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NOME DO CANDIDATO No. INSCRIÇÃO CÓD. CARGO SALA ORDEM 

     
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Questões, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação 

e/ou de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e cargo) constantes na 

Folha de Respostas estão corretos.  E havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 

 A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, preencher a Folha de 

Respostas e o Gabarito que faz parte desta capa. 

 Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 3h (três horas). 

 O Caderno de Questões somente poderá ser levado 30 (trinta) minutos antes do término do tempo determinado para a realização da 

prova. 

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta. 

 Use todos os espaços em branco do caderno de questões para rascunho. 

 A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será substituída.   

 Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado. 

 Não ultrapasse o limite dos alvéolos no gabarito da Folha de Respostas.   

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal. 

 A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberta fora do prédio de aplicação das provas. 

 Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CEAGESP – CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018 
Nome do Candidato                                                                                                                                                                                               No. de inscrição 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões de 1 a 3. 

 

O bicho 
 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 
(Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145) 

 

 

1. No texto apresentado, uma progressão de sentido, que culmina com a revelação de que o bicho é um homem, essa 

progressão pôde ser apresentada: 

 
a) Na escolha das palavras e o suspense que causa no leitor. 

b) O texto procura ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão. 

c) Denota algum tipo de sentimentalismo do autor é “imundície”. No entanto, ela perde sua carga significativa ao acompanhar 

a palavra pátio. 

d) No sentido de os mendigos deixarem tudo espalhado pela calçada, dificultando a limpeza das ruas; sujeira, no sentido de 

não ser uma atitude correta a falta de preocupação com o tempo que o lixo ficará na rua à espera do caminhão que irá recolhê-

lo.  

 

 

2. Podemos afirmar sobre o poema de Manuel Bandeira, EXCETO: 

 
a) Retrata a condição degradante a que um homem pode chegar quando atinge o ápice da miséria.  

b) Compara-o aos animais que têm por hábito revirar latas de lixo: cachorro, gato e rato. 

c) Ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão. 

d) O poeta mostra sua indignação com o fato de um homem se assemelhar a um bicho por buscar comida no lixo. 

 

 

3. Assinale a alternativa correspondente ao verso que declara a inconformidade do poeta demonstrando sua emoção com 

a revelação de que o bicho era um homem, ou seja, o poeta não admite que um homem possa se comportar como um bicho:  

 
a) No primeiro verso com a descrição “imundície do pátio”. 

b) No quinto verso “Não examinava nem cheirava”. 

c) No sexto verso “Engolia com voracidade”. 

d) No último verso com o vocativo “meu Deus”. 

 

 

4. São exemplos de sinônimos, EXCETO: 

 

a) Brado e grito. 

b) Ordem e anarquia. 

c) Translúcido e diáfano. 

d) Adversário e antagonista. 

 

 

5. Assinale a alternativa onde a palavra destacada NÃO representa um numeral: 

 

a) São pessoas de meias palavras. 

b) Morreu por tomar doses triplas da droga. 

c) Comprou um terço das terras do município. 

d) Patrícia alugou um apartamento no segundo andar do prédio. 

 

 

6. Relacione a coluna A – Pronomes de tratamento, com a coluna B – Emprego correto: 
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COLUNA A  COLUNA B 
a. Vossa Excelência  (     ) Utilizado para o Papa. 

b. 
Vossa 

Magnificência 
 (     ) 

Usados para pessoas com alta autoridade, como por exemplo: 

Presidente da República, Senadores, Deputados, Embaixadores. 

c. Vossa Eminência  (     ) Usados para os reitores das Universidades. 

d. Vossa Santidade  (     ) Usado para Cardeais. 

 

Assinale a sequência correta: 

 
a) A / B / C / D. 

b) B / D / A / C. 

c) C / A / D / B. 

d) D / A / B / C. 

 

 

7. Considere o uso dos dois-pontos parra assinalar a alternativa que NÃO corresponde ao emprego da sua pontuação: 

 
a) Visto que ela nada declarasse, o marido indagou: - Afinal, o que houve? 

b) ... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo porque falou: e daí tornou atrás, ao próprio ato. 

c) Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto 

irresistível... 

d) Joana conseguira: enfim realizar seu desejo maior seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. 

 

 

8. Considere a concordância verbal para assinalar a alternativa correspondente:  

 
a) Vossas Altezas pediram silêncio. 

b) As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. 

c) Encontramos caídas as roupas e os prendedores. 

d) As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. 

