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CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
Tecnologia e humanidade
Por Danilo España
Através do teclado do meu computador digito esse texto e através da sua tela você o lê. Aqui criamos um elo
de comunicação; neste momento, somos ajudados pela tecnologia.
A tecnologia nos ajuda em diversas áreas, facilita processos, acelera as comunicações e gera resultados
rápidos. Acontece que para tudo há um limite, e ainda que não faça tantos anos que a tecnologia atingiu um certo
ápice, existem pessoas comprovando na pele que o excesso de tecnologia pode prejudicar a vida social e até mesmo
a saúde.
Não é só o fato de vermos famílias inteiras ou grupos de amigos em um restaurante, por exemplo, imersos,
todos, em seus celulares e tablets ultramodernos, sem conversar. Há também outras situações que nos mantêm
reféns da modernidade: ter que olhar o e-mail diversas vezes por dia, acompanhar as atualizações das redes sociais,
responder centenas de mensagens e depender de uma conexão de alta velocidade 24 horas por dia para satisfazer
nossas curiosidades, buscar informações, cumprir tarefas, pagar contas, descobrir tendências, ideias, empresas,
pessoas, etc.
Mas como definir se a quantidade de contato que temos com a tecnologia chega a ser prejudicial? Máquinas,
equipamentos, dispositivos são essenciais para sobreviver em um modelo de sociedade em que o virtual está cada
dia mais próximo do real. Descobrir um limite de interação com as tecnologias é algo individual, cada um deve
buscar essa equação para respeitar sua própria natureza.
Por mais que busquemos as tecnologias mais incríveis, ainda assim é o homem que as inventa, as cria, ou
seja, todo potencial de sua criação está no homem. Possuímos a mais avançada tecnologia, a tecnologia natural,
biológica, humana… ou seja, não podemos esquecer as funções que nosso corpo desempenha, a quantidade de
informações que armazenamos, como conseguimos acessá-las a uma velocidade absurda, a capacidade de bilhões de
cálculos, o potencial analítico que temos, autorregulações corporais, sentimentos, emoções, razão etc.
A tecnologia evidentemente evolui, mas e a humanidade? Estamos evoluindo nosso lado humano e tendo
orgulho dessa evolução tanto quanto da tecnologia? Precisamos de um movimento que valorize as características
naturais do homem, que respeite seus limites e que trabalhe dentro de um nível de tolerância individual,
considerando que somos diferentes, que suportamos coisas absolutamente distintas. Os talentos também são
individuais, devem ser exercitados, desenvolvidos e o tempo que nos prendemos à tecnologia muitas vezes consome
esses importantes momentos.
Então que sejamos usuários da tecnologia e não seus escravos…
Disponível em: http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/o-que-te-motiva/2014/01/13/tecnologia-e-humanidade/ Acesso
em: 22 out. 2015. Adaptado.

