
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
                                                                                                                                             Como preench er: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: AGENTE 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de  Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO  DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito apó s a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AGENTE 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01.  Assinale a alternativa que apresenta um tipo de Licitação. 

(A) Menor Preço. 
(B) Tomada de Preços. 
(C) Concorrência. 
(D) Leilão. 
(E) Concurso. 

 
02. Entre os princípios expressos da Administração Pública, 

insertos no art. 37, caput, da CF/88, não figura o princípio 
da 
(A) Legalidade. 
(B) Impessoalidade. 
(C) Moralidade. 
(D) Eficiência. 
(E) Supremacia do interesse público. 

 
03. A Emenda Constitucional 19/98 introduziu, no caput do art. 

37 da CF/88, o princípio da 
(A) Razoabilidade. 
(B) Proporcionalidade. 
(C) Eficiência. 
(D) Moralidade. 
(E) Publicidade. 

 
04. “A Administração Pública não precisa recorrer ao Poder 

Judiciário para anular seus atos ilegais ou revogar seus 
atos inconvenientes.”  

 

O enunciado acima reflete o princípio da 
(A) Anulabilidade e Revogabilidade. 
(B) Eficiência. 
(C) Independência de Poderes. 
(D) Autotutela. 
(E) Legalidade. 

 
05. “São atos destinados a regular as matérias de 

competência exclusiva do Congresso Nacional, que 
tenham efeitos externos a ele.”  

 

O enunciado supracitado reflete o conceito de 
(A) Medida Provisória. 
(B) Decreto Autônomo. 
(C) Decreto Legislativo. 
(D) Decreto Regulamentador. 
(E) Lei Ordinária. 

 
06. Analise as afirmações abaixo. 

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

II. As taxas poderão ter base de cálculo própria de 
impostos. 

III. As taxas deverão ter base de cálculo própria de 
impostos. 

IV. As taxas não poderão ter alíquota própria de 
impostos. 

 

É correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
07. A União poderá instituir empréstimos compulsórios 

mediante 
(A) Medida Provisória. 
(B) Lei Ordinária. 
(C) Lei Complementar. 
(D) Lei Delegada. 
(E) Decreto Autônomo. 

08. “São atos administrativos da competência exclusiva do 
Chefe do Executivo, destinados a prover situações gerais 
ou individuais, abstratamente previstas, de modo expresso 
ou implícito, na lei.”  

 

O texto reflete o conceito de 
(A) Decreto. 
(B) Lei. 
(C) Medida Provisória. 
(D) Resolução. 
(E) Portaria. 

 

09. Como é chamado o instrumento pelo qual Ministros ou 
outras autoridades expedem instruções sobre a 
organização e funcionamento de serviço, e praticam 
outros atos de sua competência? 
(A) Resolução. 
(B) Portaria. 
(C) Ordem de Serviço. 
(D) Medida Interna. 
(E) Edital. 

 

10. A remuneração pelo exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição, se dá por intermédio de 
(A) Contribuição de Melhoria. 
(B) Impostos. 
(C) Taxas. 
(D) Contribuições. 
(E) Empréstimos Compulsórios. 

 

11. A instituição de contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, compete, 
(A) exclusivamente, ao Município. 
(B) exclusivamente, aos Estados. 
(C) exclusivamente, aos Estados, Municípios e Distrito 

Federal. 
(D) exclusivamente, à União. 
(E) concorrentemente, à União e Estados. 

 

12. Compete à União instituir impostos sobre: 
I. importação de produtos estrangeiros. 
II. exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados. 
III. renda e proventos de qualquer natureza. 
IV. produtos industrializados. 
V. operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários. 
 

Estão corretos os itens 
(A) I e V, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 

13. O imposto sobre produtos industrializados: 
I. não será seletivo, em função da essencialidade do 

produto. 
II. será não-cumulativo, compensando-se o que for 

devido em cada operação com o montante cobrado 
nas anteriores. 

III. não incidirá sobre produtos industrializados 
destinados ao exterior. 

IV. terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens 
de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da 
lei. 