 

 

9. Observe as frases e assinale a alternativa onde o emprego da crase está INCORRETO: 

 

a) Obedecemos à norma. 

b) Caminhava à passo lento. 

c) Falei às pessoas estranhas. 

d) Cheguei à Curitiba dos pinheirais. 

 

 

10. São exemplos de antônimos, EXCETO: 

 
a) Eu sempre falava pra Ana que aquele homem era alto mas ela sempre retrucava que aquele homem era baixo. 

b) José mora bem longe da escola, ele sempre morou bem distante. 

c) Eu sempre achei ela tão gorda, mas depois que ela ganhou bebê considero ela magra. 

d) Hoje pela manhã tomei o leite muito quente já agora a noite que leite frio. 

 

 

11. Assinale a alternativa adequada a correlação entre tempos e modos verbais: 

 

a) O que for de esquerda ou de direita teria sido agora relativizado pelas descobertas do DNA, cujas projeções têm esvaziado 

essa clássica divisão.  

b) Se os cientistas vierem a se preocupar com as questões ideológicas de que as futuras descobertas se revestissem, terão corrido 

o risco de partidarizar a ciência.  

c) Felizes são as moscas, que nem precisavam saber nada de política ou de DNA para irem levando sua vida em conformidade 

com o que a natureza lhes determinasse como destino.  

d) A esquerda já chegou a glorificar a ação de líderes personalistas, cujo autoritarismo obviamente excedia os limites de uma 

sociedade que se queria justa e igualitária. 

 

 

12. Considerando as regras de uso dos pronomes este, esse e aquele (e variações), assinale a alternativa que apresenta o uso 

adequado do(s) pronome(s) demonstrativo(s): 
 

a) Este senhor de terno, no fim da sala, é meu avô.  
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b) Essa calça que estou usando está muito apertada.  

c) Transparência pública e cortes orçamentários: estes foram os assuntos da última assembleia. 

d) Os assuntos da próxima reunião serão estes: aprovação do plano de cargo e carreira dos servidores e licitação para concurso 

público. 

 

 

13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme a ortografia oficial:  
 

a) Sugestão, excesso, assessor, persuasão.  

b) Pretencioso, atravéz, ansiedade, vexame.  

c) Sarjento, exceção, mendingo, beneficente.  

d) Privilégio, cezariana, caxumba, carangueijo. 

 

 

14. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto da crase: 

 
a) As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. 

b) Vamos conhecer a fazenda à cavalo. 

c) Às três horas começaremos a estudar. 

d) A partida de futebol terá início às 17h. 

 

 

15. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao uso correto do pronome: 

 

a) Um quarto muito frio: o chão cinza e sujo, a janela aberta e as paredes brancas.  

b) A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos! 

c) Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada. 

d) Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano. 

 

ATUALIDADES 

 

16. O projeto de lei que atualmente corre na Câmara e no Senado propõe revogar o Estatuto do Desarmamento, 

substituindo-o por um novo, que, se aprovado sem alterações trará grandes mudanças no controle das armas. Algumas das 

principais alterações previstas são: 

 
I. Cidadãos comuns que comprovem necessidade de porte, mediante a apresentação de atestados que comprovem capacidade 

psicológica, bons antecedentes criminais e habilidade para lidar com o armamento; 

II. A licença para porte passará a ser definitiva, e para qualquer cidadão com idade mínima de 21 anos (hoje essa idade é de 25 

anos); 

III. Qualquer cidadão poderá ter legalmente uma arma, bastando atender a alguns requisitos básicos, como ter emprego, 

residência fixa e certificado de capacidade técnica. Armas estão liberadas até para condenados na justiça por crime, desde 

que o crime não seja doloso. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) I, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

17. O verão de 2018 chegou sob a ameaça da febre amarela. A doença é endêmica, ou seja constante na maior parte do país, 

mas o surto atual é considerado o pior da história. Ele teve início no começo de 2017, atingindo Minas Gerais e Espírito 

Santo, além de alguns casos isolados em São Paulo e Bahia. Após perder força no inverno, a doença voltou a se espalhar 

agora no verão de 2018, atingindo todo o Sudeste além do Distrito Federal. Sobre a febre amarela urbana podemos afirmar: 

 
a) Quando ocorre nas matas, a febre amarela é chamada de silvestre e os principais hospedeiros são as diferentes espécies de 

macacos.  
b) Quando picados por fêmea do mosquito Haemagogus ou Sabethes os macacos infectados transmitem o vírus a ela, e o 

mosquito passa a transmitir o vírus ao picar as pessoas.  

