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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 20/03/2022 MANHÃ 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. O saco plástico recebido na entrada para guarda do seu material deverá, obrigatoriamente, ser 
colocados embaixo de sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na sua eliminação, 
constituindo tentativa de fraude. 

2. Além deste BOLETIM DE QUESTÕES você recebeu seu CARTÃO RESPOSTA personalizado. 

3. Confira se seus dados pessoais e cargo, constam na parte superior do seu CARTÃO RESPOSTA. 
Caso exista alguma imprecisão ou erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim 
de que este registre a devida correção de dados. 

4. Esta prova terá duração de 05 (cinco) horas sendo constituída de uma prova com 100 (cem) questões 
objetivas. 

5. Somente em caso de urgência o candidato deverá pedir ao fiscal para ir ao banheiro, sempre 
acompanhado do fiscal itinerante, devendo permanecer de máscara e calado no percurso, podendo antes 
e depois da entrada na sala e no banheiro sofrer revista com detector de metais. Ao sair da sala, no 
término da sua prova, o candidato deverá continuar de máscara e não poderá mais utilizar o banheiro. 

6. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a sua prova. 

7. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, 
duas horas após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação deste Concurso Público. 

8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, as feitas com lápis não serão consideradas. 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA. 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 

11. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo 
como está assinado no seu documento de identificação. 

12. Ao final da sua prova, você deverá devolver o BOLETIM DE QUESTÕES, juntamente com o 
CARTÃO RESPOSTA. O candidato poderá levar este BOLETIM DE QUESTÕES desde que estejam 
faltando 30 minutos, ou menos, para seu término. 

13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, de máscara, aguardando até que todos 
concluam a prova para assinarem a ata de sala e saírem conjuntamente. 

14. Será automaticamente eliminado deste Concurso Público o candidato que, durante a realização das 

provas, descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2021-SEPLAD/SEFA de 21/12/2021. 

Nome do Candidato:   

Nº de Inscrição:     
Assinatura 

PROVA TIPO 2 

MARQUE ESSE TIPO DE PROVA NO SEU CARTÃO RESPOSTA 
MARCAÇÃO INCORRETA, OU NÃO MARCAÇÃO, DO TIPO DA CAPA DA PROVA no CARTÃO 

RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato implicando na NÃO CORREÇÃO do seu cartão 
resposta. 
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PORTUGUÊS 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 20. 
Crítico de cinema? Mas isso é uma profissão? 

 

01 O francês Jean-Michel Frodon contou que, um dia, um taxista lhe 
perguntou sua profissão. “Sou crítico de cinema”, respondeu. “Mas isso é uma 
profissão?”, questionou o taxista. 

Frodon, um dos mais respeitados críticos de cinema da França, abriu 
nesta sexta-feira (10 de junho), no Rio de Janeiro, a programação do Festival 
Varilux de Cinema Francês, que terá programação em 50 cidades, com uma 
master class sobre o seu ofício. Tive o prazer de estar na plateia, junto com 
alguns dos mais conhecidos críticos do Brasil e entusiastas da sétima arte, e 
acompanhamos atentamente sua “aula de mestre”. Foi lição em cima de lição. O 
francês, que foi diretor de redação da revista Cahiers du Cinéma de 2003 a 2009 
e é autor de diversos livros sobre cinema, foi inspirador. Lembrou que, a cada 
semana, quando novos filmes são lançados, são as pessoas que escrevem 
sobre eles as responsáveis por dar “respeitabilidade artística” àquela obra. “O 
filme, porém, vai além do fato de o crítico ter amado, odiado ou falado besteira 
sobre um filme. Porque os críticos falam besteiras também…” 

Frodon destaca que a crítica tem que se parecer com “um convite” para 
que se explore algo novo. “Escrevemos para quem vai ver um filme ou para quem 
já viu? Isso não tem a menor importância.” O que tem importância, para Frodon, 
é não deixar que um filme se transforme em um produto. Ou seja, dar estrelinha, 
coração ou carinha de bravo para definir se um filme é ou não é bom. 

Na plateia, nesse momento, foi interessante observar alguns críticos do 
jornal O Globo, famoso por sua cotação “O Bonequinho…” Para quem não está 
familiarizado, as cotações variam de “O Bonequinho aplaudiu de pé” a “O 
Bonequinho saiu da sala”, com algumas variantes no meio do caminho. “Na 
prática, pode ser útil para ajudar o leitor a escolher por este ou aquele filme, mas 
essa não é a razão de ser da crítica.” 

Transformar um filme em produto “suprime a dimensão mais importante 
do filme, que é a possibilidade dele ser tratado com uma obra de arte”, destacou. 
“Um filme pode ser lazer, diversão, retratar um fenômeno social, dar medo, ser 
um objeto de pesquisa, nos levar a outros planetas… Muitos são bonitos, 
agradáveis, mas são objetos acabados, que não cumprem a promessa de se 
tornarem uma obra de arte, enquanto outros sim, se diferenciam como obra de 
arte.” 

Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, 
somente decorativos”, e o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor 
porque aquele filme descumpre a promessa de ser uma obra de arte. “Cinema é 
muito mais que a história, os atores de quem gostamos, os efeitos especiais…” 

A França, que tem 350 festivais de cinema por ano (!), é o berço da crítica 
desde que Diderot resolveu escrever sobre pintura na segunda metade do século 
18. No cinema, o Festival de Cannes é o auge de qualquer crítico e Frodon já 
participou de muitos. “Quando começo uma crítica não sei o que vou escrever”, 
admite o crítico, que mostra o caderninho no qual faz anotações durante o filme, 
mas que diz não levar em conta. “Fazer anotações significa que não sou um 
espectador normal, anoto, mas não releio, afinal, é difícil reler o que a gente 
escreve no escuro”, diverte-se. 
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Frodon diz que gosta quando lê uma crítica que defende um filme do qual 
não gostou. “É como entrar em uma outra emoção. Porque uma crítica é algo 
pessoal, nós nos expomos, nos exibimos ali naquelas palavras que tentam 
transmitir ideias que possam ser compartilhadas. Ser crítico é tentar ser um 
escritor.” 

Para Frodon, a chegada da internet, que deu voz a uma legião de críticos 
sem espaço nas grandes mídias, “abre novas possibilidades”. “Um filme existe 
para que se fale dele, o cinema leva as pessoas a falarem, antes falávamos entre 
nós, agora podemos falar com todo o mundo”, resume. “É direito absoluto de 
todos poder falar dos filmes.” 

“Às vezes, inclusive, me deparo com críticas na internet que são muito 
melhores, muito mais elaboradas, do que as que estão nas páginas dos jornais 
e das revistas”, completa. O francês cita um conterrâneo, André Bazin, um dos 
fundadores da revista Cahiers du Cinéma, que dizia que “todos os filmes nascem 
livres e iguais em direito”, para um choque de realidade. “O que o Bazin dizia é 
uma utopia. Sabemos que não é verdade, há os filmes ricos e poderosos e os 
filmes pobres e desconhecidos.” 

Frodon lamenta que, em um mundo com tantos e tantos filmes para ver, 
o poder do marketing seja tão dominante. “Quanto mais filmes podemos ver, 
mais vemos os mesmos filmes.” 

Daniela Prandi 
Disponível em http://asn.blog.br/2016/06/11/critico-de-cinema-mas-isso-e-uma-profissao/ 

Texto adaptado 
Acessado em 6/12/2021 

 

01 De acordo com a norma, o pronome grifado poderia ser empregado em ênclise em 

(A) Frodon destaca que a crítica tem que se parecer com “um convite” para que se explore algo novo 
(linhas 16 e 17). 

(B) Frodon destaca que a crítica tem que se parecer com “um convite” para que se explore algo novo 
(linhas 16 e 17). 

(C) O que tem importância, para Frodon, é não deixar que um filme se transforme em um produto 
(linhas 18 e 19). 

(D) Muitos são bonitos, agradáveis, mas são objetos acabados, que não cumprem a promessa de 
se tornarem uma obra de arte, enquanto outros sim, se diferenciam como obra de arte (linhas 30 a 
33). 

(E) “Um filme existe para que se fale dele, o cinema leva as pessoas a falarem, antes falávamos 
entre nós, agora podemos falar com todo o mundo”, resume (linhas 52 a 54). 
 
02 São acentuadas pelo mesmo motivo as palavras 

(A) ofício, importância e responsáveis. 

(B) prática, agradáveis e história. 

(C) crítico, responsáveis e artística. 

