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01 

 

 
 
A forma verbal ―transita‖ (l.3) foi empregada para 
transmitir a ideia de que o monitor muda 
constantemente de função na escola. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

02 
 
Seria mantido o sentido original do texto caso o 
trecho ―quando há algum problema que precisa ser 
solucionado rapidamente‖ (l.5 e 6) fosse deslocado 
para o início do período, desde que realizados os 
devidos ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 
Infere-se que, para o autor do texto, muitos diretores 
de escolas possuem uma visão restrita sobre a 
função do monitor. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

04 
 
O vocábulo ―suspeitos‖ (l.11) foi empregado, no 
texto, como substantivo, no sentido de aqueles sobre 
os quais recaem suspeitas. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

05 
 
A respeito dos sentidos e de aspectos linguísticos do 
texto CB3A1AAA, julgue o item. 
 
De acordo com o terceiro parágrafo do texto, que os 
monitores têm formação profissional na área de 
educação. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

06 
 
Seria mantida a correção gramatical do texto caso a 
vírgula empregada imediatamente após ―educadores‖ 
(l.19) fosse suprimida. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

07 
 
Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido 
original do texto se o trecho ―O monitor (...) na 
esfera educacional‖ (l.1 a 3) fosse reescrito da 
seguinte forma: Também chamado de inspetor ou 
bedel, o monitor é um dos profissionais mais 
atuantes na área educacional, em algumas 
instituições. 
 
     Certo  
 

     Errado 



 
www.concurseirosabencoados.com.br 

 

Lei 9610/98. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento deste arquivo.                          
Concurseiros Abençoados / Uso Individual. Cópia registrada. 

 

08 

 
Texto CB3A1BBB 

 

 
 

No que se refere à tipologia e a aspectos linguísticos 
do texto CB3A1BBB — um fragmento de obra de 
Machado de Assis —, julgue o item seguinte. 
 
As informações do fragmento de texto em questão 
são insuficientes para se inferir de onde ou para onde 
Rubião teria descido — ―Rubião desceu meio tonto‖ 
(l.10). 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

09 
 
O sentido original do texto seria alterado caso a 
expressão ―a si mesmo‖ (l.3) fosse substituída por 
lhe. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

10 
 
O trecho ―Sofia (...) em obséquios‖ (l.4 a 10) é 
predominantemente narrativo, o que se comprova 
pelas formas verbais flexionadas no pretérito 
imperfeito, empregadas pelo narrador para 
apresentar ações rotineiras de Sofia. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

11 
 
Acerca da ética no serviço público, julgue o item a 
seguir. 
 
Ao deixar de pedir a nota fiscal em uma compra, um 
servidor público descumpre seu dever como cidadão, 
ferindo princípios éticos que buscam a 
universalização e efetividade dos direitos e garantias, 
uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio 
comum das despesas com os serviços prestados à 
população. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

12 
 
Acerca da ética no serviço público, julgue o item a 
seguir. 
 
O princípio da moralidade expresso na CF é reflexo 
da ciência da ética, na medida em que esta trata de 
uma dimensão geral daquilo que é bom. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

13 
 
Acerca da ética no serviço público, julgue o item a 
seguir. 
 
Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, 
princípios éticos não podem ser utilizados como 
instrumento de interpretação da CF e das leis. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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14 
 
      Carlos, formado em medicina, foi contratado 
temporariamente pela União para atuar na rede de 
saúde do Rio de Janeiro, de modo a apoiar eventual 
crescimento da demanda em decorrência dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Durante o expediente, ao 
atender um paciente que fazia uma consulta de 
rotina, não emergencial, Carlos, sem conhecimento 
técnico nem capacitação prévia, resolveu operar, 
sozinho, um aparelho de ressonância magnética, 
danificando-o e gerando um prejuízo de mais de um 
milhão de reais ao hospital. A comissão de ética, ao 
analisar a conduta de Carlos, concluiu que ela seria 
passível de punição com a penalidade de censura, 
mas deixou de aplicá-la por se tratar de servidor 
temporário. 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o 
seguinte item. 
 
A conduta praticada por Carlos não constituiu ato de 
improbidade administrativa, por não ter havido dolo. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

15 
 
A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao 
controle da administração pública, julgue o item a 
seguir. 
 
Agente público que se recusar a prestar a declaração 
de bens dentro do prazo determinado em lei deverá 
ser punido com a pena de demissão a bem do serviço 
público. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

16 
 
Acerca dos atos de improbidade administrativa e das 
sanções previstas em lei, julgue o item a seguir. 
 
As sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa possuem natureza eminentemente 
penal. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 
 

17 
 
Acerca dos atos de improbidade administrativa e das 
sanções previstas em lei, julgue o item a seguir. 
 
Tal qual o servidor público, uma pessoa sem qualquer 
vínculo contratual com o poder público está sujeita às 
disposições da Lei de Improbidade Administrativa. 
Isso se verifica, por exemplo, em caso de 
concorrência para a prática de ato ímprobo ou de 
autobenefício sob qualquer forma. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

18 
 
Acerca dos atos de improbidade administrativa e das 
sanções previstas em lei, julgue o item a seguir. 
 