c) Os macacos são os hospedeiros da doença e eles não a transmitem diretamente ao ser humano. 
d) O vírus é transmitido pela fêmea do Aedes aegypti, mas essa variante urbana é considerada extinta no país desde a década de 

1940. Nos dois casos, o ser humano torna-se o hospedeiro, e a doença pode ou não se tornar epidêmica. 
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18. O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima que mais de 300 mil pessoas tentaram cruzar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa em 2015. A 

maioria dos migrantes vem da África e do Oriente Médio, fugindo de perseguições políticas e guerras, como a que castiga a 

Síria desde 2011. Mas nem todos conseguem chegar ao seu destino final. A travessia é perigosa, feita em embarcações 

precárias geralmente superlotadas. Em 2015, cerca de 2,5 mil pessoas já morreram afogadas no Mar Mediterrâneo. O Brasil 

é uma nação formada por imigrantes – dos portugueses, que chegaram aqui a partir de 1500, passando pelos africanos trazidos 

como mão de obra escrava, até a onda de europeus, japoneses e árabes que chegou ao país entre o final do século XIX e início 

do século XX. Atualmente, o país vem recebendo imigrantes de países vizinhos como: 

 
a) Bolívia, Paraguai, África e Haiti.  

b) África, Alemanha, Bélgica e Bulgária. 

c) Haiti, Chipre, Dinamarca e Eslovénia. 

d) Letónia, Haiti, Lituânia e Congo. 
 

 

19. Em 2018, cinco países com importante peso econômico e político na região realizarão eleições presidenciais: _____ Além 

disso, o regime cubano irá decidir quem irá suceder o presidente Raul Castro, mas sem eleições diretas. 

Preencha a lacuna com a alternativa correta: 

 
a) Argentina, Bolívia, Peru e Brasil. 

b) Chile, Colômbia, Equador e Brasil. 

c) Venezuela, Uruguai, Suriname e Peru. 

d) Brasil, México, Colômbia, Paraguai e Venezuela. 

 

 

20. A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 será a vigésima primeira edição 

deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de 

Futebol (FIFA), que ocorrerá na Rússia, anfitriã da competição pela primeira vez. Assinale a alternativa correspondente a 

desvantagem da Copa do mundo Fifa de 2018: 

 
 

a) Se a Copa do Mundo de Futebol for um sucesso de organização na Rússia, a imagem do país e do presidente Vladimir Putin 

no exterior pode melhorar muito. 

b) O evento inflaciona os serviços, principalmente de hotéis, antes e durante a Copa do Mundo. Mesmo pessoas que não vão 

assistir aos jogos pagarão preços salgados em diárias de hotéis e serviços nas cidades que serão sedes. 

c) Aumento de investimentos no país de empresas ligadas direta ou indiretamente ao futebol. Estes investimentos geram renda 

e empregos no país. 

d) A Copa do Mundo atrai grande quantidade de turistas para o país, gerando lucro para empresas (principalmente de hotéis 

e turismo) e empregos para os brasileiros. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

21. Conforme dispõe a Lei nº 13.303/16, implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno 

estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de 

economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à 

ocorrência de corrupção e fraude, é atribuição do:  

 

a) Acionista controlador. 

b) Conselho de administração. 

c) Administrador. 

d) Do comitê de auditoria. 

 

 

22. As licitações realizadas e os contratos celebrados pelas empresas públicas e as sociedades de economia mista destinam-

se a assegurar a seleção de proposta mais vantajosa, devendo-se observar notadamente os princípios da administração 

pública. Assim quando houver dano ao patrimônio de uma dessas instituições, caracterizado pela medição de quantidades 

superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, conforme a Lei nº 13.303/16, teremos o: 
 

a) Sobrepreço. 

b) Superfaturamento. 

c) Faturamento indevido. 

d) Preço inflacionário. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
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23. De acordo com a Lei nº13.303/16, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação 

autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta é uma: 
 

a) Empresa pública. 

b) Sociedade por ações. 

c) Sociedade de economia mista. 

d) Sociedade por ações de capital aberto. 

 

 

24. Conforme disposto na Lei nº 13.303/16, fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável a alta 

administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de 

economia mista, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de 

economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores, é dever do: 
 

a) Administrador. 

b) Do acionista controlador. 

c) Do comitê de auditoria estatutário. 

d) Do conselho fiscal. 