01. O tema do Texto 1 é a inserção da tecnologia na vida das pessoas na atualidade. Assinale a afirmativa que está em
consonância com o posicionamento do autor acerca do tema.
A) A tecnologia veio para ajudar a resolver os mais diversos problemas, por isso o desenvolvimento tecnológico deve ser
sempre estimulado.
B) É compreensível que o homem faça uso permanente das novas tecnologias, já que elas geram resultados mais rápidos.
C) A tecnologia mostra a evolução da humanidade, já que o homem tem a melhor de todas as tecnologias, que é a natural, a
biológica.
D) O homem deve considerar as características funcionais de seu próprio corpo para planejar um uso individualizado,
particular, das tecnologias.
E) A tecnologia acelera as comunicações e torna-se, assim, a maior responsável pela interação entre os homens.
02. Para perceber o que autor pensa sobre o assunto, o leitor pode prestar atenção a certas palavras ou expressões
selecionadas para o texto. Identifique, entre as opções abaixo, a alternativa em que a palavra ou expressão
destacada revela mais evidentemente uma visão do autor sobre o tema.
A) “a tecnologia atingiu um certo ápice”.
B) “grupos imersos em tablets ultramodernos”.
C) “situações que nos mantêm reféns da modernidade”.
D) “o virtual está cada dia mais próximo do real.”
E) “o homem cria as tecnologias mais incríveis.”
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03. Releia:
“Através do teclado do meu computador digito esse texto e através da sua tela você o lê. Aqui criamos um elo de
comunicação; neste momento, somos ajudados pela tecnologia. A tecnologia nos ajuda em diversas áreas, facilita
processos, acelera as comunicações e gera resultados rápidos. Acontece que para tudo há um limite (...)”.
O autor inicia o seu texto abordando o tema da tecnologia e citando algumas de suas vantagens, mas introduz uma
mudança de orientação argumentativa a partir do trecho:
A) “Aqui criamos um elo de comunicação”.
B) “A tecnologia nos ajuda em diversas áreas”.
C) “(A tecnologia) facilita processos”.
D) “(A tecnologia) gera resultados rápidos”.
E) “Acontece que para tudo há um limite.”.
04. Releia o segundo parágrafo do Texto 1.
A tecnologia nos ajuda em diversas áreas, facilita processos, acelera as comunicações e gera resultados rápidos.
Acontece que para tudo há um limite, e ainda que não faça tantos anos que a tecnologia atingiu um certo ápice, existem
pessoas comprovando na pele que o excesso de tecnologia pode prejudicar a vida social e até mesmo a saúde.
Acerca dos aspectos morfossintáticos do trecho em questão, analise as afirmativas a seguir.
I. As orações que formam o primeiro período mantêm entre si uma relação de dependência sintática e semântica.
II. Em “Acontece que para tudo há um limite”, a forma verbal destacada constitui uma oração sem sujeito.
III. As formas verbais „há‟ e „faça‟ estão no singular pela mesma razão, isto é, suas ações não podem ser atribuídas a
um sujeito gramatical.
IV. A substituição do verbo existir em „existem pessoas‟ pelo verbo „haver‟ exigiria que a conjugação desse último
fosse construída no singular (há).
V. O trecho: “e ainda que não faça tantos anos” tem o mesmo sentido que „embora não faça tantos anos‟.
Estão CORRETAS, apenas:
A) I, II e III.
B) I, IV e V.
C) II e IV.

D) II e V.
E) III, IV e V.

05. Em: “Há também outras situações que nos mantêm reféns da modernidade”, a palavra sublinhada acrescenta ao trecho
um sentido de
A) adição.
B) alternância.
C) contradição.
D) explicação.
E) consequência.
06. No quarto parágrafo, o autor emprega a expressão “essa equação” para referir-se ao segmento:
A) “Descobrir um limite de interação com as tecnologias”.
B) “o virtual está cada dia mais próximo do real”.
C) “sobreviver em um modelo de sociedade”.
D) “Máquinas, equipamentos, dispositivos são essenciais”.
E) “a quantidade de contato que temos com a tecnologia chega a ser prejudicial”.
07. No trecho: “Por mais que busquemos as tecnologias mais incríveis, ainda assim é o homem que as inventa”, o segmento
sublinhado teria o mesmo sentido se fosse iniciado como em:
A) A fim de que busquemos as tecnologias mais incríveis...
B) Ao mesmo tempo em que buscamos as tecnologias mais incríveis...
C) Apesar de buscarmos as tecnologias mais incríveis...
D) Conforme busquemos as tecnologias mais incríveis...
E) Desde que busquemos as tecnologias mais incríveis...
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08. Em: “A tecnologia evidentemente evoluiu, mas e a humanidade?”, o autor empregou a palavra destacada para
A) aproximar duas ideias: „tecnologia‟ e „humanidade‟.
B) atenuar o efeito de oposição entre „tecnologia‟ e „humanidade‟.
C) destacar a informação anterior – a tecnologia evoluiu.
D) explicar um fato: a evolução da tecnologia e da humanidade.
E) opor dois segmentos de conteúdos distintos: afirmação e dúvida.
09. “Estamos evoluindo nosso lado humano e tendo orgulho dessa evolução tanto quanto da tecnologia?”. A escolha das
formas verbais destacadas evidencia que o autor pretendeu indicar ações que
A) estão em andamento.
B) estão por acontecer.
C) foram concluídas.