Preveem-se dois tipos de atos de improbidade 
administrativa: os próprios, realizados pelo próprio 
agente público contra a administração; e os 
impróprios, oriundos da participação de terceiros que 
concorram com o agente público, materialmente ou 
por indução, e que também obtenham benesses 
dessa improbidade. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

19 
 
Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei 
de Improbidade Administrativa. 
 
O estagiário de órgão público não pode ser sujeito 
ativo de ato de improbidade administrativa, em 
virtude do vínculo precário e transitório que mantém 
com a administração pública. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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20 
 
Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei 
de Improbidade Administrativa. 
 
Tendo dúvida sobre a configuração de ato de 
improbidade administrativa, surgida após 
manifestação preliminar do réu, o magistrado deve 
rejeitar imediatamente a ação. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

21 

 

Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e 
garantias fundamentais da República Federativa do 
Brasil. 
 
A dimensão substancial da liberdade de expressão 
guarda relação íntima com o pluralismo político na 
medida em que abarca, antes, a formação da própria 
opinião como pressuposto para sua posterior 
manifestação. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

22 
 
Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e 
garantias fundamentais da República Federativa do 
Brasil. 
 
Ações afirmativas são mecanismos que visam 
viabilizar uma isonomia material em detrimento de 
uma isonomia formal por meio do incremento de 
oportunidades para determinados segmentos. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e 
garantias fundamentais da República Federativa do 
Brasil. 
 
Uma banda formada por músicos amadores não 
remunerados estará dispensada do pagamento de 
direitos autorais em razão da execução de obra 
musical alheia. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

24 
 
Acerca dos direitos e garantias fundamentais 
individuais e coletivos resguardados pela Constituição 
Federal de 1988, julgue o  item  subsequente. 
 
O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por partido político que tenha 
representação no Congresso Nacional. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

25 
 
Acerca dos direitos e garantias fundamentais 
individuais e coletivos resguardados pela Constituição 
Federal de 1988, julgue o  item  subsequente. 
 
A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que 
ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do 
morador, salvo por determinação judicial; nessa 
circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer 
horário. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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26 
 
Acerca dos direitos e garantias fundamentais 
individuais e coletivos resguardados pela Constituição 
Federal de 1988, julgue o  item  subsequente. 
 
No Brasil, é vedada a pena de morte em quaisquer 
situações. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

27 
 
No que se refere às dinâmicas políticas e econômicas 
do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e de outros 
blocos econômicos, julgue o item subsequente. 
 
O Brasil é o maior contribuinte do Fundo para a 
Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), que 
entrou em operação em janeiro de 2007 com a 
aprovação dos primeiros projetos a serem financiados 
com recursos comunitários para fomentar a 
consolidação do processo de integração. 
 
     Certo  
 

     Errado 

 
 

28 
 
No Brasil, muitos trabalhadores estão submetidos a 
relações e condições de trabalho, se não iguais, 
análogas àquelas estabelecidas pelo antigo sistema 
escravista, embora a escravidão tenha sido 
oficialmente abolida há mais de cem anos. 
 
Atualmente, o trabalho caracterizado como forçado 
ou escravo é uma prática que afeta 
 
a) o setor privado, não alcançando os serviços ou 
projetos desenvolvidos pelo setor público.  
 
b) o prestígio brasileiro no sistema internacional, pois 
tais condições de trabalho, diante das demais nações 
industrializadas, são uma particularidade do país.  
 
c) os pré-adolescentes do sexo masculino e 
semialfabetizados, principal mão de obra utilizada no 
setor agrícola.  
 
 
 
 

d) os imigrantes bolivianos residentes em São Paulo, 
explorados pela indústria têxtil e de confecções. 
 
e) o Estado, carente de recursos para identificar os 
empregadores que usam o trabalho escravo e 
prejudicam a economia. 
 
 

29 
 
Em 2017, houve uma série de rebeliões de detentos 
em Roraima, em Minas Gerais, em Santa Catarina, no 
Amazonas, no Paraná e no Rio Grande do Norte. 
Essas ocorrências demonstram a séria crise do 
sistema prisional brasileiro. A respeito desse assunto, 
julgue os itens a seguir. 
 
I. A população carcerária brasileira é composta em 
sua totalidade por detentos que cumprem penas já 
sentenciadas pela justiça. 
 
II. Um dos problemas dos presídios brasileiros é a 
superlotação, resultante de políticas de segurança 
ineficazes e da falta de celeridade da justiça. 
 
III. As referidas rebeliões ocorreram devido às 
precárias condições e falhas do sistema carcerário, 
não guardando relação com disputas entre grupos do 
crime organizado de outras regiões do país. 
 
IV. Para assegurar o controle do sistema carcerário, a 
privatização ou terceirização dos presídios tem sido 
apresentada como opção para solucionar a atual crise 
desse sistema. 
 
