchentes...”
faz-se uso do recurso que consiste em designar
partes (cidadãos, autoridades) pela palavra que
nomeia o todo (cidades). O mesmo recurso é
empregado em:

Também a ocupação de encostas e de morros é
outro modelo universal. Mas há encostas firmes, há
encostas frágeis. Há encostas que rompem sem ação
antrópica e outras onde é a ação do homem que causa a derrubada.

(A) Muitos compram produtos frágeis iludidos por
propagandas enganosas.

(D) em cidades que sofreram com enchentes a
teimosia impossibilitou que os moradores se
mantivessem no mesmo lugar

(B) Umas balas que a vovó guardava, nós as comíamos escondidos.
(C) Alguns taxistas não se irritam com o trânsito:
sabem viver.

No entanto, as cidades vitoriosas foram aquelas
que souberam ajustar suas razões às da natureza.
Mas, para o fazerem, planejaram, escolheram, construíram sistemas próprios, capazes de alcançar um
patamar de confiança e conforto em que pudessem
superar as incertezas do meio.

(D) O colégio foi o grande campeão das olimpíadas estudantis.
03. O elemento de composição “antrop(o) = homem,
ser humano” é usado em antrópica, adjetivo que
qualifica as vegetações resultantes da ação do homem sobre a vegetação natural. NÃO é correta a
definição apresentada para o seguinte substantivo:

O Rio de Janeiro é uma cidade que tem aprendido.
Das tragédias da década de 60, emergiu o serviço de
geotecnia extremamente bem-sucedido da GeoRio.
Nesses 40 anos, a cidade tem investido poderosamente na contenção de encostas e na eliminação de risco.

(A) antropocentrismo - s.m. filosofia que considera o homem centro do universo
(B) antropomorfismo - s.m. aplicação dos atributos humanos à divindade

O Rio também tem investido na proteção a famílias
em risco. É claro que não é simples, considerando-se
que a falta de política habitacional é uma realidade no
nosso país. Mas é considerável o esforço do município no reassentamento de famílias, pelo menos desde
a década de 90, através do programa Morar Sem Risco.

(C) antropolatria - s.f. ato ou hábito de comer carne humana
(D) antropofobia - s.f. horror aos homens, à sociedade humana

O monitoramento das condições meteorológicas
é outro trabalho importante que obviamente não previne as chuvas, mas pode ser útil na prevenção do dano.
Monitorar e informar, alertar as famílias em risco, é
tarefa complexa, de grande exigência tecnológica, que
hoje já pode ser feita com bom resultado.

04. “Todas as culturas o fizeram.” (3º parágrafo)
Se o pronome pessoal oblíquo em destaque fosse
colocado após o verbo, teríamos “fizeram-no”. De
acordo com a norma gramatical, é INADEQUADA
a colocação do pronome oblíquo em:
(A) fariam-no

Agora, ante a dor, a melhor resposta será a busca da cooperação.

(B) façam-no
(C) faziam-no

(Sérgio Magalhães - O Globo, 16/01/2011— disponível em:

(D) fizessem-no

http://www.cidadeinteira.blogspot.com/ - fragmento)
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Responda às questões 05 e 06 considerando a
seguinte frase, no contexto.

09. No primeiro parágrafo, o autor emprega o substantivo intervento. Substituindo-o por verbo, a frase
correta é:

“E, como não temos o controle sobre a natureza,
precisamos trabalhar com o imponderável e revesti-lo
de cuidados compatíveis com as possibilidades
do universo em convivência.” (2º parágrafo)

(A) A condição urbana intervêm sobre as condições naturais.
(B) A condição urbana intervém sobre as condições naturais.

05. A conjunção como introduz uma oração que estabelece com a oração seguinte a relação lógica de:

(C) A condição urbana intervêem sobre as condições naturais.

(A) explicação

(D) A condição urbana interveem sobre as condições naturais.

(B) condição
(C) finalidade

10. A crase, marcada pelo acento grave, é indispensável no segmento “ajustar suas razões às da
natureza.” Também se torna obrigatório o uso do
acento grave em:

(D) causa
06. Em “trabalhar com o imponderável” verifica-se
derivação imprópria, isto é, o adjetivo imponderável
passa a designar, como substantivo, “o elemento
indefinível que influi em determinada matéria ou
assunto”. Também ocorre derivação imprópria em:

(A) Depois da enchente, a cidade busca voltar a
sua organização cotidiana.
(B) Gostaríamos de ficar bem próximos a essa
população desabrigada.