D) mudaram de estado.
E) não ocorreram.

10. Observe a obediência às normas da regência verbal no trecho: “Precisamos de um movimento que valorize as
características naturais do homem”. Assinale a alternativa em que a alteração desse trecho manteve o sentido original
e a correção linguística.
A) Precisamos de um movimento que as características naturais do homem sejam valorizadas.
B) Precisamos de um movimento no qual as características naturais do homem sejam valorizadas.
C) Precisamos de um movimento em cujas características naturais do homem sejam valorizadas.
D) Precisamos de um movimento nas quais as características naturais do homem sejam valorizadas.
E) Precisamos de um movimento de que as características naturais do homem sejam valorizadas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO
11. Assinale a alternativa que contém a próxima figura da sequência .

A)

B)

D)

C)

E)

12. Maria é mais alta do que José. João é mais baixo do que José. Logo,
A) Maria é mais baixa do que João.
B) João é mais alto do que Maria.
C) João é mais baixo do que Maria.
D) José é mais baixo do que João.
E) José é mais alto do que Maria.
13. Assinale a alternativa que substitui CORRETAMENTE a

A) LENTILHA

? na sequência a seguir:

ARATU

CAMARÃO

LAGOSTA

ABACATE

CAQUI

LARANJA

ARROZ

CEVADA

B) LIMÃO

C) LAGOSTIM
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14. Acerca de proposições e seus valores lógicos, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma tautologia.
A) (
B) (
C) (
D) (
E)

)
)

)
)

(

)

(
(

(

)
)
).

15. Considerando que as proposições lógicas A e B são Verdadeiras e a proposição C é Falsa, analise as
proposições compostas:
I.
II.
III. (

)

É VERDADEIRA a proposição composta apresentada em
A) III, somente.
B) II e III, somente.
C) I e II, somente.

D) I e III, somente.
E) I, II e III.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. O sistema de rede local (LAN) é caracterizado por uma conexão, em que
A) as estações de trabalho precisam, necessariamente, dispor de uma memória RAM de 5 GB.
B) o conjunto de hardware e o de software permitem a computadores individuais estabelecerem comunicação entre si, trocando
e compartilhando informações e recursos.
C) as informações armazenadas no servidor estão sempre nas nuvens.
D) a configuração dos servidores deve ser superior às estações de trabalho.
E) os recursos de hardware, apenas, fornecem informações de uma WAN.
17. O tamanho do nome de um arquivo de dados, ao ser criado, deve obedecer ao seguinte critério:
A) deve obedecer a, no máximo, 8 (oito) caracteres alfabéticos.
B) deve ter, no máximo, 12 (doze) caracteres alfanuméricos.
C) deve ser sempre alfabético.
D) independente do tamanho, deve conter caracteres alfanuméricos.
E) deve ser sempre com caracteres numéricos.
18. O editor de texto MS-Word oferece como recurso:
A) No menu “layout de página”, não existe quantidade de linhas.
B) A não disponibilidade do contador de palavras.
C) Na opção de espaçamento entre linha e parágrafo, estabelece-se, apenas, a distância de 2,0 cm.
D) No menu “Inserir”, é possível a inserção de letras capituladas, apenas a partir da letra “D”.
E) No menu “Correspondências”, o recurso de Mala Direta está disponível.
19. A planilha Excel é caracterizada pelo fato de
A) ser estruturada em uma matriz de linhas x colunas.
B) dispor de números e fórmulas matemáticas sem o uso de gráficos.
C) não permitir filtrar informações das células.
D) utilizar, apenas, caracteres numéricos em suas células.
E) não permitir a inserção de imagens em seus conteúdos de células.
20. Em relação ao software Excel, de planilha eletrônica, analise as afirmativas abaixo e coloque “V” nas Verdadeiras e
“F” nas Falsas.
( ) Não é possível importar dados do software MS-Access.
( ) É possível utilizar o recurso do teste de hipóteses.
( ) Não disponibiliza fórmulas trigonométricas.
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( ) Consegue proteger a planilha.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V-V
B) V-F-F-F
C) V-V-F-F
D) F-V-V-F
E) F-V-F-V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com a Lei Estadual nº 10.401, de 26 de dezembro de 1989 e da Lei Estadual nº 14.405, de 22 de
setembro de 2011, analise:

21. Para a consecução de seus fins e dentro de sua competência legal, a FACEPE poderá conceder bolsas de estudo
ou de pesquisa e auxílios financeiros a pessoas físicas para apoiar
I.

a participação, em caráter eventual, de docente, pesquisador ou especialista convidado em processo de avaliação
do mérito técnico-científico de propostas que lhe forem submetidas.
II. a outorga de prêmios aos autores de trabalhos relevantes de pesquisa científica ou tecnológica, desenvolvidos no
Estado, ou de prêmios destinados a despertar vocação científica e a descoberta de novos talentos.
III. o intercâmbio de pesquisadores e técnicos nacionais e estrangeiros para estágios no País ou no exterior.
IV. a formação de recursos humanos altamente qualificados para a pesquisa, a docência em grau superior e o
atendimento de demanda dos setores público e privado.
V. a realização de projetos de pesquisa, individuais ou institucionais, julgados aconselháveis por seus órgãos
competentes.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Existe, apenas, uma incorreta.
B) Existem, apenas, duas incorretas.
C) Existem, apenas, três incorretas.
D) Todas estão corretas.
E) Todas estão incorretas.
22. Em consonância com o Decreto Estadual nº 38.308, de 15 de junho de 2012, analise as assertivas abaixo:
I.

A função de Conselheiro não será remunerada, sendo apenas custeadas as despesas necessárias ao desempenho de
suas atividades.
II. Os mandatos dos Conselheiros terão duração de 5 (cinco) anos e serão cumpridos em períodos iniciados em
primeiro de abril e terminados em 31 de março.
III. Poderão votar os pesquisadores integrantes dos colegiados dos programas de pós-graduação stricto sensu, que
possuam conceito atribuído pela CAPES não inferior à nota 4 (quatro).
IV. O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez a cada trimestre e, extraordinariamente, tantas vezes
quantas julgadas necessárias mediante convocação do seu Presidente ou, pelo menos, pela metade dos seus
membros.
V. As reuniões do Conselho Superior serão instaladas com a presença da metade mais um de sua composição, sendo
consideradas aprovadas as matérias que obtiverem maioria simples de voto.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente I e V estão incorretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Todas estão corretas.
D) Todas estão incorretas.
E) Somente II está incorreta.
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23. Com base na Lei Estadual nº 13.690, de 16 de dezembro de 2008, que dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e
tecnológica e à inovação no ambiente produtivo e social no Estado de Pernambuco, analise:
Art. 14. Fica autorizado às ICTs-PE, para cumprimento de seus encargos de ciência, tecnologia e inovação, a criação de
Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs, os quais terão como atribuições:
I.

Decidir sobre a conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção pela
legislação de propriedade intelectual.
II. Promover, em parceria com os órgãos competentes, a proteção das criações desenvolvidas na instituição e sua
manutenção e comercialização.
III. Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção.
IV. Participar da avaliação dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das
disposições dessa Lei.
V. Atender e orientar as demandas apresentadas pelo setor empresarial e pela sociedade para a prática da inovação.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Existe, apenas, uma assertiva incorreta.
B) Existem, apenas, duas assertivas incorretas.
C) Existem, apenas, três assertivas incorretas.

D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

24. De acordo com o artigo 4º da Lei Estadual nº 13.690/2008, integram o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Pernambuco:
I.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco - SECTMA responsável pela sua
articulação, estruturação e gestão.
II. As secretarias municipais responsáveis pela área de ciência, tecnologia e inovação nos municípios.
III. As empresas com atividades relevantes no campo da inovação, indicadas por suas respectivas associações
empresariais.
IV. As instituições de ensino superior, públicas e particulares.
V. Os parques tecnológicos e as incubadoras de empresas inovadoras
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente as assertivas II e IV estão incorretas.
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Somente a assertiva II está incorreta.
25. Segundo o Decreto Nº 29.971, de 01 de dezembro de 2006 – que aprova o Estatuto da Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia - FACEPE e dá outras providências, compete à FACEPE
I.