Estão certos apenas os itens 
 
a) I e III. 
 
b) II e IV.  
 
c) III e IV. 
 
d) I, II e III. 
 
e) I, II e IV. 
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30 
 
No Brasil, muitos trabalhadores estão submetidos a 
relações e condições de trabalho, se não iguais, 
análogas àquelas estabelecidas pelo antigo sistema 
escravista, embora a escravidão tenha sido 
oficialmente abolida há mais de cem anos. 
Atualmente, o trabalho caracterizado como forçado 
ou escravo é uma prática que afeta 
 
a) o prestígio brasileiro no sistema internacional, pois 
tais condições de trabalho, diante das demais nações 
industrializadas, são uma particularidade do país.   
 
b) os pré-adolescentes do sexo masculino e 
semialfabetizados, principal mão de obra utilizada no 
setor agrícola.  
 
c) os imigrantes bolivianos residentes em São Paulo, 
explorados pela indústria têxtil e de confecções. 
 
d) o Estado, carente de recursos para identificar os 
empregadores que usam o trabalho escravo e 
prejudicam a economia. 
 
e) o setor privado, não alcançando os serviços ou 
projetos desenvolvidos pelo setor público.  
 
 

31 
 
Um dos efeitos adversos da popularização da Internet 
e das redes sociais virtuais é a superexposição da 
vida pessoal de usuários, a qual pode levar a 
situações de constrangimento e de risco à segurança 
individual. Com isso, tem-se tornado cada dia mais 
premente a necessidade de se criarem estratégias 
pessoais e ferramentas jurídicas que garantam o 
 
a) acesso irrestrito às ferramentas digitais. 
 
b) direito à intimidade e à vida privada. 
 
c) exercício pleno da liberdade de expressão. 
 
d) anonimato de todos os usuários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 
As tensões nas relações diplomáticas entre a Coreia 
do Norte e os Estados Unidos da América (EUA) e 
seus aliados têm-se exacerbado desde o início de 
2017. Nesse contexto, o governo norte-coreano  
 
a) fez, ao longo deste ano, frequentes ameaças à 
Coreia do Sul, provocando, desde janeiro, reações 
enérgicas do governo sul-coreano, maior interessado 
em deflagrar um conflito no Oriente. 
 
b) conta, historicamente, entre seus aliados, com o 
Japão, que apoia o regime ditatorial da Coreia do 
Norte, haja vista que, em caso de guerra, a fronteira 
japonesa estaria ameaçada.  
 
c) desenvolveu, segundo informações dos órgãos de 
inteligência dos EUA, uma ogiva nuclear 
miniaturizada a ser usada em um míssil 
intercontinental, o que agravou a crise diplomática 
entre os dois países. 
 
d) apresentou, em ocasiões pontuais, retórica de 
caráter belicista, a qual foi largamente ignorada pelo 
governo norte-americano, bem como por seus aliados 
asiáticos. 
 
 

33 
 
Tendo como referência os sistemas democráticos no 
mundo contemporâneo, julgue o item subsequente. 
 
A abundância de informações em tempo real 
propagada pela Internet agravou a crise pela qual 
passam, atualmente, os partidos políticos e a 
democracia representativa. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

34 
 
No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de 
acesso a Internet, julgue o próximo item. 
 
No Internet Explorer, uma página adicionada à barra 
de favoritos se tornará a homepage do usuário 
quando o navegador for aberto. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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35 
 
Julgue o seguinte item, relativos ao diagnóstico de 
problemas em estações de trabalho e à manutenção 
de computadores. 
 
Como a instalação de plug-ins e complementos de 
instalação deve ser realizada automaticamente, de 
acordo com a orientação do sítio visitado, o nível de 
permissão no navegador deve ser mantido de inferior 
a médio. 
 
     Certo  
 

     Errado 

 
 

36 
 
A respeito dos conceitos básicos de Internet e 
intranet, protocolos, ferramentas e aplicativos, julgue 
o itens seguintes. 
 
Navegador web é um programa que habilita o usuário 
para interagir com documentos HTML hospedados 
em servidores que respondem ao protocolo HTTP 
e(ou) ao HTTPS. 
 
     Certo  
 

     Errado 

 
 

37 
 
Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à 
Internet, ao Internet Explorer 8 e à segurança da 
informação, julgue o item subsequente. 
 
O Modo de Exibição de Compatibilidade do Internet 
Explorer 8, quando ativado, faz que páginas web 
desenvolvidas a partir de versões anteriores ao 
Internet Explorer 8 sejam exibidas como se 
estivessem usando uma versão mais recente do 
navegador. 
 
     Certo  
 

     Errado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 
A respeito da Internet e suas ferramentas, julgue o 
item a seguir. 
 
O Internet Explorer é um navegador oferecido 
gratuitamente pela Microsoft junto ao sistema 
operacional Windows e que, por ser de código 
aberto, pode ser instalado em qualquer computador. 
 
     Certo  
 

     Errado 

 
 

39 
 
Com relação às ferramentas e às funcionalidades do 
ambiente Windows, julgue o item que se segue. 
 