(D) àquela, fenômeno e século. 

(E) francês, lê e está. 
 

RASCUNHO 
 

  

http://asn.blog.br/2016/06/11/critico-de-cinema-mas-isso-e-uma-profissao/
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03 Contém uma contração indevida o enunciado 

(A) Frodon, um dos mais respeitados críticos de cinema da França, abriu nesta sexta-feira (10 
de junho), no Rio de Janeiro, a programação do Festival Varilux de Cinema Francês, que 
terá programação em 50 cidades, com uma master class sobre o seu ofício (linhas 4 a 7). 

(B) Lembrou que, a cada semana, quando novos filmes são lançados, são as pessoas que escrevem 
sobre eles as responsáveis por dar “respeitabilidade artística” àquela obra (linhas 11 a 13). 

(C) Transformar um filme em produto “suprime a dimensão mais importante do filme, que é 
a possibilidade dele ser tratado com uma obra de arte”, destacou (linhas 27 e 28). 

(D) Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, somente decorativos”, e 
o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor porque aquele filme descumpre a promessa 
de ser uma obra de arte (linhas 34 a 36). 

(E) A França, que tem 350 festivais de cinema por ano (!), é o berço da crítica desde que 
Diderot resolveu escrever sobre pintura na segunda metade do século 18 (linhas 38 a 40). 
 
04 A separação, por vírgula(s), da palavra ou expressão grifada é optativa em 

(A) Frodon, um dos mais respeitados críticos de cinema da França, abriu nesta sexta-feira (10 
de junho), no Rio de Janeiro, a programação do Festival Varilux de Cinema Francês, que 
terá programação em 50 cidades, com uma master class sobre o seu ofício (linhas 4 a 7). 

(B) “O filme, porém, vai além do fato de o crítico ter amado, odiado ou falado besteira sobre um filme. 
Porque os críticos falam besteiras também…” (linhas 13 a 15). 

(C) Ou seja, dar estrelinha, coração ou carinha de bravo para definir se um filme é ou não é bom 
(linhas 19 e 20). 

(D) Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, somente decorativos”, e 
o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor porque aquele filme descumpre a promessa 
de ser uma obra de arte (linhas 34 a 36). 

(E) “Às vezes, inclusive, me deparo com críticas na internet que são muito melhores, muito 
mais elaboradas, do que as que estão nas páginas dos jornais e das revistas”, completa (linhas 56 a 
58). 
 
05 As aspas indicam uma expressão usada fora de seu contexto habitual em 

(A) “Sou crítico de cinema” (linha 2). 

(B) Tive o prazer de estar na plateia, junto com alguns dos mais conhecidos críticos do Brasil e 
entusiastas da sétima arte, e acompanhamos atentamente sua “aula de mestre” (linhas 7 a 9). 

(C) Lembrou que, a cada semana, quando novos filmes são lançados, são as pessoas que escrevem 
sobre eles as responsáveis por dar “respeitabilidade artística” àquela obra (linhas 11 a 13). 

(D) Frodon destaca que a crítica tem que se parecer com “um convite” para que se explore algo novo 
(linhas 16 e 17). 

(E) Para Frodon, a chegada da internet, que deu voz a uma legião de críticos sem espaço 
nas grandes mídias, “abre novas possibilidades” (linhas 51 e 52). 
 
 

RASCUNHO 
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06 O ponto que separa os dois enunciados poderia ser substituído por vírgula em 

(A) O francês Jean-Michel Frodon contou que, um dia, um taxista lhe perguntou sua profissão. 
“Sou crítico de cinema”, respondeu (linhas 1 e 2). 

(B) O que tem importância, para Frodon, é não deixar que um filme se transforme em um produto. 
Ou seja, dar estrelinha, coração ou carinha de bravo para definir se um filme é ou não é bom (linhas 
18 a 20). 

(C) Transformar um filme em produto “suprime a dimensão mais importante do filme, que é 
a possibilidade dele ser tratado com uma obra de arte”, destacou. “Um filme pode ser lazer, diversão, 
retratar um fenômeno social, dar medo, ser um objeto de pesquisa, nos levar a outros planetas… 
(linhas 27 a 30). 

(D) A França, que tem 350 festivais de cinema por ano (!), é o berço da crítica desde que 
Diderot resolveu escrever sobre pintura na segunda metade do século 18. No cinema, o Festival 
de Cannes é o auge de qualquer crítico e Frodon já participou de muitos (linhas 38 a 41). 

(E) Frodon lamenta que, em um mundo com tantos e tantos filmes para ver, o poder do marketing 
seja tão dominante. “Quanto mais filmes podemos ver, mais vemos os mesmos filmes.” (linhas 63 a 
65). 
 

07 O pronome em negrito se refere à palavra/expressão grifada em  

(A) O francês Jean-Michel Frodon contou que, um dia, um taxista lhe perguntou sua profissão (linhas 
1 e 2). 

(B) “Escrevemos para quem vai ver um filme ou para quem já viu? Isso não tem a 
menor importância” (linhas 17 e 18). 

(C) Na plateia, nesse momento, foi interessante observar alguns críticos do jornal O Globo, 
famoso por sua cotação “O Bonequinho…” (linhas 21 e 22). 

(D) “Na prática, pode ser útil para ajudar o leitor a escolher por este ou aquele filme, mas essa não 
é a razão de ser da crítica.” (linhas 24 a 26). 

(E) Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, somente decorativos”, e 
o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor porque aquele filme descumpre a promessa 
de ser uma obra de arte (linhas 34 a 36). 
 

08 Em Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, somente decorativos”, e 
o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor porque aquele filme descumpre a promessa 
de ser uma obra de arte (linhas 34 a 36), a palavra literatura refere-se 

(A) aos filmes analisados. 

(B) às publicações do crítico. 

(C) ao cinema em geral. 

(D) aos festivais de cinema. 

(E) aos meios de comunicação. 
 

09 De acordo com a norma, no enunciado O francês Jean-Michel Frodon contou que, um dia, um 
taxista lhe perguntou sua profissão (linhas 1 e 2), o verbo perguntar poderia ser substituído por sua 
forma no 

(A) pretérito imperfeito do indicativo. 

(B) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

(C) pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(D) pretérito perfeito composto do subjuntivo. 

(E) pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo. 
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10 Contém exemplo de voz passiva o enunciado 

(A) O que tem importância, para Frodon, é não deixar que um filme se transforme em um produto. 

(B) O que tem importância, para Frodon, é não transformar um filme em um produto. 

(C) O que tem importância, para Frodon, é que um filme não seja transformado em um produto. 

(D) O que tem importância, para Frodon, é não deixar que ninguém transforme um filme em um 
produto. 

(E) O que tem importância, para Frodon, é que ninguém transforme um filme em um produto. 
 
11 A aula que Jean-Michel Frodon ministrou na abertura do Festival Varilux de Cinema Francês teve 
como tema 

(A) a abrangência do festival. 

(B) o cinema francês. 

(C) a importância do cinema. 

(D) a profissão do ministrante. 

(E) a revista Cahiers du Cinéma. 
 
12 Do enunciado Foi lição em cima de lição (linha 9), é possível inferir que a aula foi 

(A) concorrida. 

(B) esclarecedora. 

(C) difícil. 

(D) cansativa. 

(E) indefinível. 
 
13 Para Jean-Michel Frodon, ao fazer seu trabalho, os críticos de cinema podem 

(A) mentir. 

(B) criar. 

(C) imaginar. 

(D) errar. 

(E) representar. 
 
14 Para Daniela Prandi, os profissionais de O Globo 

(A) desvirtuam seu ofício. 

(B) infantilizam seu ofício. 

(C) desvalorizam seu ofício. 

(D) vulgarizam seu ofício. 

(E) desrespeitam seu ofício. 
 
15 Segundo Frodon, participar do Festival de Cannes representa, para os críticos de cinema, 

(A) sucesso. 

(B) notabilidade. 

(C) imortalidade. 

(D) consideração. 

(E) concretização. 
 
16 Na opinião de Frodon, a internet 

(A) popularizou a crítica de cinema. 

(B) libertou a crítica de cinema. 

(C) reconheceu a crítica de cinema. 

(D) viabilizou a crítica de cinema. 

(E) democratizou a crítica de cinema. 
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17 De acordo com o texto, é correto afirmar que 

(A) os filmes diferem no que diz respeito à qualidade. 

(B) Frodon atuou na fundação da Cahiers du Cinéma. 