o patrocínio à visita ou à permanência em instituições locais, de especialistas e técnicos de alto nível para apoio às
atividades de pesquisas.
II. a manutenção de um sistema permanente de avaliação e acompanhamento dos projetos sob seu amparo, bem como
a fiscalização da aplicação dos auxílios concedidos, podendo, nos casos de desempenho insatisfatório, suspender
os apoios previstos.
III. o apoio à formação e ao aperfeiçoamento de recursos humanos para pesquisa nos níveis médio, superior e de pósgraduação mediante a concessão de bolsas de estudo e pesquisa, no país e no exterior.
IV. o custeio, total ou parcial, de programas e projetos de pesquisa, individuais ou institucionais, realizados em
entidades estaduais de pesquisa, universidades e centros de pesquisa, do interesse para o desenvolvimento
científico e tecnológico do estado.
V. a promoção e o estímulo à transferência de tecnologia entre unidades de pesquisas e o setor produtivo e ao
surgimento de empresas de base tecnológica.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Existe, apenas, uma assertiva incorreta.
B) Existem, apenas, duas assertivas incorretas.
C) Existem, apenas, três assertivas incorretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.
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26. Com base na Lei Estadual nº 11.781, de 06 de junho de 2000, que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Estadual, analise: O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
I.
II.
III.
IV.
V.

Identificação do interessado ou de quem o represente, se for o caso.
Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações.
Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos.
Identificação do órgão ao qual é subordinado.
Data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Existe, apenas, uma assertiva incorreta.
B) Existem, apenas, duas assertivas incorretas.
C) Existem, apenas, três assertivas incorretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Todas as assertivas estão incorretas.
27. De acordo com o Decreto Nº 14.821, de 20 de fevereiro de 1991, que aprova o Regimento Interno da Fundação de
Amparo à Ciência e Tecnologia – FACEPE, é vedado à Fundação
I.
II.

assumir encargos externos permanentes de qualquer natureza.
financiar atividades administrativas de instituições de pesquisas, devendo os casos excepcionais serem analisados
e submetidos à decisão do Conselho Superior.
III. criar ou manter órgão próprio de pesquisa.
IV. despedir mais de 8% do seu orçamento com as despesas correntes vinculadas às suas atividades administrativas.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente as assertivas II e III estão incorretas.
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.
E) Somente a assertiva IV está correta.

Em relação à Política de Ciência e Tecnologia, em conformidade com a lei vigente, responda às questões 28 e 29.

28. Analise as seguintes assertivas:
I.

É facultado à Instituição Científica e Tecnológica (ICT) celebrar contratos de transferência de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.
II. A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito,
caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo
licenciamento.
III. A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder
Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.
IV. A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida.
V. O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no
§ 3o do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente II e III estão incorretas.
B) Somente I e III estão corretas.
C) Todas estão corretas.
D) Todas estão incorretas.
E) Somente V está incorreta.
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29. Analise as seguintes assertivas:
I.

A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não
oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio
nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.
II. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT
divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente
ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.
III. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos
econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor,
aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996.
IV. Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes
da proteção da propriedade intelectual.
V. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público, desde
que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de
desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente II e III estão incorretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Todas estão corretas.
D) Todas estão incorretas.
E) Somente IV está correta.
30. Dentro de uma tradicional organização, a administração de materiais está estruturada em todas as áreas abaixo
citadas, EXCETO
A) financeira.
B) almoxarifado.
C) compras.
D) transportes.
E) controle de estoques.
31. São os princípios expressamente previstos na Lei de Licitações, Lei n o 8.666/93, EXCETO:
A) legalidade.
B) vinculação do instrumento convocatório.
C) razoabilidade.
D) impessoalidade.
E) julgamento objetivo.
32. São tipos de licitação, além de outros:
A) melhor preço, técnica e preço e tomada de preços.
B) menor preço, melhor técnica e de técnica e preço.
C) melhor preço, concorrência e convite.
D) convite, tomada de preços e concorrência.
E) concorrência, técnica e preço e melhor preço.
33. Conforme a regra geral nos processos administrativos (Lei n° 9.784/1999), os recursos administrativos devem ser
interpostos e julgados, respectivamente, nos seguintes prazos (em dias)
A) dez e trinta.
B) vinte e sessenta.
C) trinta e noventa.
D) quinze e sessenta.
E) cinco e trinta.
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34. Assinale a alternativa que contém, apenas, atributos dos atos administrativos.
A) Presunção de legitimidade / autorização
B) Presunção de legitimidade / autoexecutoriedade
C) Resolução / portaria
D) Licença / ordem de serviço
E) Imperatividade / discricionariedade
35. Sobre licitação, analise os itens abaixo:
I.