Por meio da tecla , é possível acessar 
diretamente algumas funcionalidades do ambiente 
Windows. Essa opção no teclado permite ações 
rápidas quando associada simultaneamente a outras 

teclas, por exemplo, se associada à tecla , acessa-

se o Windows Explorer; se à tecla , visualiza-se a 
Área de Trabalho.  
 
     Certo  
 

     Errado 

 
 

40 
 
Julgue o item a seguir a respeito de conceitos de 
informática. 
 
Uma das vantagens do Google Chrome é permitir a 
realização de busca a partir da barra de endereço. 
Para isso, é suficiente clicá-la, digitar o que se deseja 
pesquisar e, em seguida, pressionar a tecla ENTER. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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41 

 

Acerca dos princípios fundamentais que regem a 

administração pública brasileira, julgue o item a 

seguir. 

 

Os princípios que regem a administração pública 

federal brasileira estão estabelecidos no Título I – 

Dos Princípios Fundamentais, da Constituição Federal 

de 1988. 

 

     Certo  
 

     Errado 
 

 

42 

 

Acerca dos princípios fundamentais que regem a 

administração pública brasileira, julgue o item a 

seguir. 

 

Entre esses princípios inclui-se aquele que autoriza 

que o administrador público federal, em 

determinadas situações, delegue competência para a 

prática de atos administrativos. 

 

     Certo  
 

     Errado 
 

 

43 

 

Acerca da estrutura da administração federal 

brasileira, julgue o item seguinte. 

 

Empresas públicas são aquelas entidades da 

administração indireta que possuem personalidade 

jurídica de direito privado e cujo capital admite 

recursos da iniciativa privada, desde que, no mínimo, 

51% dele consista de recursos públicos. 

 

     Certo  
 

     Errado 
 

 

 

 

44 

 

Acerca da estrutura da administração federal 

brasileira, julgue o item seguinte. 

 

Fundações públicas são entidades da administração 

indireta dotadas de personalidade jurídica de direito 

público 

     Certo  
 

     Errado 
 

 

45 

 

Acerca da estrutura da administração federal 

brasileira, julgue o item seguinte. 

 

Na administração indireta estão incluídas as 

fundações públicas, as empresas públicas e as 

autarquias. 

     Certo  
 

     Errado 
 
 

46 

 

Acerca da estrutura da administração federal 

brasileira, julgue o item seguinte. 

 

As entidades da administração indireta estão 

incluídas na estrutura administrativa da Presidência 

da República e dos ministérios, sendo a eles 

subordinadas independentemente do enquadramento 

de sua principal atividade. 

     Certo  
 

     Errado 
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47 

 

No que diz respeito aos poderes e deveres dos 

administradores públicos, julgue o item que se segue. 

 

O dever do administrador público de agir de forma 

ética e com boa-fé se refere ao seu dever de 

eficiência. 

     Certo  
 

     Errado 
 
 

48 

 

No que diz respeito aos poderes e deveres dos 

administradores públicos, julgue o item que se segue. 

 

Assim como o administrador de empresas privadas, o 

administrador público tem o poder de agir, o que lhe 

faculta a escolha de agir ou não no exercício de sua 

função. 

     Certo  
 

     Errado 
 

 

49 
 
Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento 
público. 
 
O orçamento, importante instrumento de 
planejamento de qualquer entidade pública ou 
privada, representa o fluxo previsto de ingressos 
financeiros e a aplicação desses recursos em 
determinado período de tempo. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
Acerca dos princípios orçamentários, julgue o item 
seguinte.  
 
Quando o Poder Legislativo local não consegue 
apreciar, discutir, votar e aprovar a lei orçamentária 
no prazo determinado — dezembro de todo ano —, o 
ente federativo inicia o exercício financeiro seguinte 
em descumprimento ao princípio da anualidade.  
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

51 
 
Acerca dos princípios orçamentários, julgue o item 
seguinte.  
 
Apesar do princípio da unidade, orçamentos públicos 
paralelos podem ser adotados pelos entes federativos 
em decorrência de excepcionalidades, como, por 
exemplo, no caso de calamidades que demandam 
urgência na aplicação de recursos públicos.  
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

52 
 
Em relação aos conceitos gerais e à importância da 
administração, julgue o  item  a seguir. 
 
Atualmente, a abordagem da administração é 
predominantemente comportamental, com as 
pessoas representando o foco de conhecimento, 
informação, decisão, ação e avaliação das atividades 
da empresa. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

53 
 
Tendo em vista que a mudança, a inovação e a 
cultura são variáveis importantes para o 
desenvolvimento organizacional, julgue o  seguinte  
item. 
 
A cultura define a missão da organização e seu papel 
em relação ao meio ambiente, projetando uma 
imagem para os clientes, fornecedores e outras 
partes interessadas, mas também podendo criar 
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disfunções que prejudiquem a capacidade de resolver 
problemas de convivência interna e adaptação 
externa. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

54 
 
Acerca das tendências na gestão de pessoas e na 
gestão de desempenho, julgue o  item  subsequente. 
 
