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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

 
 

01- O emprego do acento grave deu-se em função da ocorrência 

de crase: 

 

A. Na indicação de uma hora específica e em uma locução 

adverbial. 

B. Numa referência a uma hora genérica e em uma 

expressão subentendida. 

C. Em relação a substantivos consagrados pela fala popular. 

D. Diante de um pronome relativo e um demonstrativo 

respectivamente. 

E. Diante de uma locução conjuntiva e numa referência a 

uma hora específica. 

 

A propaganda eleitoral será permitida a partir desta sexta-

feira. De acordo com a Lei das Eleições também está liberada a 

propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a veiculação 

de qualquer tipo de propaganda paga. 

Nesta data, também estão liberados os comícios das 8h às 

24h. Partidos políticos e coligações podem usar, no período 

entre às 8h e as 22h, alto-falantes e amplificadores de som nas 

sedes deles ou em veículos. 

A partir deste sábado, estará proibida a contratação de 

shows artísticos pagos com recursos públicos e inaugurações. A 

partir desta data também é proibido que candidatos 

compareçam a inaugurações de obras públicas. 

Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações e o Ministério Público Eleitoral 

impugnem candidaturas, conforme determina a Lei 

Complementar nº 64/1.990. 

Os eleitores fora do domicílio eleitoral têm até o dia 8 de 

agosto para requerer a segunda via do título de eleitor. 

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa dia 

21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, três dias antes do 

primeiro turno de votações. Nas localidades em que houver 

segundo turno, o dia será 28 de outubro. 

 

02- Qual a finalidade proferida pelo discurso no texto acima? 

 

A. Convencer o leitor a tomar uma postura. 

B. Deixar clara a opinião própria do autor. 

C. Informar o leitor de um acontecimento que orienta a 

sociedade. 

D. Passar uma informação sem a frieza da imparcialidade. 

E. Mostrar que uma informação pode ser passada 

corretamente mesmo não sendo dotada de objetividade. 

 

03- Em qual das alternativas abaixo a vírgula foi empregada 

para separar orações coordenadas? 

 

A. ‘Nas localidades em que houver segundo turno, o dia será 

28 de outubro.’ 

B. ‘candidatos, partidos políticos, coligações e o Ministério 

Público Eleitoral impugnem candidaturas’ 

C. ‘De acordo com a Lei das Eleições também está liberada 

a propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a 

veiculação de qualquer tipo de propaganda paga.’ 

D. ‘podem usar, no período entre às 8h e as 22h’ 

E. ‘Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações’ 

 

04- De acordo com o texto: 

 

A. Não é possível de maneira alguma pagar por uma 

propaganda eleitoral, salvo na internet. 

B. Mesmo que a lei das eleições impeça a propaganda paga, 

ela poderá ser feita na internet. 

C. Propaganda eleitoral pela internet só poderá ser veiculada 

se for paga, o mesmo não se aplicando à de rua. 

D. A lei das eleições permitiu, excepcionalmente, que a 

propaganda política seja divulgada pela internet, mesmo 

que gratuita. 

E. A propaganda eleitoral está permitida, desde que gratuita, 

inclusive pela internet. 

 

05- As expressões ‘será permitida’ e ‘estão liberados’ 

concordando com ‘a propaganda eleitoral’ e ‘os comícios’ 

assumiram tais formas de acordo com qual regra de 

concordância transcrita abaixo? 

 

A. O sujeito posposto altera as relações de concordância. 

B. O núcleo dos sujeitos das orações veio precedido de 

artigo, por isso os adjetivos concordaram no plural. 

C. As palavras ‘permitida’ e ‘liberadas’ podem funcionar 

como adjetivo ou advérbio. No caso, têm valor de 

advérbio e adjetivo respectivamente, e, por isso, 

concordaram no singular e no plural. 

D. Os verbos ‘ser’ e ‘estar’ devem concordar em gênero 

sempre com as pessoas a que fazem referência. 

E. Em expressões indicativas de quantidade aproximada o 

verbo sempre concorda com o substantivo. 

 

Joey Chestnut e Sonya "Viúva Negra" repetiram a dose do ano 

passado e ambos bateram seus próprios recordes ao vencerem 

as etapas masculina e feminina da 97ª edição da tradicional 

competição de comer cachorros-quentes  em Coney Island, em 

Nova York (Estados Unidos). 

