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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. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 

 

ATUALIDADES  

 

11. The bill currently underway in the House and Senate proposes to repeal the Disarmament Statute, replacing it with a 

new one, which, if approved unchanged, will bring about major changes in arms control. Some of the key changes envisaged 

are: 

 

I. Ordinary citizens who prove their need for size, through the presentation of certificates attesting to their psychological 

capacity, good criminal record and ability to deal with weapons. 

II. The license for postage will become final, and for any citizen with a minimum age of 21 years (today that age is 25 years); 

III. Any citizen can legally have a weapon, simply by meeting some basic requirements, such as having a job, fixed residence 

and a certificate of technical ability. Weapons are released even for those convicted in court for a crime, as long as the crime 

is not willful. 

 

It is correct what is stated in: 

 

a) I, only. 

b) I and III, only. 



Página 4 de 10 
 

c) II and III, only. 

d) I, II and III. 

 

 

12. The summer of 2018 arrived under the threat of yellow fever. The disease is endemic, or constant across most of the 

country, but the current outbreak is considered the worst in history. It started in early 2017, reaching Minas Gerais and 

Espírito Santo, as well as some isolated cases in São Paulo and Bahia. After losing strength in winter, the disease spread 

again in the summer of 2018, reaching the entire Southeast beyond the Federal District. About urban yellow fever we can 

say: 

 

a) When it occurs in the woods, yellow fever is called wild and the main hosts are the different species of monkeys. 

b) When bitten by a female of the Haemagogus or Sabethes mosquito infected monkeys transmit the virus to it, and the 

mosquito transmits the virus by stinging the people. 

c) Monkeys are the hosts of the disease and they do not transmit it directly to humans. 

d) The virus is transmitted by the female Aedes aegypti, but this urban variant has been considered extinct in the country since 

the 1940s. In both cases, the human becomes the host, and the disease may or may not become epidemic. 

 

 

13. The world is currently experiencing the most serious refugee crisis since World War II. The United Nations estimates 

that more than 300,000 people have tried to cross the Mediterranean Sea to reach Europe by 2015. Most migrants come from 

Africa and the Middle East, fleeing political persecution and wars, such as punishing Syria since 2011. But not everyone can 

reach their final destination. The crossing is dangerous, made in precarious boats usually overcrowded. By 2015, some 2,500 

people have died of drowning in the Mediterranean Sea. Brazil is a nation formed by immigrants - from the Portuguese, who 

arrived here from 1500, passing through the Africans brought as slave labor, to the wave of Europeans, Japanese and Arabs 

who arrived in the country between the end of the 19th century and beginning of the 20th century. Currently, the country 

has been receiving immigrants from neighboring countries such as: 

 
a) Bolivia, Paraguay, Africa and Haiti. 

b) Africa, Germany, Belgium and Bulgaria. 

c) Haiti, Cyprus, Denmark and Slovenia. 

d) Latvia, Haiti, Lithuania and Congo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

14. In 2018, five countries with significant economic and political power in the region will hold presidential elections: 

_____ In addition, the Cuban regime will decide who will succeed President Raul Castro, but without direct elections. Fill 

in the gap with the right alternative. 

 
a) Argentina, Bolivia, Peru and Brazil. 

b) Chile, Colombia, Ecuador and Brazil. 

c) Venezuela, Uruguay, Suriname and Peru. 

d) Brazil, Mexico, Colombia, Paraguay and Venezuela. 

 

 

15. The 2018 FIFA World Cup or FIFA World Cup 2018 will be the twenty-first edition of this sporting event, an 

international men's soccer tournament hosted by the International Football Federation (FIFA) in Russia, hosting the 

competition for the first time. Indicate the alternative matches the disadvantage of the FIFA World Cup 2018: 
 

a) If the Football World Cup is a successful organization in Russia, the image of the country and of President Vladimir Putin 

abroad can improve a lot. 

b) The event inflates the services, mainly of hotels, before and during the World Cup. Even people who will not watch the 

games will pay salty prices on hotel rates and services in the cities that will host them. 

c) Increased investment in the country of companies directly or indirectly linked to football. These investments generate 

income and jobs in the country. 

d) The World Cup attracts large numbers of tourists to the country, generating profits for companies (mainly hotels and 

tourism) and jobs for Brazilians. 

 

 

16. If the government wants to promote a political reform to change the current system, it will need to present a _____ in 

Congress. And for that, you must have a strong allied base that guarantees you the necessary votes for approval. 

 

Mark the alternative that correctly fills the void of the statement: 

 
a) Project for voting. 

b) Restructuring of city councilmen. 

c) Analysis of the current situation. 

d) Change in the federal constitution.  
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17. The Brazilian Gross Domestic Product (GDP) remained practically stable and grew 0.1% in the third quarter of 2017 

compared to the previous three months. In the year to September, GDP grew by 0.6% in relation to the same period of 2016. 

According to data presented by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), it is the third consecutive quarter 

that the Brazilian economy presents positive result. Economic analysts call a "technical recession" an economic picture in 

which a country presents: 

 

a) Decrease in GDP for two consecutive quarters. 

b) Increase in GDP by 20% compared to the previous month. 

c) Daily recurrence of interest and inflation. 

d) Recess of member countries. 