(C) os críticos de cinema recebem formação acadêmica. 

(D) a indústria cinematográfica depende do mercado. 

(E) Diderot foi o mais importante crítico de cinema. 
 
18 Em O francês Jean-Michel Frodon contou que, um dia, um taxista lhe perguntou sua profissão 
(linhas 1 e 2), foi suprimido(a) uma/um 

(A) interjeição. 

(B) pronome. 

(C) preposição. 

(D) artigo. 

(E) conjunção. 
 
19 O enunciado Para Frodon, muitos filmes acabam sendo como “papel de parede, somente 
decorativos”, e o papel do crítico, na sua literatura, é explicar ao leitor porque aquele filme descumpre 
a promessa de ser uma obra de arte (linhas 34 a 36) contém um exemplo de desobediência a uma 
regra de 

(A) pontuação. 

(B) regência. 

(C) concordância. 

(D) ortografia. 

(E) acentuação. 
 
20 A palavra grifada não é pronome relativo em 

(A) O francês, que foi diretor de redação da revista Cahiers du Cinéma de 2003 a 2009 e é autor 
de diversos livros sobre cinema, foi inspirador (linhas 9 a 11). 

(B) Lembrou que, a cada semana, quando novos filmes são lançados, são as pessoas que escrevem 
sobre eles as responsáveis por dar “respeitabilidade artística” àquela obra (linhas 11 a 13). 

(C) Frodon destaca que a crítica tem que se parecer com “um convite” para que se explore algo novo 
(linhas 16 e 17). 

(D) O que tem importância, para Frodon, é não deixar que um filme se transforme em um produto 
(linhas 18 e 19). 

(E) A França, que tem 350 festivais de cinema por ano (!), é o berço da crítica desde que 
Diderot resolveu escrever sobre pintura na segunda metade do século 18 (linhas 38 a 40). 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA E ESTATÍSTICA 

 
21 Gilson recebe o comunicado de uma financeira particular de que, após 90 dias, receberá do 
governo federal um precatório no valor nominal de R$ 91.000,00. A financeira propõe antecipar o 
recebimento, promovendo um desconto comercial (por fora) no sistema de capitalização simples, 
com taxa de 10% ao mês. Gilson contrapropõe que o desconto seja racional (por dentro) no mesmo 
sistema de capitalização e taxa. A proposta de Gilson foi aceita e ele, com isso, economizou 
(A) R$ 7.500,00. 
(B) R$ 7.200,00. 
(C) R$ 6.900,00. 
(D) R$ 6.600,00. 
(E) R$ 6.300,00. 
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22 Um cheque com valor nominal de R$ 13.750,00, pré-datado para ser recebido após 5 meses, foi 
descontado em uma Factory, no sistema de capitalização simples, pelo valor presente de R$ 
10.000,00. Pode-se dizer que o desconto e a taxa nesse caso foram  
(A) comercial com taxa de 5% a.m. 
(B) comercial com taxa de 7,5% a.m. 
(C) comercial com taxa de 10% a.m. 
(D) racional com taxa de 7,5% a.m. 
(E) racional com taxa de 10% a.m. 
 
23 Em uma operação de resgate de uma promissória, com valor nominal de R$ 8.000,00 para ser 
paga após 8 meses, foi utilizado um desconto comercial de 1% ao mês no sistema de capitalização 
simples. Nesse caso, o valor presente foi de  
(A) R$ 7.460,00. 
(B) R$ 7.360,00. 
(C) R$ 7.260,00. 
(D) R$ 7.160,00. 
(E) R$ 7.060,00. 
 
24 Um veículo que custava R$ 100.000,00 foi financiado pelo Sistema de Amortização Constante 
(SAC), com taxa de 2,5% ao mês em 50 parcelas, sem entrada. A primeira parcela foi no valor de  
(A) R$ 4.300,00. 
(B) R$ 4.400,00. 
(C) R$ 4.500,00. 
(D) R$ 4.600,00. 
(E) R$ 4.700,00. 
 
25 Uma revendedora de motos divulga a seguinte propaganda de venda: 

 
A revendedora apresenta aos compradores uma tabela que utiliza o sistema francês de 
financiamento, conforme resumo dos 3 primeiros pagamentos apresentados acima, ao lado da 
propaganda. No caso da compra parcelada, o saldo devedor, após o pagamento da 3ª prestação, 
será de 
(A) R$ 18.093,21. 
(B) R$ 18.100,34. 
(C) R$ 18.125,40. 
(D) R$ 18.148,76. 
(E) R$ 18.264,88. 
 
 
 

RASCUNHO 
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26 Uma instituição utiliza o sistema misto de financiamento, que intermedia entre o sistema francês 
e o sistema de amortização constante, cobrando taxa de 3% ao mês. Uma pessoa faz um 
financiamento nessa instituição no valor de R$ 40.000,00, a serem pagos em 10 parcelas sem 
entrada. Se fosse no sistema francês, a primeira parcela seria de R$ 4.689,22, mas, no sistema misto 
adotado, a primeira parcela é estimada em 
(A) R$ 4.974,61. 
(B) R$ 4.964,61. 
(C) R$ 4.954,61. 
(D) R$ 4.944,61. 
(E) R$ 4.934,61. 
 
27 No planejamento de um empreendimento, o setor de análise de uma empresa apresenta a 
previsão de cenários para os próximos 4 anos, conforme quadros abaixo: 

Investimento Inicial R$ 500.000,00 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 15,00% 

Valor Presente Líquido (VPL) do Projeto R$ 33.021,25 

 

Período (ano) Fluxo de Caixa Valor Atual 

0 -R$ 500.000,00 -R$ 500.000,00 

1 R$ 180.000,00 R$ 156.521,74 

2 R$ 200.000,00 R$ 151.228,73 

3 R$ 160.000,00 R$ 105.202,60 

4 R$ 210.000,00 R$ 120.068,18 

 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 18,19% 

Índice de Lucratividade (IL) 1,07 

Com base na previsão apresentada nesse cenário, é possível afirmar que o empreendimento é 
(A) viável ou inviável, não sendo possível concluir em razão do VPL apresentado. 
(B) viável, porque a TIR foi maior que a TMA e o IL foi maior do que 1. 
(C) viável, porque o IL foi menor do que 2,00 e a TIR foi menor do que 20%. 
(D) inviável, porque a TIR foi maior do que 15%. 
(E) inviável, porque o IL foi maior do que 1,00. 
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28 Uma “caixinha” de uma firma empresta a juros simples. Paulo emprestou R$ 2.000,00, tendo que 
devolver, após o período de um ano, o montante de R$ 3.920,00. Maria tomou R$ 1.500,00 de 
empréstimo na mesma “caixinha”, com a mesma taxa de juros mensais, pelo período de um ano e 
meio, tendo que devolver ao final desse prazo o montante de  
(A) R$ 2.940,00. 
(B) R$ 3.150,00 
(C) R$ 3.340,00 
(D) R$ 3.570,00 
(E) R$ 3.660,00. 
 
29 Um comerciante contraiu empréstimos nos valores de R$ 60.000,00 e R$ 70.000,00 sujeitos a 
uma mesma taxa de juros no sistema de capitalização simples, o primeiro vencendo daqui a 4 meses 
e o segundo, daqui a 8 meses. Resolvendo quitá-los, descobriu que eles equivaliam hoje a valores 
iguais, com as mesmas condições do empréstimo. A taxa mensal, nesse caso, era de 
(A) 3%. 
(B) 4%. 
(C) 5%. 
(D) 6%. 
(E) 7%. 
 
30 A Loja Tesla, na promoção “Pula pula”, oferece uma televisão por R$ 1.050,00, com pagamento 
integral desse valor para dois meses depois do dia da compra. Um cliente propõe pagar à vista, o 
gerente calcula o desconto racional, no regime de juros simples, e cobra o valor atual de R$ 840,00. 
A taxa mensal de juros calculada neste caso foi de 
(A) 11%. 
(B) 11,5%. 
(C) 12%. 
(D) 12,5%. 
(E) 13%. 
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31 Uma pessoa toma empréstimo de R$ 8.000,00 por 4 meses, com taxa de 10% ao mês no regime 
de juros compostos. O montante ao final desse empréstimo será igual a  
(A) R$ 11.840,20. 
(B) R$ 11.712,80. 
(C) R$ 11.686,50. 
(D) R$ 11.535,90. 
(E) R$ 11.448,60. 
 