Ele comeu 68 cachorros-quente enquanto ela comeu 45 lanches 

em apenas dez minutos. No ano passado o número de Sonya foi 

40 e de Chestnut foi 62. 
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06- No trecho acima, retirado de uma notícia publicada na 

internet, a palavra composta ‘cachorro-quente’ foi pluralizada 

de duas maneiras diferentes. Assinale a alternativa abaixo que 

contém a alternativa correta quanto à grafia e à regra que a 

justifica. 

 

A. Cachorro-quentes: substantivo+adjetivo, só o segundo 

vai para o plural. 

B. Cachorro-quentes: adjetivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

C. Cachorro-quentes: substantivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

D. Cachorros-quentes: substantivo+adjetivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

E. Cachorros-quentes: substantivo+substantivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

 

07- São acentuadas pela mesma regra que ‘viúva’:  

 

A. Baú e faísca 

B. Juíz e reúne 

C. Saúde e raínha 

D. Contribuíu e heroína 

E. Moínho e Raúl 

 

Violeta (Casimiro de Abreu) 

Sempre teu lábio severo 

Me chama de borboleta! 

— Se eu deixo as rosas do prado 

É só por ti — violeta! 

Tu és formosa e modesta 

As outras são tão vaidosas! 

Embora vivas na sombra 

Amo-te mais que do que às rosas. 

A borboleta travessa 

Vive de sol e de flores… 

— Eu quero o sol de teus olhos, 

O néctar dos teus amores 

Cativo de teu perfume 

Não mais serei borboleta; 

— Dá-me o teu mel — violeta! 

 

08- No poema, pode-se afirmar que a mulher é vista de uma 

maneira: 

 

A. Realista 

B. Idealizada 

C. Mentirosa 

D. Equivocada 

E. Exagerada 

 

09- De acordo com o contexto, ‘severo’ é sinônimo de: 

 

A. Irreal 

B. Belo 

C. Atraente 

D. Rígido 

E. Amável 

 

 

 

10- No texto, ‘modesta’ só NÃO é sinônimo de: 

 

A. Penosa 

B. Moderada 

C. Humilde 

D. Recatada 

E. Discreta 

 

11- Nos versos ‘Sempre teu lábio severo / Me chama de 

borboleta!’, a colocação do pronome ‘me’ está: 

 

A. Correta, pois no caso de verbos no imperativo ocorre a 

próclise. 

B. Correta, pois em caso de enunciados exortativos, o 

pronome é atraído para antes do verbo. 

C. Correta, já que o advérbio ‘sempre’ funciona como 

atrator do pronome oblíquo. 

D. Incorreta, uma vez que não se iniciam enunciados com 

pronome oblíquo. 

E. Incorreta, pois o verbo no infinitivo impessoal ‘chama’, 

deixa o pronome enclítico. 

 

12- Assinale a alternativa que contém uma interpretação correta 

da tira: 

A. Aborda um tema incomum à sociedade brasileira nos 

últimos tempos. 

B. Informa uma nova prática social da classe média. 

C. Denuncia um fato desconhecido. 

D. Satiriza a violência no país. 

E. Interpreta uma ação de maneira condescendente ao 

infrator. 

 

13- O texto, ao tratar do roubo do carro do pai e do carro do 

filho, que é de brinquedo, quer mostrar que esse tipo de ação 

criminosa: 

 

A. Se multiplicou ao longo do tempo poupando apenas as 

mulheres. 

B. É feita de maneira bastante seletiva. 

C. Atinge a todos indiscriminadamente. 

D. Está presente até nas classes menos abastadas. 

E. É bem pior quando se trata de crianças. 

 

14- A fala do garoto ‘pelo menos o seu estava no seguro’, é 

responsável pelo humor da tira por tratar-se de uma conclusão 

incomum para uma criança ao ver algo seu tirado sem 

consentimento. Ao atribuir o pensamento e a fala ao menino, o 

autor quer provar que atitudes como a do ladrão tornaram-se: 

 

A. Normais, corriqueiras. 
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B. Inusitadas, até mesmo impossíveis. 

C. Surpreendentes, abruptas. 

D. Impunes, violentas. 

E. Raras, infundadas. 

 

15- Ao elaborar seus textos é necessário que o autor escolha 

bem seus enunciados para que eles auxiliem o leitor no sentido 

de construir significados. Na frase ‘Droga, levaram meu carro’, 

o autor optou por uma oração com sujeito indeterminado por 

que: 

 

A. É aquele que se pode identificar com precisão pela 

desinência do verbo. 