Os indivíduos com elevada autoeficácia prescindem 
da participação em programas de treinamento e 
desenvolvimento. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

55 
 
Acerca das tendências na gestão de pessoas e na 
gestão de desempenho, julgue o  item  subsequente. 
 
Os testes de simulação de desempenho vêm se 
tornando cada vez mais populares, por demandarem 
pouquíssima elaboração para serem aplicados e por 
focarem diversos requisitos além daqueles 
relacionados ao trabalho. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

56 
 
Acerca das tendências na gestão de pessoas e na 
gestão de desempenho, julgue o  item  subsequente. 
 
A capacidade de influenciar o comportamento dos 
indivíduos é a ideia central que sustenta um 
programa de avaliação de desempenho. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 
Com relação à administração de recursos humanos 
(RH) nas organizações, julgue o item que se segue. 
 
No planejamento de RH nas organizações, deve-se 
considerar como principal fonte o contexto interno da 
estrutura organizacional, haja vista que o 
fornecimento de pessoal qualificado é o resultado de 
maior valor para o setor de RH. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

58 
 
Com relação à administração de recursos humanos 
(RH) nas organizações, julgue o item que se segue.  
 
As competências mobilizadas pelas pessoas nas 
organizações agregam valor social e econômico a 
indivíduos, equipes e organização, já que os 
conhecimentos, as habilidades e as atitudes, 
incorporados às experiências profissionais, são os 
elementos que garantem o bom desempenho de 
tarefas, atividades e processos. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

59 
 
Julgue o próximo item, no que se refere a tipos de 
estrutura organizacional, natureza, finalidades e 
critérios de departamentalização. 
 
É horizontal a estrutura de uma organização que 
esteja fundamentada em níveis hierárquicos bem 
definidos — como procuradores, chefes de 
departamentos, coordenadores, analistas e técnicos. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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60 
 
A respeito de legislação, princípios e conceitos 
arquivísticos, julgue o item a seguir. 
 
O documento de arquivo tem como característica ser 
produzido e conservado com objetivos históricos e 
culturais. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

61 
 
Julgue o próximo item, no que se refere a tipos de 
estrutura organizacional, natureza, finalidades e 
critérios de departamentalização. 
 
Considere que, em uma organização, os 
departamentos possuam duas linhas de comando — 
uma, que é proveniente da função exercida pelos 
empregados; outra, da divisão do trabalho. Nesse 
caso, as vantagens desse tipo de 
departamentalização incluem a celeridade nas 
decisões e a melhoria na comunicação 
interdepartamental. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

62 
 
A respeito de legislação, princípios e conceitos 
arquivísticos, julgue o item a seguir. 
 
Conjuntos de documentos acumulados por entidades 
privadas encarregadas da gestão de serviços públicos 
são considerados documentos privados. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

63 
 
A respeito de legislação, princípios e conceitos 
arquivísticos, julgue o item a seguir. 
 
Coleção de manuscritos históricos reunidos por uma 
instituição também constitui um arquivo. 
 
     Certo  
 

     Errado 

64 
 
    O gráfico seguinte representa a curva ABC dos 
estoques de determinado órgão federal. O eixo das 
abscissas mostra o percentual de itens e o eixo das 
ordenadas, o percentual do montante financeiro. 
 

 
 
Com referência às informações apresentadas nesse 
gráfico, a classificação de materiais, edital de licitação 
e modalidades de compras, julgue o item 
subsequente. 
 
A partir da curva em apreço, é correto inferir que os 
itens do grupo III são produtos acabados. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

65 
 
    Em um armazém, uma estrutura drive-through de 
estocagem formada por prateleiras porta-paletes foi 
instalada com um dos lados encostado na parede. 
 
Com referência a essa situação hipotética, aos 
critérios e técnicas de armazenagem e à gestão de 
estoques, julgue o seguinte item. 
 
As condições mencionadas na situação em apreço 
constituem um facilitador para a aplicação do sistema 
FIFO: primeiro a entrar, primeiro a sair. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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66 
 
    Em um armazém, uma estrutura drive-through de 
estocagem formada por prateleiras porta-paletes foi 
instalada com um dos lados encostado na parede. 
 
Com referência a essa situação hipotética, aos 
critérios e técnicas de armazenagem e à gestão de 
estoques, julgue o seguinte item. 
 
Os guindastes sobre pneus constituem o 
equipamento de escolha para a maior produtividade 
do armazém em apreço. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

67 
 
Com referência às informações apresentadas nesse 
gráfico, a classificação de materiais, edital de licitação 
e modalidades de compras, julgue o item 
subsequente. 
 
O grupo I representa os itens A da curva. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

68 
 
    Em uma nota fiscal recebida na aquisição de 
materiais de escritório, constam as informações 
mostradas na tabela a seguir. 
 

 
 
Acerca dessa situação hipotética, bem como de 
conferência, entrada, critérios e técnicas de 
armazenagem, julgue o item que segue. 
 