 

Estão corretos, APENAS, os itens 
(A) I e IV. 
(B) II, III e IV.  
(C) I e III. 
(D) II e III.  
(E) III e IV. 



14. Analise os itens seguintes. 
I. A União poderá instituir, mediante lei ordinária, 

impostos não previstos no artigo anterior, desde que 
sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou 
base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição. 

II. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos. 

III. Compete aos Municípios instituir impostos sobre 
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição. 

 

É correto o contido em 
(A) I, II e III. 
(B) III, apenas.  
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
15. Pertencem aos Municípios: 

I. o produto da arrecadação do imposto da União sobre 
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 
eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem. 

II. cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 
relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a 
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 
153, § 4º, III. 

III. cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios. 

 

É correto o contido em 
(A) III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I, apenas. 
(E) I e II, apenas. 

 
16. Qual é o nome do sistema operacional da empresa 

Microsoft que foi lançado oficialmente em 29 de julho de 
2015? 
(A) Windows 9 
(B) Windows 10 
(C) Windows 8.1 
(D) Windows 9.1 
(E) Windows Ultimate 

 
17. Em uma planilha do aplicativo Microsoft Office Excel 2013, 

na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
foram inseridos os seguintes argumentos (desconsidere 
as aspas): “10”, “20” e “=A1+$A$2”, respectivamente nas 
células A1, A2 e A3. Selecionando-se a célula A3,  
aplicando a funcionalidade Alça de Preenchimento e 
arrastando esta seleção até a célula A20, qual será o 
resultado obtido? 
(A) 10 
(B) 20 
(C) 100 
(D) 200 
(E) 300 

 
18. No aplicativo Microsoft Office Word 2013, na sua 

instalação padrão, no idioma Português-Brasil, existem 
estes Modos de Exibição, exceto: 
(A) Modo de Leitura. 
(B) Estrutura de Estilos. 

(C) Layout de Impressão. 
(D) Layout da Web. 
(E) Rascunho. 

 
19. Assinale a alternativa que corresponda à funcionalidade 

do aplicativo Microsoft Office Word 2013 – na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil – a que se 
referem as palavras destacadas abaixo. 

 

“Times New Roman – Arial – Symbol – Calibri ” 
 

(A) Fontes. 
(B) Espaçamento. 
(C) Correspondências. 
(D) Estilos. 
(E) Parágrafos. 

 
20. O recurso presente no aplicativo Microsoft Office Word 

2013, na sua instalação padrão, no idioma Português-
Brasil, responsável por Adicionar ou Remover Colunas, 
está presente na aba: 
(A) Página Inicial. 
(B) Revisão. 
(C) Layout da Página. 
(D) Exibição. 
(E) Inserir. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia os textos abaixo. 
 

Texto 01 : Assaltante mineiro: — Ô sô, prestenção… Isso 
é um assarto, uai… Levanta os braço e fica quetim quesse 
trem na minha mão tá cheio de bala… Mió passá logo os 
trocado que eu num tô bão hoje. Vai andando, uai! Tá 
esperando o quê, uai? 
 

Texto 02 : Assaltante nordestino: — Ei, bichim… Isso é um 
assalto… Arriba os braços e num se bula nem faça 
muganga… Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantim 
se não enfio a peixeira no teu bucho e boto teu fato pra 
fora! Perdão, meu Padim Ciço, mas é que eu tô com uma 
fome da moléstia… 
 

(Autor desconhecido) 

 
21. Comparando os textos acima, observamos uma variação 

linguística. Qual das alternativas abaixo exemplifica 
corretamente o tipo de variação existente entre os dois 
textos? 
(A) Variação diafásica. 
(B) Variação diatópica. 
(C) Variação diastrática. 
(D) Variação diatópica e diafásica. 
(E) Variação diatópica, diafásica e diastrática. 