(A) O efeito da fé é duradouro.
(B) Homens solidários sentem prazer em cooperar.

(C) O centro da cidade transfigurou-se de ponta a
ponta.
(D) Os desabrigados, logo após a enxurrada, sentiam-se a deriva.

(C) Os fiéis realizaram belíssima procissão.
(D) Grandes catástrofes unem as comunidades.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

07. Em “... é considerável o esforço do município no
reassentamento de famílias...” é alterada a ordem
direta da frase.
Para realçar o sujeito, “o esforço...”, está colocado depois do verbo e do predicativo. Também há
sujeito posposto ao verbo em:

11. Um usuário do Word 2007 BR, durante a digitação
de um texto, selecionou o quarto parágrafo e executou o atalho de teclado Ctrl + E. Em seguida,
aplicou negrito à citação Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro no quinto parágrafo, por meio do
acionamento do mouse no ícone
.

(A) Qualquer condição urbana é um intervento
sobre as condições naturais

O significado da execução de Ctrl + E e o atalho
de teclado que representa uma alternativa para o
ícone
são, respectivamente:

(B) Das tragédias da década de 60, emergiu o
serviço...
(C) O Rio também tem investido na proteção a
famílias em risco.
(D) Nesses 40 anos, a cidade tem investido poderosamente na contenção de encostas

(A) alinhamento à esquerda e Alt + N
(B) alinhamento centralizado e Alt + N
(C) alinhamento à esquerda e Ctrl + N

08. “Há encostas que rompem sem ação antrópica e
outras onde é a ação do homem que causa a
derrubada.” (4º parágrafo)
As palavras em destaque são pronomes relativos.
Ocorre ERRO no emprego do pronome relativo em:

(D) alinhamento centralizado e Ctrl + N
12. Um funcionário da Secretaria Municipal de Administração digitou um texto no Writer do pacote

(A) Há encostas que rompem sem ação antrópica
e outras em que é a ação do homem que
causa a derrubada.
(B) Há encostas que rompem sem ação antrópica
e outras nas quais é a ação do homem que
causa a derrubada.

BROffice.org 3.2 e, durante a atividade, clicou nos
ícones

e

, respectivamente, com os

seguintes objetivos:

(C) Há encostas que rompem sem ação antrópica
e outras cujo o desabamento é causado pela
ação do homem.

(A) alterar zoom e aplicar nova cor de fonte

(D) Há encostas que rompem sem ação antrópica
e outras que sofrem desabamento causado
pela ação do homem.

(C) visualizar página e verificar ortografia e gramática
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

13. Um engenheiro criou a planilha abaixo no Calc do
pacote BROffice.org 3.2.

16. A orientação da ciência da administração que tem
como preocupação aumentar a eficiência da empresa exclusivamente por meio da forma e disposição de seus órgãos é a:
(A) administração científica
(B) abordagem clássica
(C) teoria de sistemas
(D) teoria clássica

As expressões inseridas em E5, E6 e E7 utilizaram a função MÍNIMO, aplicada sobre as cotações

17. A influência interpessoal exercida na organização que é dirigida por meio do processo de comunicação e que tem por objetivo reduzir o nível
de incerteza é a:

dos fornecedores. Para que apareça em F5, F6 e
F7 a referência ao fornecedor que venceu a licitação, com base na menor cotação, esse engenhei-

(A) autoridade

ro deve inserir nessas células a expressão ade-

(B) moral

quada utilizando a função SE. Assim, para que

(C) liderança
(D) hierarquia

apareça BETA em F6, deverá ser inserida a seguinte expressão:

18. A técnica que determina a necessidade de materiais utilizados na fabricação de um produto,
partindo de uma lista que tem origem na estrutura do produto, é:

(A) =SE(E6=B6;”ALFA”;SE(E6=C6;”GAMA”;”BETA”))
(B) =SE(E6=B6;”ALFA”;SE(E6=C6;”BETA”;”GAMA”))

(A) Just-in-time
(B) kanbam

(C) =SE(E6=B6;”BETA”;SE(E6=C6;”GAMA”;”ALFA”))
(D) =SE(E6=B6;”BETA”;SE(E6=C6;”ALFA”;”GAMA”))