 

 

25. Conforme o artigo 8º da Lei nº 13.303/16, analise os itens abaixo que dizem respeito aos requisitos de transparência 

que devem ser observados pelas empresas públicas e as sociedades de economia mista: 

 

I. Adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação;  

II. Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as 

melhores práticas;  

III. Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade; 

IV. Elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública 

ou da sociedade de economia mista. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Apenas I e IV estão corretos. 

b) Apenas II e III estão corretos. 

c) Apenas I, II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

 

26. De acordo com a Lei nº 12.527/11, o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, 

destinação ou controle da informação é denominado de: 

 

a) Informação. 

b) Tratamento da informação. 

c) Autenticidade. 

d) Integridade. 

 

 

27. Conforme disposto na lei que trata do acesso à informação, pelos órgãos e entidades públicas, assinale a alternativa que 

NÃO contempla o acesso e o direito de obter a informação: 

 

a) Aquela contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 

arquivos públicos. 

b) Aquela produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou 

entidades. 

c) Aquela pertinente à administração de patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos 

administrativos. 

d) Aquela referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico de interesse exclusivo da segurança da 

sociedade e do estado. 

 

 

28. Conforme dispõe a Lei nº 12.527/11, a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observados o seu teor e 

em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como: 
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a) Ultrassecreta, secreta ou reservada. 

b) Secreta, sigilosa ou ostensiva. 

c) Ultrassecreta, ostensiva ou confidencial. 

d) Secreta, sigilosa ou confidencial. 

 

 

29. De acordo com a Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa que indica um ou mais atos de improbidade administrativa que 

causem prejuízo ao erário: 
 

a) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza 

cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

b) Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de entidades previstas na lei. 

c) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

d) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 

 

 

30. Conforme disposto no artigo 7º, da Lei nº 8.429/92, quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao 

patrimônio público ou levar a um enriquecimento ilícito, deverá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 

representar junto: 

 

a) Ao Ministério da Fazenda. 

b) A Receita Federal. 

c) Ao Ministério Público. 

d) A Câmara dos Deputados. 

 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa abaixo em que NÃO consta um ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública: 
 

a) Retardar ou deixar de praticar, ato de ofício. 

b) Negar publicidade aos atos oficiais. 

c) Revelar ao conhecimento de terceiro, teor de medida política ou econômica capaz de afetar preço de mercadoria, bem ou 

serviço, antes da divulgação oficial. 

d) Não frustrar a licitude de concursos públicos. 

 

 

32. O conjunto de elementos necessários e suficientes, que caracterizam a obra ou serviço, objeto da licitação, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e serve de referência para os interessados em participar do processo licitatório, é 

chamado de: 
 

a) Memorial executivo. 

b) Projeto básico. 

c) Termo de contrato. 

d) Termo de adesão. 

 

 

33. A licitação em que há interessados, mas que não preenchem os requisitos necessários para o processo licitatório, sendo 

portanto inabilitados ou desclassificados, devendo a administração realizar novo processo licitatório, é chamada de: 

 

a) Nula. 

b) Inexigível. 

c) Deserta. 

d) Fracassada. 

 

 

34. A licitação se desenvolve em uma sequência lógica, onde é possível se distinguir uma fase externa e uma fase interna. 

Assinale a alternativa que apresenta uma das etapas da fase externa: 
 

a) Indicação de recursos orçamentários. 

b) Publicação do edital. 

c) Definição do tipo de licitação. 

d) Habilitação dos licitantes. 
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35. Com base nos dispostos nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Pregão é uma modalidade de licitação abrangida pela Lei nº 8.666/93. 

b) Leilão é uma modalidade de licitação abrangida pela Lei nº 8.666/93. 

c) A Lei nº 8.666/93 instituiu normas para licitações e contratos para a Administração Pública estadual e municipal, enquanto 

que a Lei nº 10.520/02 instituiu normas para licitações e contratos exclusivamente para a Administração Pública Federal. 

d) Concorrência é uma modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520/02. 

 

 

36. Dentre as modalidades de licitação, aquela que entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, é 

definida pela Lei nº 8.666/93 como: 

 
a) Leilão. 

b) Tomada de preços. 

c) Concorrência. 

d) Convite. 

 

 

37. A modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns é feita em sessão pública, por 

meio de propostas de preços escritas e lances verbais é: 

 

a) Leilão. 

b) Convite. 

c) Pregão. 

d) Tomada de preços. 