 
22. Leia as frases abaixo. 

I. Fogo! 
II. Belo trabalho o seu! 
III. Os casais saíram para jantar. 

 

É correto afirmar que 
(A) todas as frases são nominais afirmativas. 
(B) todas as frases são verbais afirmativas. 
(C) as frases I e II são nominais e a III é verbal. 
(D) as frases II e III são verbais e a I é nominal. 
(E) a frase I é nominal negativa. 

 
23. Aponte a alternativa em que o pronome em destaque 

esteja indicando posse, caso em que o pronome atua 
como adjunto adnominal. 
(A)   Põe-no  sobre a mesa. 
(B)   Conheceram-nos  ontem. 
(C)   Abracem-nas  por mim. 
(D)   Fi-lo  retornar. 
(E)   Prejudicaram-lhe  a carreira. 



24. Leia frases abaixo.  
I. Sou eu que pago. 
II. Fui eu quem escreveu. 
III. Fomos nós que o encontrou. 

 

Com relação à concordância do verbo, está correta a frase 
contida no item  
(A) I e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
25. Sobre o processo de formação de palavras, conclui-se que 

“agito ”, “feudalismo ” e “avião ” são, respectivamente: 
(A) primitiva, primitiva e derivada. 
(B) primitiva, derivada e derivada. 
(C) reduzida, primitiva e derivada. 
(D) composta, primitiva e derivada. 
(E) primitiva, derivada e primitiva. 

 
26. Ao dizermos: “Esta  caneta me pertence”, mostramos que 

a caneta está 
(A) distante da pessoa que fala (1ª pessoa). 
(B) próximo da pessoa com quem se fala (2ª pessoa). 
(C) próximo da pessoa que fala (1ª pessoa). 
(D) próximo da pessoa de quem se fala (3ª pessoa). 
(E) distante da pessoa com quem se fala (2ª pessoa) e da 

pessoa de quem se fala (3ª pessoa). 
 

27. Assinale a opção em que os sinais de pontuação foram 
empregados corretamente. 
(A) Interjeição exprime sensação ou, estado emocional. 

Como tem sentido completo trata-se, de uma palavra-
frase. 

(B) Interjeição: exprime sensação ou estado emocional. 
Como tem sentido completo, trata-se de uma palavra-
frase. 

(C) Interjeição exprime: sensação ou estado, emocional. 
Como tem sentido completo trata-se, de uma palavra-
frase. 

(D) Interjeição: exprime sensação, ou estado emocional. 
Como tem sentido completo, trata-se de uma, palavra-
frase. 

(E) Interjeição: exprime, sensação ou estado emocional. 
Como tem sentido, completo trata-se de uma, palavra-
frase. 

 

28. As conjunções não têm classificação única, podem ser 
classificadas de acordo com o contexto. Desse modo, 
observe as frases seguintes. 
I. Como  não vi o poste, colidi com ele. 
II. Trabalham como  dois camelos. 
III. Fez tudo como  sua mãe mandou. 

 

Podemos dizer que as conjunções destacadas são, 
respectivamente: 
(A) conformativa, causal e comparativa. 
(B) causal, conformativa e comparativa. 
(C) conformativa, comparativa e causal. 
(D) causal, comparativa e conformativa. 
(E) comparativa, conformativa e causal. 

 

29. Assinale a alternativa que não esteja de acordo com a 
norma-padrão de concordância nominal. 
(A) As botas estão caras. 
(B) A água custa barato. 
(C) Os sapatos custam caro. 
(D) Estas alunas são bastantes esforçadas. 
(E) Já andamos por longes terras. 

 

30. Aponte a alternativa em que a regência do verbo esteja 
incorreta. 
(A) Prefiro cinema a teatro. 

(B) Devemos obedecer aos pais. 
(C) O serviço realizado agradou o diretor da empresa. 
(D) Muitos não compareceram à prova. 
(E) Fui à Bahia na semana passada. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. Qual é a média aritmética dos números 7, 15, 20, 28 e 48? 