Embora os preços unitário e total do item borracha 
não estejam preenchidos na tabela, os dados nela 
apresentados são suficientes para se concluir que 
cada unidade desse item custou menos de R$ 0,70. 
 
     Certo  
 

     Errado 

69 
 
Acerca dessa situação hipotética, bem como de 
conferência, entrada, critérios e técnicas de 
armazenagem, julgue o item que segue. 
 
A aplicação do sistema de máximos-mínimos para os 
itens adquiridos poderá ser facilitada com a utilização 
do sistema de duas gavetas. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

70 
 
    Os operadores dos guindastes do Porto de Itaqui 
são todos igualmente eficientes. Em um único dia, 
seis desses operadores, cada um deles trabalhando 
durante 8 horas, carregam 12 navios. 
 
Com referência a esses operadores, julgue o item 
seguinte. 
 
Para carregar 18 navios em um único dia, seis desses 
operadores deverão trabalhar durante mais de 13 
horas. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

71 
 
    Os operadores dos guindastes do Porto de Itaqui 
são todos igualmente eficientes. Em um único dia, 
seis desses operadores, cada um deles trabalhando 
durante 8 horas, carregam 12 navios. 
 
Com referência a esses operadores, julgue o item 
seguinte. 
 
Em um mesmo dia, 8 desses operadores, trabalhando 
durante 7 horas, carregam mais de 15 navios. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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72 
 
No que se refere a matemática financeira e finanças, 
julgue o item seguinte. 
 
Se R$ 10.000 forem aplicados pelo prazo de 45 dias à 
taxa de juros simples de 12% ao ano, o montante ao 
final do período será inferior a R$ 10.140. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

73 
 
Cada j = 0, 1, …, 11 representa um mês do ano de 
2017, isto é, j = 0 = janeiro, j = 1 = fevereiro, e 
assim sucessivamente. Se o mês j tem d dias, então j 
+ 1/d representa o dia 1.º do mês j; j + 2/d 
representa o dia 2 do mês j, e assim sucessivamente, 
j + d/d = j + 1 representa o dia d do mês j. Dessa 
forma, cada dia do ano de 2017 pode ser 
representado por um número x do intervalo [0, 12]. 
Considere que, nessa representação, em cada dia x 
do ano de 2017, a porcentagem de água acumulada 
em relação à capacidade máxima do reservatório de 
determinada represa seja expressa pelo valor da 
função ƒ(x) = x² - 10x + 60.  
 
A partir dessas informações, julgue o item que se 
segue. 
 
A diferença entre os percentuais de água contida na 
represa em 31/12/2017 e 1/1/2017 é superior a 
20%. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

74 
 
A partir dessas informações, julgue o item que se 
segue. 
 
Sabendo-se que fevereiro de 2017 teve 28 dias, 
então ƒ(1,25) é a porcentagem de água acumulada 
no reservatório da represa no dia 25/2/2017.  
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 
 
 
 

75 
 
A partir dessas informações, julgue o item que se 
segue. 
 
Considere que a função ƒ(x) esteja definida para 
todos os números reais do intervalo [0, 12]. Nesse 

caso, é correto afirmar que para cada y0 ∈ [0, 100], 

existe x0 ∈ [0, 12] tal que y0 = ƒ(x0). 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

76 
 
A partir dessas informações, julgue o item que se 
segue. 
 
Em 2017, a menor quantidade de água acumulada no 
reservatório foi inferior a 10% de sua capacidade 
máxima e foi atingida no dia 31/5/2017. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

77 
 
A partir dessas informações, julgue o item que se 
segue. 
 
Se, para 2018, a previsão para a porcentagem de 
água no reservatório for dada pela composição g(x) 
= (ƒºG)(x), em que G(x) = 12 - x, então g(x) = x4 - 
24x3 + 284x2 - 1.680x + 5.040. 
 
     Certo  
 

     Errado 
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78 
 
A partir dessas informações, julgue o item que se 
segue. 
 
Considere que, em cada dia x de 2017, segundo a 
representação enunciada, p(x) = x + 5 represente a 
porcentagem de água do reservatório, em relação à 
capacidade máxima, que foi desviada ilegalmente 
para abastecer as caixas d’água de um frigorífico. 
Nessa situação, se essa água não tivesse sido 
desviada, em algum momento o reservatório teria 
transbordado. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

79 
 
A figura seguinte mostra, em um sistema de 
coordenadas cartesianas ortogonais xOy, em que a 
unidade de medida é o metro, uma região retangular 
OABC. O lado OA mede 600 m e o lado OC mede 800 
m.       

 
A figura mostra também os pontos F = ponto médio 
de OA, H = ponto médio de CB, G = centro do 
retângulo OABC, D = ponto médio de FG, e E = 
ponto médio de GH. Nos pontos O, A, B, C, D e E 
foram instalados pontos de acesso à Internet — wi-fi. 
Nessa configuração, o usuário consegue se conectar 
à Internet desde que o seu smartphone esteja a 200 
m ou menos de qualquer desses pontos de acesso. 
 