32 Um capital de R$ 8.000,00 foi aplicado por dois anos no regime de juros compostos, com taxa de 
15% ao ano. Os juros obtidos ao final dessa aplicação correspondem a  
(A) R$ 2.460,00. 
(B) R$ 2.580,00. 
(C) R$ 2.670,00. 
(D) R$ 2.690,00. 
(E) R$ 2.750,00. 
 
33 O capital que aplicado por três meses à taxa de 10% ao mês no regime de capitalização composta 
produz R$ 2.118,40 de juros é igual a  
(A) R$ 6.400,00. 
(B) R$ 6.500,00. 
(C) R$ 6.600,00. 
(D) R$ 6.700,00. 
(E) R$ 6.800,00. 
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O regime de capitalização contínua é bastante utilizado em outros países mas de pouca utilização 
no Brasil. Nele ocorre o pagamento de juro a cada período infinitesimal de tempo, fazendo com que 
o capital cresça continuamente no tempo. Nesse regime o montante pode ser calculado pela fórmula  

𝑀 = 𝐶 𝑒𝑖𝑐 𝑡    onde o número e, base do logaritmo natural (Ln), vale aproximadamente 2,7182, ic é a 
taxa instantânea e t o período de capitalização.  
 

Nas duas questões a seguir, se julgar necessário, utilize adequadamente os dados abaixo: 
Ln 1,128 = 0,12       Ln 1,285 = 0,25        Ln 1,323 = 0,28          Ln 1,35 = 0,30         Ln 1,492 = 0,4 

 
34 Uma aplicação de R$ 1.000.000,00, no regime de capitalização contínua, produz R$ 1.491.806,73 
de montante após o período de 5 anos. A taxa instantânea dessa aplicação é de  
(A) 5% a.a. 
(B) 6% a.a. 
(C) 7% a.a. 
(D) 8% a.a. 
(E) 9% a.a. 
 
35 O tempo necessário para que uma aplicação de R$100.000,00, no regime de capitalização 
contínua, com taxa instantânea de 4% ao mês, produza um montante de R$ 112.749,28 é de  
(A) 3 meses. 
(B) 4 meses. 
(C) 5 meses. 
(D) 6 meses. 
(E) 7 meses. 
 
36 Seja X uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p. Sabe-se que E(X)= 

16 e Var(X) = 4. Seja a variável Z, definida por 𝑍 =
𝑋−16

2
. Nestas condições os valores de p e Var(Z) 

são, respectivamente, 

(A) 0,75 e 4. 

(B) 0,64 e 1. 

(C) 1 e 0,55. 

(D) 0,75 e 1. 

(E) 0,55 e 0,5. 
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37 Suponha que se queira testar H0 : µ = 50 contra H1 : µ > 50, onde µ é a média de uma normal N(µ, 

100). Extraída uma amostra de n = 10 elementos da população, obtem-se �̅�= 52. A probabilidade 
significância (�̂�) e a decisão a um nível de significância de 5% (VIDE ABAIXO) são, respectivamente, 

(A) 0,0793 – rejeita-se H0. 

(B) 0,5793 – não se rejeita H0. 

(C) 0,4207 – não se rejeita H0. 

(D) 0,0793 – não se rejeita H0. 

(E) 0,4207 – rejeita-se H0. 

 
 
38 Em uma determinada fazenda, a criação de pirarucu (Arapaima gigas) mostrou que o tamanho 
desses animais segue uma distribuição como mostrada a seguir: 

Tamanho 
(m)  

2,20 2,30 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,70 2,80 

Nº de 
animais 

5 25 30 20 10 10 

 
O proprietário quer dividir os animais em 4 (quatro) categorias de modo que 

 os 10% menos pesados pertençam à classe D; 

 os 40% seguintes pertençam à classe C; 

 os 30% seguintes pertençam à classe B; 

 os 20% restantes pertençam à classe A. 
Diante das informações, pode-se afirmar que os tamanhos dos indivíduos pertencentes à classe C 
estão situados no intervalo de 

(A) 2,32m a menos de 2,47m. 

(B) 2,12m a menos de 3,2 m. 

(C) 3,25m a menos de 3,72m. 

(D) 2,45m a menos de 3,86m. 

(E) 3,32m a menos de 3,65m. 
 
39 Considere a sequência de variáveis aleatórias independentes X1, X2 ..., Xn com distribuição normal 

de parâmetros 𝜇 = 0 𝑒 𝜎2 = 1. Seja Z = 𝑋1
2 + 𝑋2

2 + ⋯ + 𝑋𝑛
2. Então Z tem distribuição 

(A) F de snedecor. 

(B) Qui-quadrado com n graus de liberdade. 

(C) Hottling. 

(D) t de Student. 

(E) Normal com 𝜇 = 0 𝑒 𝜎2 = 𝑛. 
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40 Suponha que, de 12 pares de observações, proveio uma análise de variância (ANOVA) como 
mostrado no quadro, a seguir.  

Fonte variação GL Soma dos quadrados 

Regressão 1 40 

Resíduo ... ... 

Total 12 62 

Completando as informações do quadro, o valor da estatística F é 

(A) 10. 

(B) 10,5. 

(C) 20. 

(D) 20,46. 

(E) 10,6. 
 

ADMINISTRAÇÃO E ÉTICA NA GESTÃO PÚBLICA  

 
41 A Lei Nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019 autoriza a administração pública a firmar instrumentos 
de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público 
com organizações gestoras de fundos patrimoniais. Esta Lei dispõe sobre a constituição de fundos 
patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas 
privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse público. O fundo patrimonial 
poderá receber as seguintes modalidades de doação, quando admitidas em seu ato constitutivo: 
doação permanente não restrita, doação permanente restrita de propósito específico e doação de 
propósito específico. Considere as afirmativas sobre a Lei Nº 13.800: 

I. A doação permanente não restrita é um recurso cujo principal é incorporado ao patrimônio 
permanente do fundo patrimonial e pode ser resgatado, e o capital e os rendimentos podem 
ser utilizados em programas, projetos e demais finalidades de interesse público. 
II. A doação permanente restrita de propósito específico é um recurso cujo principal é 
incorporado ao patrimônio permanente do fundo patrimonial e não pode ser resgatado, e os 
rendimentos podem ser utilizados em projetos relacionados ao propósito previamente definido 
no instrumento de doação. 
III. A doação de propósito específico é um recurso atribuído a projeto previamente definido no 
instrumento de doação, que não pode ser imediatamente utilizado e que deve ser incorporado 
ao patrimônio permanente do fundo patrimonial para fins de investimento, cujo principal pode 
ser resgatado pela organização gestora de fundo patrimonial de acordo com os termos e as 
condições estabelecidos no instrumento de doação. 
IV. Na hipótese de doações vinculadas a um propósito específico, eventual saldo 
remanescente após o término do projeto deverá ser aplicado no fundo patrimonial, e os seus 
rendimentos deverão ser utilizados no referido propósito. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II e III apenas. 

(C) II e III apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) II e IV apenas. 
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42 A educação e o treinamento referem-se a processos e experiências que são projetados para 
transmitir conhecimento, compreensão e habilidades. Especificamente, a educação e o treinamento 
em ética oferecem programas cognitivos na tomada de decisões éticas. Considere as afirmativas 
sobre os fundamentos teóricos subjacentes que sustentam a tomada de decisão ética: 

I. Sensibilidade moral: caracteriza-se pelo aprimoramento da natureza moral na administração 
pública. 
II. Juízo moral: caracteriza-se pela decisão do que é moralmente certo na administração 
pública.  
III. Intenção moral: caracteriza-se pela decisão de se comprometer com a moral, em vez de 
qualquer outro tipo de ação na administração pública. 
IV. Moral cognitiva: caracteriza-se pela demonstração de justiça, que é construída em função 
das interações sociais na administração pública. 
V. Caráter moral: caracteriza-se pela demonstração e persistência para a intenção de se 
comportar moralmente na administração pública. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II e III apenas. 

(C) II, III e V apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) II, IV e V apenas. 

 

43 O sistema de fiscalização público pode ser sobrecarregado se não forem adotadas medidas 
preventivas para evitar a corrupção. Assim, o código de ética contribui para orientar os funcionários 
públicos e minimizar a necessidade de conjurar medidas mais drásticas de acusação, disciplina 
administrativa e punição. Considerando os componentes básicos de um programa de prevenção 
eficaz do sistema de fiscalização, identifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas 
(F). 