(A) 19,6 
(B) 20,6 
(C) 21,6 
(D) 23,6 
(E) 24,6 

 
32. Assinale    a    alternativa    que    apresenta    o    valor    

de: 3 x 8 + 9 – 4 – 7 x 5 + 13 x 2 – 6. 
(A) 14 
(B) 45 
(C) 94 
(D) 135 
(E) 240 

 
33. Para fabricar uma escova de dentes são necessários 55 

gramas de plástico. Quantos quilos de plástico são 
necessários para se fabricar 855 escovas de dentes? 
(A) 47025 
(B) 4702,5 
(C) 4,7025 
(D) 470,25 
(E) 47,025 

  
34. Em um armário há três pratos quadrados distintos. O prato 

A possui lado igual a 13 cm. Os pratos B e C possuem 
lados iguais a 17 e 23 cm, respectivamente. Assinale a 
alternativa que apresenta as áreas dos pratos C, A e B, 
respectivamente. 
(A) 169 cm2, 289 cm2 e 529 cm2. 
(B) 529 cm2, 289 cm2 e 169 cm2. 
(C) 529 cm2, 169 cm2 e 289 cm2. 
(D) 289 cm2, 169 cm2 e 529 cm2. 
(E) 289 cm2, 529 cm2 e 169 cm2. 

 
35. Em um armazém há um total de 900 sacos de arroz, dos 

quais 34% são do tipo A. Quantos sacos de arroz nesse 
armazém não são do tipo A? 
(A) 594 
(B) 628 
(C) 642 
(D) 668 
(E) 684 

 
36. Um galão possui 15 litros de água. Quantos mL de água 

possuem 4 galões iguais a esse? 
(A) 15.000 
(B) 60.000 
(C) 45.000 
(D) 30.000 
(E) 75.000 

 
37. A violência contra a criança e o adolescente sempre 

esteve presente na sociedade e em diferentes classes 
sociais. No Brasil, um avanço importante para reconhecer 
crianças e adolescentes como cidadãos com direitos e 
deveres foi a criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), criado pela Lei 8.069, e que, em julho 
de 2015, completou 
(A)   20 anos. 
(B)   25 anos. 
(C)   30 anos. 
(D)   40 anos. 
(E)   50 anos. 

 



38. No Brasil, o futebol é paixão nacional. No mundo, o 
esporte também é o mais popular e mistura diferentes 
classes sociais. No entanto, ao longo dos últimos anos, o 
futebol se transformou em um negócio multimilionário 
mundial. 
O novo capítulo dessa história começou a ser escrito em 
maio deste ano, quando uma investigação do FBI, a 
polícia federal norte-americana, e a polícia suíça revelou 
um escândalo de corrupção envolvendo o órgão máximo 
do futebol mundial, a FIFA, e outras entidades envolvidas 
com o futebol no mundo (CBF, CONCACAF e 
CONMEBOL). 
Dirigentes e ex-cartolas do alto escalão da entidade foram 
presos acusados de extorsão, fraude e lavagem de 
dinheiro em contratos comerciais de patrocinadores, e 
compra de votos para a escolha das sedes das Copas do 
Mundo de Futebol de 2018 e 2022, a serem realizadas, 
respectivamente, nos países: 
(A)   Rússia e Catar. 
(B)   Catar e Rússia. 
(C)   Rússia e Alemanha. 
(D)   Alemanha e Catar. 
(E)   Catar e Itália. 

 
39. O atual presidente do Senado Federal que presidirá a 

casa em 2015 e 2016 é o senhor 
(A) Luiz Henrique. 
(B) Ciro Nogueira. 
(C) Renan Calheiros. 
(D) Fernando Collor. 
(E) Álvaro Dias. 

 
40. Em janeiro de 2015, os brasileiros ficaram chocados com a 

notícia de fuzilamento de Marco Archer, brasileiro que foi 
preso e condenado à morte por tráfico de drogas depois 
de tentar entrar no país com cocaína dentro dos tubos de 
uma asa-delta. 
 

Onde Marco Archer foi preso? 
(A) Na Rússia. 
(B) No México. 
(C) Na Alemanha. 
(D) Na Indonésia. 
(E) No Iraque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