Com base nessas informações e na figura 
apresentada, julgue o próximo item. 
 
A distância de O a D é superior a 3 × 102 m. 
 
     Certo  
 

     Errado 

80 
 

Brasília, X de novembro de 20XX. 
 
Assunto: Convite para cerimônia de posse do 
presidente do Superior Tribunal Militar 
 

Senhor Juiz-Auditor titular da 12.ª Circunscrição 
Judiciária Militar, 

 
       Convido-o para a cerimônia de posse do 
presidente do Superior Tribunal Militar, a realizar-se 
na sede do órgão, em Brasília, no dia 1.° de março 
de 20XX. 
       Por favor, confirme sua presença até o dia 1.° 
de fevereiro de 20XX. 
 
Considerando o trecho de documento hipotético 
apresentado anteriormente, julgue o item a seguir. 
 
Caso o documento hipotético em questão tenha sido 
enviado pela Assessoria de Cerimonial da Presidência 
do Superior Tribunal Militar, no documento de 
confirmação enviado à autoridade emissora, deverá 
ser empregado o pronome de tratamento Vossa 
Senhoria. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

81 
 
Considerando o trecho de documento hipotético 
apresentado anteriormente, julgue o item a seguir. 
 
O documento apresentado é um memorando, já que 
visa à comunicação interna ao Poder Judiciário, de 
modo que o assunto deveria suceder o vocativo. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

82 
 
Considerando o trecho de documento hipotético 
apresentado anteriormente, julgue o item a seguir. 
 
Considerando-se o emprego dos pronomes de 
tratamento na referida correspondência oficial, 
estaria correta a substituição do trecho Convido-o 
por Convido Vossa Excelência.  
 
     Certo  
 

     Errado 
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83 
 
Considerando o trecho de documento hipotético 
apresentado anteriormente, julgue o item a seguir. 
 
A linguagem empregada no texto é inadequada à 
correspondência oficial, por sua informalidade e 
simplicidade. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

84 
 
Com base no Manual de Redação da Presidência 
da República (MRPR), julgue o item seguinte. 
 
O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão. 
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 

85 
 
Com base no Manual de Redação da Presidência 
da República (MRPR), julgue o item seguinte. 
 
De acordo com o MRPR, não existe um padrão oficial 
de linguagem.  
 
     Certo  
 

     Errado 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
www.concurseirosabencoados.com.br 

 

Lei 9610/98. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento deste arquivo.                          
Concurseiros Abençoados / Uso Individual. Cópia registrada. 

 

 

 
 
 
 
 
 

N° GAB PORTUGUÊS 

01 e 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

02 e 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

03 c 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

04 e 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

05 e 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

06 c 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

07 e 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

08 c 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

09 c 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

10 e 2017 - CESPE - SEDF - Nível Médio 

* * 
LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADM. 

PÚBLICA 

11 c 2016 - CESPE - ANVISA - Técnico Administrativo 

12 c 2016 - CESPE - ANVISA - Técnico Administrativo 

13 e 2016 - CESPE - ANVISA - Técnico Administrativo 

14 e 2016 - CESPE - ANVISA - Técnico Administrativo 

15 c 
2016 - CESPE - TCE-PA - Auditor de Controle 

Externo 

16 e 2015 - CESPE - TJ-DFT - Técnico Judiciário 

17 c 2015 - CESPE - TJ-DFT - Técnico Judiciário 

18 c 2015 - CESPE - TJ-DFT - Técnico Judiciário 

19 e 2015 - CESPE - TJ-DFT - Técnico de Administração 

20 e 2015 - CESPE - TJ-DFT - Técnico de Administração 

* * DIREITO CONSTITUCIONAL 

21 c 2015 - CESPE - STJ - Técnico Judiciário 

22 c 2015 - CESPE - STJ - Técnico Judiciário 

23 c 2015 - CESPE - STJ - Técnico Judiciário 

24 c 2015 - CESPE - TCU - Técnico de Controle Externo 

25 e 2015 - CESPE - TCU - Técnico de Controle Externo 

26 e 2015 - CESPE - TCU - Técnico de Controle Externo 

* * ATUALIDADES 

27 c 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: ABIN 

Prova: Agente de inteligência 

28 d 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: PC-MA 

Prova: Escrivão de Polícia Civil 

29 b 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: PC-MA 

Prova: Escrivão de Polícia Civil 

30 c 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: PC-MA 
Prova: Investigador de Polícia Civil 

31 b 

Ano: 2017 
Banca: CESPE 

Órgão: TRT - 7ª Região (CE) 
Prova: Analista Judiciário 

32 c 

Ano: 2017 
Banca: CESPE 

Órgão: TRT - 7ª Região (CE) 