B. É aquele que, mesmo existindo, não se pode determinar 

pelo contexto, nem pela terminação verbal. 

C. Apresenta dois núcleos diretamente ligados pela ação 

verbal. 

D. Não está escrito explicitamente na frase, mas pode ser 

facilmente identificado pela desinência verbal. 

E. É formado apenas pelo predicado com um verbo sempre 

impessoal. 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Utilizando o Linux como sistema operacional, têm-se 

diversos comandos de teclado que podem ser requisitados. Para 

cancelar um comando utiliza-se: 

 

A. Ctrl-C  

B. Ctrl-D  

C. Ctrl-U  

D. Ctrl-S  

E. Ctrl-Q 

 

17- É um dos protocolos do nível de transporte (portas) tratados 

pelo Firewall: 

 

A. TCP 

B. ICMP 

C. ARP 

D. SMTP 

E. FTP 

 

18- É um comando do Linux para Manipular Diretório, onde o 

mesmo remove um diretório vazio: 

 

A. pwd  

B. find  

C. cd  

D. rmdir  

E. rm  

 

19- No OpenOffice.org,se posicionarmos o ponteiro do mouse 

sobre um ícone da barra de ferramentas, o nome do comando 

que o ícone representa será exibido em uma caixa amarela. Para 

ver dicas de ajuda adicionais, deve-se pressionar: 

 

A. Ctrl+D 

B. Shift+F1 

C. F4 

D. Ctrl+I 

E. Shift+F12 

 

20- Este teclado apresenta uma configuração, segundo a 

ABNT, do tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Teclado ABNT 101/102 Teclas. 

B. Teclado ABNT2 

C. Teclado ANNT/Inglês 

D. Teclado/ABNT português 

E. Teclado ABNT alfanumérico 

 

21- Produz as saídas para o Monitor e algumas vezes para 

outros dispositivos (como televisores e projetores).  

Esta é a descrição de: 

 

A. Placa mãe 

B. Placa de vídeo 

C. Processador 

D. Disco rígido 

E. Periférico  

 

22- Sobre o uso eficiente do e-mail é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve-se usar um programa de e-mail que permita a 

máxima compatibilidade com outros usuários de correio 

eletrônico.  

B. Ao compor uma mensagem o usuário deverá dedicar o 

mesmo cuidado que dedicaria a uma carta convencional. 

C. A política de e-mail da empresa deve ser respeitada.  

D. Não se deve partir do pressuposto que uma mensagem 

enviada será lida.  

E. Não há como proteger os e-mails mesmo que 

confidenciais com senhas, por isto o cuidado deve ser 

maior. 

 

23- Estão entre os deveres do administrador público segundo a 

doutrina a respeito do assunto, EXCETO: 

 

A. Dever de probidade 

B. Dever de prestar contas 

C. Dever de Eficiência 

D. Poder-dever de agir    

E. Poder-dever-regulamentar 

 

24- Referente ao processo nas funções da Administração é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Planejamento é o processo de definir objetivos, 

atividades e recursos. 
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B. Organização é o processo de definir o trabalho a ser 

realizado e as responsabilidades pela realização; é 

também o processo de distribuir os recursos disponíveis 

segundo algum critério. 

C. Direção implica a apreciação pelos superiores quanto aos 

aspectos praticados por seus subordinados. 

D. Execução é o processo de realizar atividades e utilizar 

recursos para atingir os objetivos. O processo de 

execução envolve outros processos, especialmente o 

processo de direção, para acionar os recursos que 

realizam as atividades e os objetivos. 

E. Controle é o processo de assegurar a realização dos 

objetivos e identificar a necessidade de modificá-los. 

 

25- São premissas básicas na Teoria Estruturalista apresentada 

por Amitai Etzioni, EXCETO: 

 

A. Submissão do indivíduo à socialização. 

B. Conflitos inevitáveis. 

C. Homem funcional. 

D. Hierarquia e comunicações. 

E. Incentivos mistos. 

 

26- De acordo com a Constituição Federal no Art. 74 afirma-se 

que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade 

de, EXCETO: 

 

A. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos 

orçamentos da União. 