I. Um código de conduta justo estabelece padrões uniformes pelos quais os funcionários 
públicos serão responsabilizados. 
II. A implementação de uma sistema de divulgação de interesses financeiros evita conflitos e 
introduz transparência na tomada de decisão. 
III. Um programa de treinamento torna os funcionários do governo cientes de suas 
responsabilidades. 
IV. Um sistema de gestão de qualidade garante que o controle do sistema de fiscalização seja 
evolutivo. 
V. Os canais governamentais de comunicação com os usuários do serviço público garantem 
o fornecimento de soluções eficientes às demandas apresentadas. 

A correlação correta na avaliação das afirmativas corresponde a 

(A) I – V; II – V; III – F; IV – V; V – V. 

(B) I – F; II – F; III – F; IV – V; V – V. 

(C) I – V; II – V; III – V; IV – F; V – F. 

(D) I – F; II – V; III – F; IV – V; V – F. 

(E) I – V; II – F; III – V; IV – F; V – F. 
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44 O termo ética pública se refere ao conjunto de valores e normas, de padrões ou princípios morais 
que constituem a base da integridade. Em geral, a ética é um conjunto de princípios frequentemente 
definidos como um código de conduta, isto é, uma estrutura para ações. Considerando-se que a 
natureza moral desses princípios se refere ao que é considerado certo, justo ou bom (conduta), 
integridade ou ética é um comportamento que significa muito mais do que não ser corrupto ou 
fraudulento. Por outro lado, a integridade é uma característica do comportamento individual ou 
organizacional que denota a qualidade de agir de acordo com os valores morais, padrões e regras 
aceitos pelos membros da organização e pela sociedade. Considerando essa introdução, relacione 
as duas colunas que reúnem conceitos e suas definições. 
 
I. Nepotismo. 
II. Conflito de interesse. 

III. Uso impróprio de autoridade. 

IV. Desvio de conduta. 

 A.  Caracterizado quando há favorecimento por parte de 

gestores a seus parentes. 

B. Caracterizado quando o confronto entre público e 

privado implica prejuízo para o interesse coletivo. 

C.  Caracterizado quando há falsificação ou manipulação 

indevida de relatórios ou documentos. 

D. Caracterizado por padrões socialmente inadequados, 

agressivos ou desafiantes, com violação de normas 

sociais ou direitos individuais.  

A relação correta entre as colunas é 

(A) I – A; II – B; III – C; IV – D.  

(B) I – C; II – B; III – A; IV – D. 

(C) I – C; II – D; III – B; IV – A. 

(D) I – A; II – C; III – D; IV – B. 

(E) I – A; II – D; III – B; IV – C. 
 
45 Daniel Kaufmann, ex-diretor do Instituto do Banco Mundial, afirmou que “Não podemos mais lutar 
contra a corrupção simplesmente lutando sozinho” (Kaufmann, 2012). Diante disso, os processos e 
as estratégias são criados para permitir um processo de mais fácil adaptação da reforma da 
integridade em uma organização pública. A construção da integridade de processos foca na 
reestruturação dos valores e objetivos de uma organização, e como eles podem ser melhor 
comunicados aos funcionários e públicos relacionados. As estratégias preventivas que podem ser 
adotadas para atingir os níveis menores de corrupção e má gestão na administração pública podem 
ser: 

I. utilizar a gestão por resultado e revisar regularmente os riscos operacionais enfrentados e 
identificados por organizações semelhantes; 
II. envolver toda a equipe na criação de políticas, procedimentos e sistemas de integridade; 
III. participar do planejamento de aquisições para gerenciar os padrões de compra e incorporar 
métodos de monitoramento e avaliação de desempenho de contratos; 
IV. comunicar o funcionamento organizacional adequado tanto para a equipe quanto para o 
público; 
V. concentrar-se nos resultados financeiros, responsabilidades e deveres público. 

Estão corretos os itens 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II e III apenas. 

(C) II, III e V apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) II, IV e V apenas. 
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46 Os valores éticos representam os princípios gerais que devem orientar as pessoas em seu 
convívio social. Uma série de jurisdições implementaram códigos ou diretrizes relacionados à 
conduta ética, especialmente para funcionários públicos nos níveis estadual e federal. Os valores 
éticos essenciais para moldar a conduta no setor público são 

(A) honestidade, integridade e imparcialidade. 

(B) respeito à lei, respeito às pessoas e produtividade. 

(C) diligência, segurança e eficiência. 

(D) capacidade de resposta, responsabilidade e liderança. 

(E) imparcialidade, justiça e protecionismo. 
 
47 O Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 1994, refere-se ao Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal. Com base nesse Decreto, os principais deveres do Servidor 
Público são: 

I. ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo 
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem 
comum; 
II. tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação 
e contato com o público; 
III. ter respeito à hierarquia, porém com temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 
IV.  participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de 
suas funções, tendo por escopo o aprimoramento profissional; 
V. exercer com moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se 
de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos 
jurisdicionados administrativos. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II e III apenas. 

(C) I, II e V apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) II, IV e V apenas. 
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48 O Código de Ética não é apenas um procedimento administrativo. Conhecer a ética corporativa e 
aplicá-la no dia a dia são ações que agregam valor à organização, à sua imagem e geram impacto 
na sociedade. Sendo assim, o Código de Ética é um documento que consolida o que as organizações 
públicas esperam do seu corpo funcional. No entanto, abordar as questões críticas para sua 
implementação é um fator chave para garantir que os códigos de ética contribuam para uma boa 
gestão pública. Portanto, é correto afirmar que, para o sucesso da implementação do código de ética, 
devem ser considerados os seguintes fatores: 

I. consultar as principais partes interessadas no desenvolvimento dos códigos de ética; 
II. disseminar e divulgar os códigos desenvolvidos para aqueles que estarão sob sua 
responsabilidade; 
III. garantir que os princípios éticos façam parte do programa de indução para todas as 
categorias de funcionários públicos; 
IV. garantir a performance do serviço público ético a partir daqueles que ocupam cargos de 
liderança; 
V. demonstrar os benefícios de um serviço público ético para a qualidade de vida dos 
funcionários públicos. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II e III apenas. 

(C) II, III e V apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) II, IV e V apenas. 
 
49 O clima ético de uma organização pública é geralmente considerado como a parte da cultura que 
se relaciona com seus valores éticos. Assim como o conjunto compartilhado de entendimentos sobre 
o que é comportamento correto e como as questões éticas serão tratadas. Esse clima define o tom 
para a tomada de decisões em todos os níveis e em todas as circunstâncias. As dimensões que 
representam o clima ético na administração pública são:  

I. confiança mútua e apoio à liderança; 
II. cooperação e cordialidade no trabalho; 
III. conflito e ambiguidade; 
IV. espírito de confiança e clima organizacional; 
V. desafio de metas e alcance de resultados. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III, IV e V apenas. 

(B) II, III e IV apenas. 

(C) I, II e V apenas. 

(D) I, II e III apenas. 

(E) II, IV e V apenas. 
 
50 A liderança ética refere-se à demonstração de conduta normativamente apropriada por meio de 
ações pessoais e relacionamentos interpessoais, e a promoção dessa conduta entre os seguidores 
por meio de comunicação bidirecional, a fim de reforçar os processos de tomada de decisão (Brown, 
Treviño, e Harrison, 2005). Os principais pilares da liderança ética são 

(A) o caráter moral, a legitimidade ética dos valores e a moralidade dos processos de escolha. 

(B) relacionamentos de alta qualidade do líder, autocontrole e disciplina. 

(C) governança relacional, norma relacional e confiança. 

(D) atitude relacional, cooperação e caráter moral.  

(E) decisões com foco no resultado financeiro, qualidade da relação entre líder e liderado e 
preocupação com a sociedade. 
 
  



 

19 
 

51 Os serviços públicos essenciais para sociedade são realizados em grande parte nas esferas 
federal, estadual e municipal, como educação pública, saúde pública, justiça e segurança, proteção 
ambiental, museus e universidades. A respeito do papel do serviço público, é correto afirmar que: 

I. O serviço público busca atrair um tipo especial de indivíduo e possui envolvimento com 
empresas privadas. 
II. A vocação para o serviço público está no cerne da administração pública. 
III. Os funcionários públicos são pessoas que alcançam satisfação interna ao fazer uma 
contribuição para a sociedade. 
IV. Os ganhos financeiros e outras recompensas externas são significativos, portanto aqueles 
que entram no serviço público não necessitam ser movidos pelo desejo de servir ao interesse 
público. 

Estão corretos os itens 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I e III apenas. 