(C) ERP
(D) MRP

14. Visando a garantir a integridade dos dados, o tra-

19. O sistema de contabilidade pública que evidencia
o registro contábil da receita e da despesa, apresentando, ao final do exercício, os resultados comparativos entre a previsão e a execução é o:
(A) orçamentário

to diário com microcomputadores exige a realização de cópias de segurança, como premissa básica no contexto da segurança. Nessa atividade,
pendrives, discos rígidos e mídias ópticas têm sido

(B) patrimonial

empregadas na execução. Essa atividade é co-

(C) financeiro

nhecida por:

(D) de compensação

(A) sniffer

20. O princípio orçamentário que determina que deverão ser incluídos no orçamento todos os aspectos
do programa de cada órgão que envolvam transações financeiras ou econômicas é o:

(B) swap
(C) firewall
(D) backup

(A) da unidade
(B) da universalidade

15. O uso da tecla F11 nos browsers Internet Explorer

(C) da exclusividade
(D) do equilíbrio

8 BR, Firefox Mozilla e Google Chrome tem por
significado:

21. O prazo permitido ao empregador para reter a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a fim de
anotar a data de admissão e a remuneração, é de:

(A) abrir nova aba
(B) configurar bloqueador de pop-up

(A) 24h prorrogáveis por mais 36h se houver motivo
justificado

(C) apresentar conteúdo da página no modo Tela

(B) 36h prorrogáveis por mais 24h se houver motivo
justificado

inteira

(C) 48h improrrogáveis
(D) 72h improrrogáveis

(D) adicionar endereço do site a Favoritos
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22. O componente do diagnóstico estratégico caracterizado por variáveis internas controláveis que provocam uma situação desfavorável para a empresa
em relação ao seu ambiente é denominado:

28. O instrumento de pesquisa que é usado para levantar informações, utilizado quando se deseja que
se façam críticas e sugestões e que permite ao
pesquisador obter conhecimento mais profundo da
unidade ou cargo em análise é:

(A) pontos fracos
(B) pontos fortes

(A) o questionário

(C) oportunidades

(B) a entrevista

(D) ameaças

(C) a observação pessoal
23. Na definição da missão da empresa, os compromissos que a organização se impõe no sentido de
melhor cumpri-la, referem-se a:

(D) a simulação
29. A tecnologia de aquisição eletrônica de materiais
que é caracterizada pela ligação direta entre os
computadores da empresa com os dos fornecedores, utilizando software específico para comunicação e tradução dos documentos, é denominada:

(A) visão
(B) meta
(C) valores
(D) propósitos

(A) e-commerce

24. O tipo de comércio eletrônico em que uma empresa vende seus produtos e serviços por meio da
internet, diretamente aos seus compradores individuais, é o:

(B) CRM
(C) e-mail
(D) EDI

(A) B2B
(B) B2C

30. O organograma utilizado em equipes de alta
performance, com o qual se procura minimizar os
conflitos hierárquicos, pela adoção de modelos em
que as linhas de autoridade são difíceis de identificar, é o do tipo :

(C) C2C
(D) G2C
25. O sistema de informações que mantém a organização atualizada ao mundo externo e serve a consultores internos ao possibilitar que atuem como
agentes de mudanças, avaliando, iniciando e promovendo projetos de mudança, é o :

(A) radial
(B) matricial
(C) funcional

(A) STC – sistema de trabalhadores do conhecimento

(D) linear

(B) SPT – sistema de processamento de transação

31. A formulação da estratégia gerencial que é
eficiente para a manutenção da qualidade, caracterizada pela organização de equipes autodirigidas,
que têm autoridade para desempenhar suas atividades e para mudar processo que aprimorem a
qualidade é:

(C) SIG – sistema de informações gerenciais
(D) SAE – sistema de automação de escritório
26. A tecnologia que permite a comunicação de baixa
potência, a curta distância, entre dispositivos sem
fio, é chamada de:

(A) parceria

(A) wi-fi

(B) benchmarking

(B) wireless

(C) empowerment

(C) bluetooth

(D) inovação

(D) smartphone

32. O tipo de comunicação por meio do qual o indivíduo aceita uma ordem que governa as suas ações
na empresa refere-se ao conceito de:

27. O conjunto de mecanismos que visam assegurar
que os gestores da organização tomem decisões
que maximizem o valor da empresa e proteja os
investimentos de todos os acionistas refere-se a:

(A) liderança

(A) responsabilidade social

(B) autoridade

(B) ética empresarial
(C) sustentabilidade

(C) poder

(D) governança corporativa

(D) hierarquia
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38. Em certos atos, a lei permite ao agente proceder
a uma avaliação de conduta, ponderando os aspectos de conveniência e à oportunidade relacionados com o mérito administrativo e que abrangem os seguintes elementos:

33. Na avaliação e classificação de cargos, o método
em que são comparados os cargos por meio de
fatores como requisitos mentais, habilidades e
responsabilidade refere-se a:
(A) escalonamento simples
(B) classificação por fatores

(A) competência e forma
(B) forma e motivo

(C) avaliação por pontos

(C) motivo e objeto

(D) comparação complexa

(D) competência e objeto
39. O instrumento formal através do qual a Administração expressa aquiescência no sentido de
ser desenvolvida certa atividade particular
corresponde à prática da seguinte espécie de
ato administrativo:

34. O desenvolvimento de pessoas que se caracteriza por competição entre os empregados
pela tomada de decisão computadorizada a
respeito de situações reais ou simuladas da
empresa denomina-se:

(A) alvará

(A) jogo de empresa

(B) portaria

(B) confrontação

(C) provimento
(D) deliberação

(C) tutoria
(D) incubadora

40. Quando a retirada de um ato ocorre por força do
advento de nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente consentida, dáse o nome de:

35. Considere-se que uma empresa deseja treinar seus
servidores para a execução e operação de tarefas, manejos de equipamentos e operação com
máquinas e ferramentas. O tipo de treinamento a
ser utilizado, nesse caso, é o desenvolvimento de:

(A) anulação
(B) cassação
(C) revogação

(A) conceitos

(D) caducidade

(B) atitudes
(C) idéias

41. Na modalidade convite de licitação, o prazo mínimo, previsto na Lei nº 8.666/93, contado da entrega do convite até o recebimento das propostas
dos interessados, é de:
(A) 5 dias úteis

(D) habilidades
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
36. As certidões expedidas pelos órgãos da Administração Pública são instrumentos básicos do seguinte princípio constitucional:

(B) 10 dias
(C) 15 dias úteis
(D) 30 dias

(A) moralidade
42. A modalidade de licitação que não utiliza os tipos
de menor preço, melhor técnica, técnica e preço
ou maior lance ou oferta é:

(B) publicidade
(C) legalidade
(D) impessoalidade

(A) convite
(B) concurso
(C) concorrência

37. Em decorrência do exercício do poder de polícia
administrativa, o Poder Público pode enumerar alguns rios onde a pesca se tornará proibida. Nesse
caso, a característica segundo a qual a Administração pode levar em consideração e escolher a
área de atividade em que vai impor a restrição em
favor do interesse público é a:

(D) leilão
43. A duração dos contratos de prestação de serviços a
serem executados de forma contínua, que poderão
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme regra expressa da Lei nº
8.666/93, está limitada ao seguinte prazo máximo:
(A) 24 meses

(A) vinculação
(B) coercibilidade

(B) 36 meses

(C) discricionariedade

(C) 48 meses

(D) auto-executoriedade
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44. A Constituição Federal veda, a princípio, a acumulação de cargos públicos, mas excetua algumas
situações. Pode-se dizer que é admitida a seguinte acumulação:

47. Armando, Beatriz, Carla, Vilma e Edvaldo fazem
parte da diretoria de uma empresa e devem posar
para uma foto lado a lado, como numa fila. Sabendo-se que Armando não pode ser o primeiro da fila

(A) um cargo de médico municipal e outro de
professor federal

e Vilma não pode ser a última, então o número de
maneiras diferentes pelas quais o grupo pode se

(B) um cargo de engenheiro federal com dois de
professor municipal

organizar para as fotos é de:
(A) 72

(C) um cargo de procurador federal com outro de
contador estadual

(B) 78

(D) um cargo de perito engenheiro estadual com
outro de engenheiro municipal

(C) 84
(D) 96

45. Após a lavratura do termo de ultimação da instrução de processo disciplinar, no qual 04 (quatro)
servidores municipais foram indiciados, será feita
a citação dos mesmos para apresentação de defesa no seguinte prazo comum:

48. Em uma enfermaria de um hospital, há 13 leitos,
onde estão acomodados pacientes, cada qual com
um e apenas um tipo de enfermidade dentre as
seguintes: dengue, asma, queimadura ou burcite.