 

 

18. Outsourcing work occurs when one company hires another to transfer the execution of a specific service. This happens 

when, for example, a parts factory hires workers from another company to perform surveillance and cleaning services. These 

professionals are not employees of the factory - they are employed and remunerated by these service providers. Currently, 

the Superior Labor Court (TST) imposes some restrictions on the practice of outsourcing. One of them concerns the so-called 

end-of-business activity. Mark the alternative that gives an example of this scenario. 

 
a) Authorizes a company to outsource all of its activities, including end-activity. 

b) The employee who produces the part in the factory may be outsourced. As a result, there is a trend towards an increase in 

the number of subcontracted workers. 

c) The main activity that is the focus of the business. In the case of a parts factory, it can not outsource the employees who 

produce the parts. Outsourcing of so-called middle-level activities, such as cleaning and surveillance services in a factory, is 

allowed. 

d) It deals with outsourcing, where it is possible to combine aspects of the two laws in the final regulation on the subject. 

 

 

19. In Law created in March 2015, President Dilma Rousseff - the first woman to hold the highest executive position in the 

country - passed Law 13,104, which classifies feminicide as a heinous crime. Check the alternative corresponding to this 

setting. 

 
a) It is the law that defends offenders of women who are considered victims. 

b) It is the name of a project of the United Nations (UN) a step forward in the defense of women. 

c) It is the name of the maximum sentence of imprisonment (30 years), they are not entitled to pardon (forgiveness) or amnesty. 

d) It is the murder of women motivated solely by the fact that the victim is a woman. A feminicide kills the woman out of 

hatred and the feeling of possession over her. 

 

 

20. The lack of a clear and continuous policy of public transport has led to an expensive and low quality service. Buses in 

insufficient number carry out long journeys, which implies overcrowding and great waiting at the stopping points. In 

addition, there was no investment in rail transport, while the subway was built late. There are few Brazilian capitals that 

have subway lines. As a result we had an explosion in the use of automobiles, which affected the quality of life in the 

metropolises. In addition to increased pollution, this factor has impacted the time spent on traffic and the number of 

accidents. Experts point out, among others, suggestions to improve traffic: 

 

I. Urban toll: collection of a tax on the cars circulating in the central regions of the city, a measure already adopted in London 

(United Kingdom) and Stockholm (Sweden). The proposal was presented in 2010 in the City Hall of São Paulo, but ended 

up being filed; 

II. Solidarity carpool: shared use of a car by two or more people making a common route. Companies give benefits (as a parking 

space) to users, and some city halls, such as São Bernardo do Campo and Sorocaba (SP), already have programs of the type 

for their employees; 

III. Reorganization of space: urban planning that brings people closer to their places of work, study and leisure in order to reduce 

the need for large displacements. It includes the concept of compact city, which concentrates housing, commerce and 

services in the same area; 

IV. Expansion of vehicle rotation: increased restriction of the movement of cars in certain places, days and times, according to 

vehicle license plates. The measure was adopted in Sao Paulo in 1997. But, according to experts, its effects on the reduction 

of traffic would already be zero today; 

V. Traffic restriction and parking: Certain vehicles, such as trucks, can not travel on certain roads at specific times. Cars have 

fewer places to stop on public roads, and parking fees are more expensive. 

 

It is correct what is stated in: 

 

a) I and II, only. 

b) I, III and V, only. 
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c) II and IV, only. 

d) All alternatives. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

21. 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. 

 

 

22. 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. 

 

 

23. 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. 

 

 

24. 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. 

 

 

25. 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. 

 

 

26. 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. 

 

 

27. O princípio da Administração Pública que preceitua que normas administrativas tem que ter sempre como objetivo o 

interesse público, é o princípio da: 

 

a) Eficiência. 
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b) Impessoalidade. 

c) Legalidade. 

d) Moralidade. 

 

 

28. “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. 

 

 

29. 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. 

 

 

30. 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. 

 

 

31. 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. 

 

 

32. 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: 
 

a) Habeas corpus. 

b) Mandado de segurança. 
c) Habeas data. 

d) Mandado de injunção. 

 

 

33. 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. 
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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. 

 

 

34. 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. 

 

 

35. 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. 

 

 

36. 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. 

 

 

37. 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. 

 

 

38. 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: 

 

a) Ultrassecreta, secreta ou reservada. 

b) Secreta, sigilosa ou ostensiva. 

c) Ultrassecreta, ostensiva ou confidencial. 

d) Secreta, sigilosa ou confidencial. 

 

 

39. 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. 
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c) Administrador. 

d) Do comitê de auditoria. 

 

 

40. 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. 

 

 

41. 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. 

 

 

42. 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. 

 

 

43. 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) Acionista controlador. 

c) Comitê de auditoria estatutário. 

d) Conselho fiscal. 

 

 

44. 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. 

 

 

45. Conforme a Lei nº 9.636/98, a venda de bens imóveis da União será feita através de: 
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a) Pregão ou concorrência. 

b) Leilão público ou pregão. 

c) Leilão público ou concorrência. 

d) Tomada de preços ou concorrência. 

 

 

46. 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. 

 

 

47. 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. 

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. 

 

 

48. 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. 

 

 

49. O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas é o conceito de: 
 

a) Governança corporativa. 

b) Responsabilidade social. 

c) Conselho corporativo. 

d) Conselho administrativo. 

 

 

50. O desejo de disponibilizar às partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas 

por disposições de leis ou regulamentos, contemplando também os demais fatores que norteiam a ação gerencial e que 

condizem à preservação e à otimização do valor da organização, é o princípio da: 
 

a) Equidade. 

b) Prestação de contas. 

c) Transparência. 

d) Responsabilidade corporativa. 

 

 