(C) III e IV apenas. 

(D) II e III apenas. 

(E) I, II e IV apenas. 
 
52 A formulação de políticas públicas é a totalidade dos processos pelos quais um governo decide 
lidar ou não com um determinado problema social. Sendo assim, os gestores públicos “se satisfazem” 
quando aceitam uma quantidade satisfatória e suficiente de informações para fundamentar uma 
decisão. De acordo com o economista vencedor do Prêmio Nobel 1978, HERBERT A. SIMON, “os 
processos de tomada de decisão seguram a chave para compreender as organizações.”. Nesse 
contexto, o ciclo clássico do processo decisório engloba sete etapas, no sentido de compreender 
melhor o processo. Considerando-se essa perspectiva, as fases e a respectiva ordem de 
desenvolvimento do processo decisório são: 

(A) (1) identificar o problema; (2) identificar as causas; (3) estabelecer os objetivos; (4) formular as 
ações; (5) avaliar alternativas em relação aos objetivos organizacionais; (6) escolher o melhor curso 
de ação; (7) implementar e avaliar a decisão. 

(B) (1) identificar as causas; (2) identificar o problema; (3) estabelecer os objetivos; (4) formular as 
ações; (5) avaliar alternativas em relação aos objetivos organizacionais; (6) escolher o melhor curso 
de ação; (7) implementar e avaliar a decisão. 

(C) (1) identificar o problema; (2) estabelecer os objetivos; (3) identificar as causas; (4) formular as 
ações; (5) avaliar alternativas em relação aos objetivos organizacionais; (6) escolher o melhor curso 
de ação; (7) implementar e avaliar a decisão. 

(D) (1) identificar o problema; (2) identificar as causas; (3) estabelecer os objetivos; (4) avaliar 
alternativas em relação aos objetivos organizacionais; (5) formular as ações; (6) escolher o melhor 
curso de ação; (7) implementar e avaliar a decisão. 

(E) (1) identificar o problema; (2) identificar as causas; (3); avaliar alternativas em relação aos 
objetivos organizacionais; (4) escolher o melhor curso de ação; (5) estabelecer os objetivos; (6) 
formular as ações; (7) implementar e avaliar a decisão. 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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53 O Decreto Nº 9.203/2017 dispõe sobre política de governança da administração pública federal. 
São princípios da governança pública: 

I. Transparência; 
II. Confiabilidade; 
III. Qualidade do serviço público; 
IV. Engajamento no trabalho; 
V. Prestação de contas. 

Estão corretos os itens 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I, II e V apenas. 

(C) I, II e IV apenas. 

(D) II, III e V apenas. 

(E) II, III e IV apenas. 
 
54 A responsabilidade administrativa visa à prestação de contas satisfatórias do exercício dos 
poderes, nos quais os funcionários públicos não apenas executam a política pública, mas também 
são fundamentais para iniciá-la e formulá-la e, no processo, exercer  autoridade no desempenho de 
suas funções. Nesse contexto, o controle eficaz é necessário para garantir proteção contra o uso 
indevido de poder pela administração. Em relação ao controle interno na Administração Pública, é 
correto fazer as seguintes afirmações:  

I. Uma das formas eficazes de controle do Poder Administrativo é a aprovação do orçamento 
pelo legislativo. A administração fica assim autorizada a arrecadar receitas e incorrer em 
despesas com os diversos serviços.  
II. Em tal sistema, se houver qualquer negligência em qualquer lugar, o funcionário em questão 
é imediatamente considerado responsável por seu superior imediato ou mesmo repreendido 
e, se a negligência é muito grave, pode levar a emissão de uma advertência estrita, 
rebaixamento e demissão.  
III. Quando o parlamento sanciona dinheiro para despesas, também é seu dever garantir que 
o dinheiro seja gasto com cautela. Esse controle sobre os gastos públicos é exercido pelo 
legislativo. Além disso, os funcionários dos diversos departamentos inspecionam os 
escritórios de campo para garantir que a administração está sendo realizada de acordo com 
as normas e os regulamentos. 
IV. Se os gestores públicos são honestos e incorruptíveis, os subordinados geralmente não 
ousariam recorrer à corrupção, à negligência. A necessidade de uma liderança inspiradora, 
entre os administradores em particular, é imprescindível para que a máquina administrativa 
funcione bem para a satisfação de todos. 
V. O legislativo geralmente estabelece políticas em termos gerais e delega autoridade à 
administração para preencher os detalhes. O Parlamento exerce controle sobre a legislação, 
constituindo uma comissão subordinada encarregada de fiscalizar e informar se os poderes 
delegados pelo Parlamento foram devidamente exercidos no âmbito do estatuto que delegou 
essas competências. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, III e IV apenas. 
(B) I, e IV apenas. 
(C) I, II e V apenas. 
(D) III e IV apenas. 
(E) II, III e IV apenas. 
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55 As organizações do setor público caracterizam-se, entre outros aspectos, pela ausência de 
mercados econômicos e suas pressões de redução de custos; influências políticas externas mais 
intensas; expectativas únicas de justiça, capacidade de resposta, honestidade, abertura e 
responsabilidade; maior ambiguidade, menos autonomia de decisão. Nesse cenário, alguns 
paradigmas foram sendo estabelecidos, entre eles a aplicação do conceito do empreendedorismo no 
setor público. Pode-se afirmar, sobre o conceito de empreendedorismo no setor público, que 

(A) ocorre sempre que um ator político está alerta e atua sobre o potencial oportunidades em função 
da qualidade do serviço. 

(B) é definido como um indivíduo ou grupo de indivíduos que realiza a atividade desejada para iniciar 
mudanças dentro da organização, adaptar, inovar e minimizar os riscos.  

(C) é visto como o processo de identificação e busca de oportunidades individuais e/ou 
organizacionais a fim de promover inovação, geração de receitas financeiras e garantir o 
comprometimento social. 

(D) conecta os interesses públicos e privados em uma ação política na provisão de bens coletivos. 

(E) visa usar recursos públicos de maneiras a maximizar a produtividade, eficácia, confiabilidade, 
agilidade e qualidade e controle de investimento. 

 
56 Weiss (1998, p. 6) apresenta uma visão prática das principais questões para as quais os gestores 
públicos precisam de ajuda. Muitas pessoas querem (e precisam) saber:  

Como o programa está sendo conduzido? O que isso realmente está fazendo? Quão bem 
está seguindo as diretrizes que foram originalmente definidas? Que tipo de resultados está 
produzindo? Até que ponto está cumprindo os objetivos para os quais foi estabelecido? Vale 
a pena o dinheiro que custa? Deve ser continuado, expandido, reduzido, ou abandonado? 
Funciona para todos ou apenas para alguns tipos de pessoas? (Weiss, C. H. (1998). 
Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies. Upper Saddle River, NJ: Prentice-
Hall.) 

Neste contexto, a avaliação deve contribuir para a tomada de melhores decisões do setor público, 
garantir uma estrutura que reconheça a diversidade de tarefas enfrentadas pelos gestores públicos 
e fornecer orientação no planejamento de avaliações apropriadas aos projetos públicos. O outro 
ponto a enfatizar é que Weiss não está restringindo essas questões a administradores. As pessoas 
são partes interessadas no sentido de ter uma participação na execução de programas públicos, e 
todos têm alguma necessidade de informação. Combinando-se o conjunto de perguntas de Weiss 
(sobre como melhorar os programas públicos), apresentam-se as seguintes afirmativas que são 
particularmente importantes para os gestores públicos: 

I. Correções do projeto em andamento - Não é recomendado realizar alterações antes de uma 
avaliação ou em resposta a algum feedback provisório em um programa público em execução. 
II. Teste de ideias do projeto público - Visa apresentar à sociedade as novas propostas ou 
correções em programas em andamento, o que contribui para validar as novas ideias que 
resultam em melhorias para os programas públicos. 
III. Alterar o escopo do programa público - O programa está estabelecido e enfrenta a decisão 
de expandir, institucionalizar ou reduzir (ou eliminar), sendo assim, é necessário avaliar a 
rentabilidade do projeto em andamento.  
IV. A decisão de escolha entre os projetos públicos é baseada nos valores que são 
explicitados na especificação dos objetivos do gestor público. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III e V apenas. 

(B) I, III e IV apenas. 