(A) 10 dias

Sabe-se que existe pelo menos um doente de cada

(B) 15 dias

enfermidade ocupando um leito e em quantidades

(C) 20 dias

diferentes. Sabe-se também que os leitos ocupa-

(D) 30 dias

dos com pacientes com dengue ou asma somam
4, enquanto os leitos ocupados com dengue ou

RACIOCÍNIO LÓGICO

burcite totalizam 5. Considerando-se essas infor-

46. Considere-se que os livros X, Y, Z e W foram indicados como referência bibliográfica para a matéria de raciocínio lógico em determinado concurso.
Uma pesquisa realizada com 500 candidatos que
se preparavam para esse concurso mostrou que:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mações, é correto afirmar que uma das possíveis
alternativas para a distribuição dos pacientes nos
leitos é:
(A) 2 leitos ocupados por pacientes com asma

40 candidatos usaram apenas o livro X

(B) 3 leitos ocupados por pacientes com quei-

60 candidatos usaram apenas o livro Y

madura

75 candidatos usaram apenas o livro Z

(C) 4 leitos ocupados por pacientes com quei-

20 candidatos usaram apenas o livro W

madura

70 candidatos usaram os livros X e Y

(D) 4 leitos ocupados por pacientes com burcite

70 candidatos usaram os livros X e Z
100 candidatos usaram os livros Y e Z

49. “Se Paulo é brasileiro e François é francês, então

5 candidatos usaram os livros Y e W

Kazinski é polonês” é logicamente equivalente a:

100 candidatos não usaram nenhum dos
4 livros

(A) Se Kazinski não é polonês, então Paulo não é
brasileiro ou François não é francês

Sabendo-se que os candidatos que usaram o livro
W não usaram os livros X e Z, então o número de
candidatos que se prepararam utilizando os três
livros X, Y e Z é de:

(B) Se Kazinski é polonês, então Paulo é brasileiro e François é francês
(C) Se Kazinski não é polonês, então Paulo não é

(A) 10

brasileiro e François não é francês

(B) 15

(D) Se Kazinski não é polonês, então Paulo é bra-

(C) 20

sileiro e François não é francês

(D) 25
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50. Ao se perguntar a um pai sobre as idades de suas
cinco filhas - A, B, C, D e E -, obteve-se como
resposta as seguintes informações:

•

A idade de A é maior que a idade de B e menor
que a de C.

•

A idade de A é maior que a idade de D, e a
idade de D é maior que a de B, se e somente
se a idade de B é menor que a de C.

•

54. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura da Administração é
uma conduta prevista pelo Código de Ética Profissional do servidor municipal. Tal previsão
corresponde a:
(A) dever fundamental
(B) regra deontológica
(C) vedação ao servidor

A idade de E é menor ou igual à de D, se e
somente se a idade de D for igual à de C.

(D) preceito principiológico

Sabendo-se que todas as afirmações do pai
são verdadeiras, conclui-se corretamente que
a idade de:

55. Segundo a Lei 8.429/92, adquirir, no exercício de
cargo público, imóvel cujo valor seja desproporcional à evolução do seu patrimônio ou à sua renda é
um caso de improbidade administrativa que:

(A) B é menor que a de C, maior que a de D e
menor que a de A
(B) C é maior que a de E, maior que a de D e
maior que a de B

(A) causa prejuízo ao erário
(B) atenta contra os princípios da Administração
Pública

(C) D é maior que a de E, maior que a de B e
menor que a de C

(C) importa enriquecimento ilícito

(D) E é maior que a de B, maior que a de C e
maior que a de A

(D) frauda o pacto federativo

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
51. Considere-se a hipótese de um servidor público
que, valendo-se do seu cargo, patrocina o interesse de empresa particular da qual seu filho é um
dos sócios. Tal atitude configura o seguinte crime,
estabelecido pelo art. 321 do Código Penal:
(A) condescendência criminosa
(B) advocacia administrativa
(C) concussão
(D) prevaricação
52. O crime de peculato descrito pelo art. 312 do
Código Penal expressa como pena simples, além
da multa, a reclusão, por um período que pode
variar de:
(A) um a quatro anos
(B) um a oito anos
(C) dois a seis anos
(D) dois a doze anos
53. No caso de servidor que adquire imóvel de valor
desproporcional à evolução de seu patrimônio e
renda, além de outras sanções que possam ser
aplicadas, é certo o pagamento de multa civil de
até o seguinte patamar máximo:
(A) uma vez o valor do acréscimo patrimonial
(B) duas vezes o valor do acréscimo patrimonial
(C) três vezes o valor do acréscimo patrimonial
(D) cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial
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