A licitação na modalidade de pregão pode ser adotada para a aquisição de bens e serviços cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.
II. O único tipo licitatório possível é o de menor preço, sendo vedada a exigência de comprovação de habilitação.
III. Tomada de Preço é a modalidade de licitação adequada a contratações de grande vulto; apresenta maior rigor
formal em seu procedimento, se comparada às outras modalidades licitatórias.
IV. Sobre o Pregão previsto na Lei nº 10.520/2002, é vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo
os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de
utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Somente II e III estão incorretos.
B) Somente I, II e III estão corretos.
C) Todos estão corretos.
D) Todos estão incorretos.
E) Somente II está correto.
36. Sobre os princípios básicos da Administração Pública, analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA.
A) O princípio da publicidade é absoluto, no sentido de que todo ato administrativo, sem exceção, deve ser publicado.
B) O princípio da legalidade impõe submissão da administração às leis, incluindo os atos administrativos discricionários, cujos
limites são previamente estabelecidos.
C) Na relação dos princípios expressos no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, não consta o
princípio da probidade.
D) A Emenda Constitucional no 19/98, ao acrescentar o princípio da eficiência à relação contida no art. 37 da Constituição da
República, fez surgir para a Administração Pública a obrigação de ser eficiente.
E) Na atuação administrativa, não basta a legalidade formal, restrita; é preciso também a observância de princípios éticos, de
lealdade, de boa-fé. A assertiva em questão refere-se ao princípio da moralidade.
37. De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, são fundamentos da República Federativa do Brasil a
A) cidadania, a dignidade da pessoa humana, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a independência
nacional e a defesa da paz.
B) soberania, a independência nacional, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e a defesa da paz.
C) soberania, a cidadania, a independência nacional, a dignidade da pessoa humana e a cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade.
D) dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, a defesa da paz, a independência nacional e a igualdade entre os
Estados.
E) soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo
político.
38. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto da Constituição Federal Brasileira.
A) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento.
B) É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.
C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante a noite, por determinação judicial.
D) É assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado, em qualquer hipótese, o sigilo da fonte.
E) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida, previamente, a devida
autorização do órgão competente.
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39. Qual é a ação constitucional usada em um caso concreto, individual ou coletivamente, com a finalidade de o Poder
Judiciário dar ciência ao Poder Legislativo sobre a ausência de norma regulamentadora, que torne inviável o
exercício dos direitos e garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e
cidadania?
A) Mandado de injunção
B) Mandado de segurança
C) Habeas corpus
D) Habeas data
E) Ação popular
40. Relativamente aos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens.
B) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
D) É livre a criação de associações e a de cooperativas, na forma da lei, sujeitas à prévia autorização estatal, sendo, porém,
vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
E) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindose, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
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ATENÇÃO


Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas
do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, sendo: 20 (vinte) questões de
Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico Quantitativo), 20 (vinte)
questões de Conhecimentos Específicos concernentes às atribuições do Cargo.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.



Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o
Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.



Para registrar suas respostas à Prova, você receberá um Cartão-Resposta para registrar as
alternativas escolhidas nas questões objetivas do tipo múltipla escolha.



As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica
azul ou preta.



O tempo destinado à Prova (04 horas) está dosado, de modo a permitir fazê-la com
tranquilidade.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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