(C) I e II apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) II e IV apenas. 
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57 A revolução da qualidade impactou o governo nos últimos anos e deixou uma marca no panorama 
da gestão pública. No contexto atual, mais do que nunca, os gestores públicos são desafiados a 
melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. De uma perspectiva de medição de 
desempenho, isso significa monitorar indicadores da qualidade da entrada e, especialmente, da saída 
produzida e a satisfação do cliente. Normalmente, as dimensões da qualidade que são consideradas 
as mais importantes na busca pela melhoria no atendimento ao cliente são 

(A) oportunidade, menor quantidade de pessoas na fila e tempo de espera. 

(B) precisão, profissionalismo e confiabilidade. 

(C) acessibilidade, horário de atendimento e bem-estar. 

(D) justiça, limpeza patrimonial e custo. 

(E) segurança, cortesia e organização. 
 
58 Hoje, mais do que nunca, os governos federal, estadual e municipal dependem da tecnologia da 
informação para fornecer maior eficiência na coleta, validação, processamento, análise, relatório, 
proteção e armazenamento de dados. Quando usados corretamente, os aplicativos de tecnologia 
podem reduzir a necessidade de tempo e dinheiro; além disso, a tecnologia pode melhorar o 
processo de tomada de decisão. No entanto, quando não usados corretamente, os dados 
confidenciais podem ser comprometidos com facilidade, levando a roubo de identidade, fraude e 
interrupção de serviços vitais. Acerca das tecnologias para a segurança da informação na 
administração pública, é possível 

I. adotar uma boa gestão do conhecimento e um software para bloquear ameaças;  
II. estabelecer regras para compartilhamento de arquivos, acesso a sites e distribuição de e-
mails; 
III. criar rotinas de backups e armazenamento de dados e implementar um sistema de apoio 
à gestão; 
IV. definir regras que regem o uso de periféricos e proteger transações financeiras e cartões 
de créditos online com criptografia. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, III e IV apenas. 

(B) I e III apenas. 

(C) II, III e IV apenas. 

(D) I, II e III apenas. 

(E) II e IV apenas. 
 
59 A auditoria visa estabelecer ações da contabilidade, com objetivo de averiguar se tudo está dentro 
do que foi estabelecido e planejado, se as regras internas da empresa estão sendo cumpridas 
conforme a legislação que determina as obrigações do negócio. Os tipos de auditoria fiscalizadora 
são: 

I. contagens fiscais; 
II. confirmação de saldos; 
III. testes de efetividade; 
IV. adequação ao custo padrão; 
V. análise de realização físico-financeiro em face dos objetivos e metas. 

Estão corretos os itens 

(A) I e V apenas. 

(B) I e IV apenas.  

(C) II e III apenas. 

(D) II e IV apenas. 

(E) I e II apenas. 
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60 O analista técnico em gestão pública apresentou uma Matriz QFD (Quality Function 
Deployment), em uma reunião, cujo tema era a qualidade do serviço no setor público. O principal 
objetivo para utilizar essa ferramenta foi 

(A) identificar o caminho real e ideal para um produto ou serviço com o objetivo de identificar os 
processos na gestão pública.  

(B) indicar todas as causas possíveis de uma condição ou um problema da gestão pública.  

(C) identificar e coordenar as habilidades na gestão pública para desenvolver serviços que não 
apenas eliminem as razões de reclamações dos clientes, mas também forneçam uma resposta ativa.  

(D) identificar e comparar a expectativa e a percepção do serviço sob o ponto de vista do cliente. 

(E) identificar a distribuição dos dados através de um gráfico de barras, indicando o número de 
unidades em cada categoria na gestão pública. 
 

DIREITO (ADMINISTRATIVO, CIVIL E PENAL) 

 
61 Considerando-se os termos da Lei Complementar Estadual n. 58, de 01 de agosto de 2006 (que 
estabelece o Código de direitos, garantias e obrigações do Contribuinte do Estado do Pará), e de 
suas alterações posteriores, é correto afirmar que 

(A) é vedado ao Estado exigir honorários advocatícios na cobrança de crédito tributário antes de 
ajuizada a ação, ainda que inscrito em dívida ativa. 

(B) o contribuinte poderá recompor sua conta gráfica quando for detectado erro que não resulte em 
recolhimento atrasado de imposto, bem como escriturar créditos a que tiver direito, não apropriados 
na época própria, ainda que esteja sob ação fiscal. 

(C) “contribuinte” é aquele sujeito que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua 
o respectivo fato gerador. 

(D) o contribuinte tem direito de gerir seu próprio negócio, sob o regime da livre iniciativa, sendo 
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de informação obtida 
em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e 
sobre a natureza e o estado dos seus negócios e atividades. 

(E) o Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte (CODECON) corresponde a órgão de 
composição paritária, integrado por quatro representantes da Secretaria Executiva do Estado e da 
Fazenda – SEFA, dois de entidades empresariais e dois de classe, e respectivos suplentes, com 
atuação na defesa dos interesses dos contribuintes, todos designados pelo Secretário de Fazenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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62 Considere a seguinte situação: 
CAIO SIMPLÍCIO, servidor público estadual, exercendo a função de motorista perante a Secretaria 
de Fazenda do Estado do Pará (SEFA), envolveu-se em acidente automobilístico que, além de ter 
causado prejuízos ao patrimônio público estadual (o carro), lesionou gravemente terceiro, 
motociclista e entregador de aplicativo, quem precisou de cuidados médicos e fisioterapêuticos no 
valor total de R$-10.000,00 (dez mil reais) e deixou de exercer sua atividade remunerada pelo prazo 
de 06 (seis) meses, em função de tratamento dispensado.  
 
A respeito da situação hipotética é possível afirmar que: 

I. caberá à Administração a possibilidade de exercer seu direito de regresso em face do 
servidor, desde que seja comprovada a sua culpa lato sensu, caso o Estado do Pará seja 
condenado ao pagamento de indenização; 
II. a simples absolvição de CAIO SIMPLÍCIO na esfera criminal não produz efeitos necessários 
nas demais esferas de responsabilização; 
III. tanto o Estado do Pará quanto o servidor público podem ser condenados ao pagamento 
de pensão indenizatória à vítima, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao 
fim da convalescença, correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da 
depreciação que ele sofreu. 

Está (Estão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

(A) I apenas. 

(B) II apenas. 

(C) I e II apenas. 

(D) II e III apenas. 

(E) I, II e III. 
 
63 Acerca da Lei Ordinária Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências), é possível afirmar que: 

I. subordinam-se ao regime daquela Lei, além dos órgãos da administração direta, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, excluídos os fundos especiais; 
II. a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos; 
III. os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante 
prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de 
órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir 
de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 
acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma 
estabelecida pelo Poder Executivo federal. 

Está (Estão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

(A) I e II apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III apenas. 

(E) II apenas. 
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64 A respeito da Lei Ordinária Estadual n. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (que dispõe sobre o 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações Públicas do Estado do Pará), é possível afirmar que: 

I. as formas derivadas de provimento legalmente previstas são: promoção, reintegração, 
transferência, reversão, aproveitamento, readaptação e a recondução; 
II. o art. 67 do Regime Jurídico Único paraense, segundo o qual o servidor habilitado em 
concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade ao 
completar 2 (dois) anos de efetivo exercício é compatível com as alterações promovidas pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, ao art. 37 da Constituição Federal; 
III. o servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

Está (Estão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

(A) I, II e III. 

(B) I e III apenas. 

(C) II e III apenas. 

(D) I e II apenas. 

(E) I apenas. 
 
65 Considerando-se as novidades introduzidas pela Lei Ordinária Federal n. 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), é possível afirmar que 

(A) o termo “informação”, para os fins da legislação, corresponde àqueles dados, processados ou 
não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 
meio, suporte ou formato digital. 

(B) entidades privadas não se subordinam à Lei de Acesso à Informação, que se aplica somente à 
Administração Direta e Indireta. 

(C) os prazos de restrição ao acesso à informação previstos pela Lei de Acesso à Informação 
poderão ser prorrogados uma única vez por igual período. 

(D) as informações ou os documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos 
direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão 
ser objeto de restrição de acesso. 