 

 

38. De acordo com a Lei nº 9.636/98, os Estados, Municípios e a iniciativa privada poderão ser habilitados para executar 

a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a 

execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na forma da legislação 

pertinente. Essa ação será feita através de convênios ou contratos a serem celebrados com: 
 

a) SPU – Secretaria do Patrimônio da União. 

b) SPU – Secretaria de Projetos da União. 

c) SPU – Secretaria Privativa da União. 

d) SPU – Secretaria Parlamentar da União. 

 

 

39. Conforme a Lei nº 9.636/98, a venda de bens imóveis da União será feita através de: 

 

a) Pregão ou concorrência. 

b) Leilão público ou pregão. 

c) Leilão público ou concorrência. 

d) Tomada de preços ou concorrência. 

 

 

40. A Lei nº 9.636/98, prevê ainda, mediante ato do Poder Executivo e a seu critério, a doação de bens imóveis pertencentes 

à União, exceto a: 
 

a) Estados, Distrito Federal, Municípios, fundações públicas e autarquias públicas. 

b) Empresas públicas federais, estaduais e municipais. 

c) Sociedades de economia mista voltadas à execução de programas de provisão habitacional. 

d) Fundos públicos nas transferências destinadas a realização de programas de provisão habitacional ou de interesse social. 

 

 

41. De acordo com a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 

previsto no artigo 175 da Constituição Federal, considera-se permissão de serviço público: 
 

a) A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou 

não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. 

b) A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado. 



Página 9 de 10 
 

c) A delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa 

física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

d) A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, 

delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 

que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco. 

 

 

42. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos são regidas pelos termos do 

artigo 175 da Constituição Federal, pela Lei nº 8.987/95, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos contratos. 

Assim extingue-se a concessão exceto por: 

 

a) Encampação. 

b) Execução do contrato. 

c) Rescisão. 

d) Anulação. 

 

 

43. “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer 

tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o particular, significa 

“pode fazer assim”, para o administrador público significa “deve fazer assim””. A que princípio da Administração Pública 

se refere esse texto: 
 

a) Moralidade. 

b) Impessoalidade. 

c) Eficiência. 

d) Legalidade. 

 

 

44. Através da emenda constitucional nº 19/98, conhecida como emenda da reforma administrativa, foi acrescentado entre 

outros princípios da Administração Pública anteriormente constitucionalizados, o princípio da: 

 

a) Legalidade. 

b) Eficiência. 

c) Publicidade. 

d) Moralidade. 

 

 

45. Com relação aos poderes administrativos, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O Poder hierárquico é o meio que dispõe a Administração Pública para distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos; 

II. O Poder normativo é aquele que compete ao Executivo expedir regulamentos e outros atos regulamentares de caráter geral 

e efeitos externos; 

III. O Poder disciplinar é a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades 

individuais, regula a prática do ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público e interfere na esfera privada. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

 

46. Quando se diz que a Administração Pública tem que exercer a sua atividade administrativa de acordo com os objetivos 

legais, temos os princípios da: 

 

a) Da moralidade e legalidade. 

b) Da impessoalidade e publicidade. 

c) Da legalidade e da finalidade. 

d) Da oficialidade e da finalidade. 

 

 

47. Conforme dispõe a Constituição Federal, o princípio da publicidade assegura o conhecimento de informações relativas 

a pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para 

garantir esse direito o impetrante poderá valer-se de: 
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a) Habeas corpus. 

b) Mandado de segurança. 

c) Habeas data. 

d) Mandado de injunção. 

 

 

48. Conforme dispõe a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão que trata do procedimento administrativo e estabelece parâmetros para a pesquisa de preços para aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral, analise os itens abaixo: 

 

I. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou concluídos nos 180 dias anteriores à data 

da pesquisa de preços; 

II. Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 dias; 

III. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, em qualquer data e 

horário. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Apenas I e II estão corretos. 

b) Apenas I e III estão corretos. 

c) Apenas II está correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

 

49. De acordo com a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, o processo para identificar, avaliar, tratar, 

administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da 

organização é chamado de: 

 

a) Mapa de riscos. 

b) Instrumento de medição de resultado. 

c) Gerenciamento de riscos. 

d) Termo de referência. 

 

 

50. Com relação às contratações de serviços de que tratam a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, estas serão 

realizadas observando-se as seguintes fases: 
 

a) Planejamento da contratação – gestão do contrato e estudos preliminares. 

b) Seleção do fornecedor – estudos preliminares e gestão do contrato. 

c) Planejamento da contratação – gerenciamento de riscos e seleção do fornecedor. 

d) Planejamento da contratação – seleção do fornecedor e gestão do contrato. 

 