Prova: Analista Judiciário 

33 c 

Ano: 2017 
Banca: CESPE 

Órgão: DPU 
Prova: Defensor Público 

* * INFORMÁTICA 

34 e 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 
Órgão: TCE-PA 

Prova: Auditor de Controle Externo 

35 e 

Ano: 2016 

Banca: CESPE 
Órgão: TCE-PA 

Prova: Auxiliar Técnico - Informática 

36 c 

Ano: 2016 

Banca: CESPE 
Órgão: TCE-PA 

Prova: Auxiliar Técnico - Informática 

37 c 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 

Órgão: DPU 
Prova: Agente Administrativo 

38 e 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 

Órgão: DPU 
Prova: Analista 

39 c 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 
Órgão: DPU 

Prova: Analista 

40 c 

Ano: 2015 

Banca: CESPE 
Órgão: TJ-DFT 

Prova: Técnico Judiciário 

* * ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

41 e 

Ano: 2016 

Banca: CESPE 
Órgão: FUB 

Prova: Assistente - Apoio administrativo 

42 c 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 

Órgão: FUB 
Prova: Assistente - Apoio administrativo 

43 e 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 

Órgão: FUB 
Prova: Assistente - Apoio administrativo 

44 e 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 
Órgão: FUB 

Prova: Assistente - Apoio administrativo 

45 c 

Ano: 2016 

Banca: CESPE 
Órgão: FUB 

Prova: Assistente - Apoio administrativo 

46 e 

Ano: 2016 

Banca: CESPE 
Órgão: FUB 

Prova: Assistente - Apoio administrativo 

47 e 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 

Órgão: FUB 
Prova: Assistente - Apoio administrativo 

48 e 

Ano: 2016 
Banca: CESPE 

Órgão: FUB 
Prova: Assistente - Apoio administrativo 

* * ORÇAMENTO PÚBLICO 

49 c 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 
Órgão: MPE-PI 

Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

50 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: IPHAN 

Prova: Auxiliar 

51 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: IPHAN 
Prova: Auxiliar 
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N° GAB GESTÃO DE PESSOAS 

52 c 

Ano: 2015 
Banca: CESPE 
Órgão: TCU 

Prova: Técnico de Controle Externo 

53 c 

Ano: 2015 

Banca: CESPE 
Órgão: TCU 

Prova: Técnico de Controle Externo 

54 e 

Ano: 2015 

Banca: CESPE 
Órgão: TCU 

Prova: Técnico de Controle Externo 

55 e 

Ano: 2015 
Banca: CESPE 

Órgão: TCU 
Prova: Técnico de Controle Externo 

56 c 

Ano: 2015 
Banca: CESPE 

Órgão: TCU 
Prova: Técnico de Controle Externo 

57 e 

Ano: 2015 
Banca: CESPE 
Órgão: FUB 

Prova: Assistente em Administração 

58 c 

Ano: 2015 

Banca: CESPE 
Órgão: FUB 

Prova: Assistente em Administração 

* * ORGANIZAÇÃO 

59 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: MPE-PI 

Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

60 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: MPE-PI 
Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

61 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: MPE-PI 
Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

62 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 
Órgão: MPE-PI 

Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

63 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: MPE-PI 

Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

* * 
ADM. DE PATRIMÔNIO, 

MATERIAIS E LOGÍSTICA 

64 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: MPE-PI 
Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

65 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 
Órgão: MPE-PI 

Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

66 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: MPE-PI 

Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

67 c 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: MPE-PI 

Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

68 c 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: MPE-PI 
Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

69 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: MPE-PI 
Prova: Técnico Ministerial - Área Administrativa 

* * MATEMÁTICA 

70 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 
Órgão: EMAP 

Prova: Analista 

71 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: EMAP 

Prova: Analista 

72 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: EBSERH 
Prova: Técnico de Contabilidade 

73 
c 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: SEDUC-AL 
Prova: Professor - Matemática 

74 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: SEDUC-AL 

Prova: Professor - Matemática 

75 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: SEDUC-AL 

Prova: Professor - Matemática 

76 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: SEDUC-AL 

Prova: Professor - Matemática 

77 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: SEDUC-AL 
Prova: Professor - Matemática 

78 c 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: SEDUC-AL 
Prova: Professor - Matemática 

79 c 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: SEDUC-AL 

Prova: Professor - Matemática 

* * REDAÇÃO OFICIAL 

80 c 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: STM 

Prova: Técnico Judiciário 

81 e 

Ano: 2018 

Banca: CESPE 
Órgão: STM 

Prova: Técnico Judiciário 

82 c 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: STM 
Prova: Técnico Judiciário 

83 e 

Ano: 2018 
Banca: CESPE 

Órgão: STM 
Prova: Técnico Judiciário 

84 c 

Ano: 2017 
Banca: CESPE 

Órgão: TRF - 1ª REGIÃO 

Prova: Técnico Judiciário 

85 c 

Ano: 2017 

Banca: CESPE 
Órgão: TRF - 1ª REGIÃO 

Prova: Técnico Judiciário 

* * JESUS TE AMA 
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INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL 

https://goo.gl/KFK1Am 

 
 

     PARTICIPE DO NOSSO GRUPO: 

Grupo Concurseiros Abençoados II 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS. 
     concurseirosabencoados@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIDO POR: 

 
“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.” 

(Marcos 9:23). 
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