B. Planejar e apresentar mecanismos para planejamento e 

controle rigorosos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

C. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 

eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado. 

D. Exercer o controle das operações de crédito, avais e 

garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 

E. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

 

27- O processo de desenvolvimento organizacional envolve as 

seguintes etapas, EXCETO: 

 

A. Análise negativa do campo administrativo; 

B. Colheita de dados; 

C. Análise dos dados colhidos; 

D. Diagnóstico organizacional; 

E. Ação de intervenção. 

 

28- Dos princípios orçamentários consagrados pela 

Constituição Federal, Indique o principio que envolve a seleção 

dos objetivos que se pretende alcançar, e as ações com as quais 

se chegará até tais objetivos. 

 

A. Princípios da Universalidade 

B. Princípios da Programação 

C. Princípios da Especificação 

D. Princípios da Clareza 

E. Princípios da Publicidade 

 

29- Referente ao SIAFI (Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal) como sistema gerencial, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É um sistema que serve para atender às necessidades de 

informações gerenciais, aos usuários, destinadas a 

gerências orçamentárias, financeiras e de controle, além 

de informar dados para qualquer tomada de decisão 

gerencial, que foi desenvolvido quando do projeto de 

Modernização e Aperfeiçoamento da Administração 

Financeira do Governo Federal 

B. É o principal sistema da administração orçamentária e 

financeira da União, por oferecer suporte aos órgãos 

centrais, setoriais e executores da gestão pública, além de 

informações de todos os órgãos da Administração Direta, 

Autarquias, Fundações, Sociedades de Economia Mista e 

os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 

proporcionando um sistema de informações seguro para a 

Contabilidade da União; 

C. Das suas informações, permite-se elaborar o Balanço 

Geral da União e Relatórios de execução do orçamento e 

de Demonstração das contas a serem apresentadas ao 

Congresso Nacional pelo Presidente da República; 

D. O Tesouro Nacional é o seu maior usuário, permitindo-

lhe definir normas de utilização, orientando e 

controlando as atividades dos gestores públicos, também 

usuários deste sistema; 

E. De acordo com Lei Orçamentária aprovada pelo 

Congresso Nacional, o Poder Executivo estabelece prazo 

de até sessenta dias para a programação financeira e o 

cronograma da despesa mensal, por órgão, respeitando as 

metas de resultados fiscais conforme a Lei de Diretrizes 

Orçamentária. 

 

30- Relacione as colunas acerca da administração financeira e 

orçamentária:  

 

I. Ciclo operacional 

II. Ciclo financeiro 

III. Ciclo econômico 

IV. Caixa 

V. Capital Social 

 

(   )  Inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com 

o recebimento da venda; 

(   )  Conta utilizada para registrar o valor investido na empresa 

pelos sócios ou acionistas; 

(   )  Inicia-se no momento do pagamento da matéria-prima e 

encerra-se no recebimento do pagamento dos produtos;  

(   )  Inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com 

a venda do produto; 

(   )  Conta utilizada para registrar todas as disponibilidades da 

empresa, dinheiro, aplicações, depósitos em bancos, etc. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. II, V, III, IV, I 

B. II, IV, I, III, V 
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C. I, V, II, III, IV 

D. III, IV, II, I, V 

E. I, IV, III, II, V 

 

31- Da classificação de agentes públicos, são agentes 

credenciadores: 

 

A. Os concessionários e permissionários de obras e serviços 

públicos. 

B. Os serventuários de ofício ou cartórios não estatais. 

C. Os hospitais da rede particular que prestam serviços à 

coletividade sob credenciamento do serviço público. 

D. Os leiloeiros. 

E. Os tradutores e interpretes públicos. 

 

32- De acordo com a Lei Nº 8.666/93, relata em seu Art. 3
o
  

que a licitação destina-se a garantir a observância dos 

princípios constitucionais, dentre outros assuntos. Afirmando 

que nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem 

de preferência para produtos manufaturados e para serviços 

nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.  A 

margem de preferência de que se trata será estabelecida com 

base em estudos revistos periodicamente, em prazo não 

superior a: 

 

A. 5 anos 

B. 4 anos 

C. 3 anos 

D. 2 anos 

E. 1 ano 

 

33- Na redação oficial, a concisão é a característica de 

transmitir o máximo de informações com um mínimo de 

palavras, fazendo desaparecer do texto os excessos linguísticos 

que nada acrescentam a essas informações. Para se produzir um 

texto conciso é necessário: disciplinar o uso de expressões e 

fórmulas, desaconselhando-se a utilização de alguns fechos 

prolixos tais como, EXCETO: 

 

A. Para os devidos fins 

B. De ordem superior 

C. Atenciosamente 

D. Reporto-me ao seu ofício em referência 

E. O assunto em epígrafe 

 

34- Referente aos elementos para estrutura da redação oficial, 

indique a alternativa INCORRETA: 

 

A. Usar itálico nas expressões estrangeiras e latinas; 

B. Usar as notas de rodapé escritas com corpo (tamanho da 

letra) de 10 a 12 pontos; 

C. A separação de palavras deve ser evitada. Se, entretanto, 

for inevitável, não separe algarismos, nomes próprios, 

valores, siglas e ditongos; 

D. O documento, quando numerado, qualquer que seja (lei, 

decreto, ofício, memorando, etc.), adquire identificação 

própria e, portanto, leva letra maiúscula na inicial. 

E. Adotar como norma a ordem direta: sujeito – verbo – 

complementos. 

 

 

35- Sobre os elementos do ato administrativo é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O objeto e conteúdo lícito, exequível, certo (deve indicar 

destinatário, eficácia temporal e territorial) e moral.  

B. A forma é um elemento do ato administrativo. Em 

sentido lato, trata-se de formalidade; em sentido estrito é 

o modo pelo qual manifestação se exterioriza; 

C. A finalidade do ato administrativo é elemento essencial. 

Em sentido lato, é o resultado buscado com o ato; em 

sentido estrito a finalidade expressa o interesse público. 

D. A tipicidade dos atos administrativos também é elemento 

fundamental. Lei determina o que é o ato e para que ele 

serve.  

E. A motivação refere-se a questões de fato, que justificam 

o ato (fatos ou situações que o administrador leva em 

conta para aplicar dispositivos de direito), e de direito 

(fundamento legal que autoriza o ato) que servem de 

fundamento para ato. 

 

36- São vantagens da estrutura organizacional do tipo informal, 

EXCETO: 

 

A. Proporciona maior rapidez no processo 

B. Facilidade de controle 

C. Reduz distorções existentes na estrutura formal 

D. Complementa a estrutura formal 

E. Reduz a carga de comunicação dos chefes 

 

37- Na tomada de decisões, são características primordiais do 

controle administrativo: 

 

A. Flexibilidade, retrocessão e planificação. 

B. Planificação, estabelecimento de metas, inflexibilidade. 

C. Maleabilidade, instantaneidade e correção. 

D. Demora de respostas, inflexibilidade, progressão. 

E. Flexibilidade, retrocessão, correção. 

 

38- São objetivos genéricos que se pretende alcançar com a 

administração participativa, EXCETO: 

 

A. Responsabilidades sociais da empresa; 

B. Cultura democrática; 

C. Aumento da alienação 

D. Utilização de todo o potencial das pessoas; 

E. Maior competitividade. 

 

39- Eficácia define-se por: 

 

A. Comparação entre o que se pretendia fazer e o que 

efetivamente se conseguiu. 

B. Relação entre os resultados que se conseguiu alcançar e 

os recursos que foram empregados. 

C. Palavra usada para indicar que a organização utiliza 

produtivamente, ou de maneira econômica, seus recursos. 

D. Expoente do resultado de recursos que foram empregados 

sobre os resultados estabelecidos. 

E. Exata implantação das metas estabelecidas. 
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40- É uma técnica de geração de ideias em grupo. Através da 

sugestão espontânea das pessoas, soluções criativas e 

inovadoras podem surgir neste momento. O pressuposto é que 

todos podem contribuir com soluções para certo problema que é 

determinado para uma sessão de tempestade cerebral.  

 

Esta é a definição de que ferramenta de qualidade: 

 

A. Brainstorming 

B. Pursuit of goals 

C. generation of ideas 

D. creative mind 

E. privity 

 

 