(E) a lei entrou em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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66 Considere a seguinte situação: 
 TÚLIO TÍCIO, servidor público estadual, investido em cargo efetivo após aprovação em concurso 
público regular, está sendo acusado, nos termos da Lei Ordinária Federal nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, pela prática de improbidade administrativa por ter auferido vantagem patrimonial indevida em 
razão do exercício de sua função pública, sendo acusado de ter realizado, em 28 de outubro de 2021, 
operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares estabelecidas para tanto, 
bem como por ter, na sequência, deixado de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, uma 
vez que dispunha de condições para isso, com vistas a ocultar as referidas irregularidades. O superior 
hierárquico de TÚLIO TÍCIO obteve conhecimento dos fatos em 20 de dezembro de 2021 e, 
incontinenti, encaminhou competente denúncia aos órgãos de controle interno e externo a respeito, 
a quem competiria avaliar a pertinência a respeito da instauração de processo administrativo para 
apuração dos ilícitos acima referidos. 
 
 A respeito da situação hipotética, considerando-se a Lei Ordinária Federal nº 8.429/1992, é correto 
afirmar que 

(A) a lei somente contemplou a legitimidade processual ativa do Ministério Público para a ação de 
improbidade. 

(B) para qualquer das condutas mencionadas acima, é prescindível, para a configuração da 
improbidade administrativa, que da prática ímproba tenha decorrido alguma forma de lesão ao 
patrimônio público. 

(C) a improbidade administrativa resta configurada, uma vez confirmados os fatos indicados na 
acusação, mesmo que o servidor tenha atuado de modo negligente ou imprudente no exercício de 
suas funções. 

(D) a ação de improbidade seguirá rito processual especial com exclusão do procedimento comum 
previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 

(E) o prazo prescricional para a ação de improbidade é de 08 anos a contar da ciência dos fatos pela 
Administração Pública. 
 
67 Com o propósito de complementar a renda familiar, Fernanda resolveu utilizar seu automóvel 
particular para fazer delivery de marmitas fitness e kits festa, desde o início da pandemia de covid-
19. Em uma das viagens feitas na primeira semana de 2022, deu carona à sua vizinha Sandra até a 
Unidade Básica de Saúde do bairro para que a vizinha tomasse a dose de reforço da vacina anticovid-
19. Durante o percurso, seu veículo foi colidido por uma motocicleta que avançara o sinal vermelho. 
Além de Sandra e Fernanda ficarem machucadas, os salgados e doces, no valor de R$300,00 
(trezentos reais), que estavam sendo transportados, tiveram suas embalagens rompidas e 
espalharam-se pelo veículo, tornando-se impróprios para o consumo. Kleber, o condutor da 
motocicleta, ficou em pior estado que as passageiras do veículo e sua motocicleta teve praticamente 
perda total, assim como a porta do passageiro do veículo de Fernanda. Considerando-se essas 
circunstâncias, é correto afirmar que 

(A) Fernanda tem responsabilidade contratual e objetiva em face da encomenda transportada e 
responsabilidade extracontratual e subjetiva em face da carona dada a Sandra.  

(B) o ato ilícito praticado por Kleber exime Fernanda de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.  

(C) Fernanda fica obrigada a reparar os R$300,00 (trezentos reais) da coisa transportada mais as 
perdas e danos decorrentes da impossibilidade da entrega. 

(D) Kleber fica diretamente obrigado a reparar os prejuízos gerados à cliente de Fernanda. 

(E) Kleber pode pleitear reparação pelas avarias sofridas em sua motocicleta e pelas lesões sofridas 
tanto de Fernanda quanto de Sandra. 
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68 Criminalmente condenado pelo furto qualificado praticado na residência de Lara, aproveitando-se 
do fato de que ela o havia contratado para dormir no imóvel durante os quinze dias em que a família 
estaria viajando de férias, Patrick deu um prejuízo de aproximadamente R$3.800,00 (três mil e 
oitocentos reais). Considerando-se que o delito foi praticado com o concurso de Catarina, namorada 
de Patrick, 

(A) o único instrumento de caução de que dispõe Lara para a obtenção da reparação dos danos 
sofridos é a hipoteca legal.  

(B) Lara pode lançar mão do penhor legal dos bens móveis de Patrick e Catarina, suficientes para 
garantia da reparação integral dos danos.  

(C) ambos respondem solidariamente na esfera civil pelo prejuízo causado à Lara, cabendo inclusive 
hipoteca legal de seus bens imóveis para esse fim.  

(D) além dos bens imóveis dos delinquentes, a hipoteca legal pode incidir sobre o domínio direto, 
sobre o domínio útil e sobre o direito real de uso.  

(E) mesmo que os bens imóveis de Patrick e Catarina não sejam suficientes para garantir a 
reparação integral dos danos, Lara terá que se contentar com sua especificação.  
 
69 Quando Olga casou-se com seu colega de faculdade de engenharia civil, Pedro, em 1999, ele já 
era pai de Ingrid e Natália, nascidas do relacionamento com sua falecida namorada. O casal não teve 
filhos, mas as crianças, com quatro e dois anos de idade por ocasião do enlace, passaram a chamar 
Olga de mãe e o vínculo socioafetivo de filiação-maternidade estabeleceu-se naturalmente com a 
convivência, de sorte que no registro de ambas constam os nomes da mãe biológica e de Olga como 
suas genitoras ao lado do nome do genitor. Considerando-se que Olga e Pedro casaram-se no 
regime de comunhão universal de bens, que ele faleceu vitimado pela covid-19 no início deste ano e 
que Olga, Ingrid e Natália são as únicas familiares que o sobreviveram,  

(A) defere-se a integralidade do patrimônio de Pedro às suas filhas. 

(B) além da meação decorrente do regime de bens do casamento com Pedro, Olga recebe um terço 
da herança deixada por ele, assim como Ingrid e Natália.  

(C) Olga recebe sua meação em decorrência do regime de bens adotado ao casar com Pedro, 
enquanto suas filhas herdam por cabeça a meação de Pedro, incidindo concorrência entre ela e as 
filhas, se houver bens de Pedro excluídos da comunhão.  

(D) não cabe a reserva legal de um quarto da herança à Olga, considerando-se que ela não é 
ascendente das filhas de Pedro.  

(E) em razão do regime da comunhão universal de bens que regia seu casamento com Pedro, Olga 
tem assegurado o direito real de habitação sobre a residência da família.  
 
70 Elias estava em uma lanchonete, que continha sistema interno de monitoramento eletrônico com 
câmeras de alta definição e inúmeras advertências públicas de que os frequentadores estavam sendo 
filmados, quando ocorreu um roubo no estabelecimento. A divulgação das imagens internas pelos 
meios de comunicação e redes sociais, apesar de cruciais para a identificação dos autores do ilícito 
e tipificação dos crimes cometidos, acarretaram a Elilas sérios problemas, uma vez que ele também 
pode ser indubitavelmente identificado. Houve um registro, então, de que Elias encontrava-se em 
horário de expediente laboral sem efetivamente exercer suas atribuições. Considerando-se que não 
houve seu expresso consentimento na divulgação das imagens, é correto afirmar que 

(A) Elias pode requerer a imediata suspensão da divulgação de sua imagem ilicitamente divulgada. 

(B) Elias não pode requerer a imediata suspensão da divulgação de sua imagem, pois não há 
necessidade de consentimento para a divulgação de imagens necessárias à administração da justiça 
ou à manutenção da ordem pública. 

(C) Elias poderá pleitear indenização por ter tido sua honra e boa fama atingidas. 

(D) Elias pode exigir judicialmente que sua imagem seja borrada para que o vídeo possa continuar 
a ser divulgado, uma vez que ele configuraria violação da vida privada. 

(E) não há justificativa para que o vídeo seja divulgado. 
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71 Diante das constantes ameaças de execução judicial de obrigações vencidas, feitas por 
Mirandinha a Rosária, esta sentiu-se forçada a fazer uma transação, onde ficaram ajustados os novos 
termos e prazos de vencimentos. Ocorre que, agora, Rosária pretende pedir a anulação dessa 
transação com base naquelas ameaças. Sobre essas circunstâncias, é correto afirmar que  

(A) a coação de Mirandinha viciou a declaração de vontade de Rosária. 

(B) Rosária dispõe do prazo decadencial de quatro anos para pleitear essa anulação a partir do 
momento em que as ameaças ocorreram. 

(C) restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, uma vez anulada essa 
transação, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.  

(D) apenas o erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa e o dolo são capazes de provocar 
a anulação da transação.  

(E) não houve coação, o que houve foi a ameaça do exercício normal de um direito, o que não dá 
causa à anulabilidade do negócio jurídico firmado.  
 
72 Gilson e Roberto aceitaram ser fiadores de sua irmã caçula Walquíria, nos termos exigidos para 
fins e locação de imóvel residencial de propriedade de Constância, na cidade de Oriximiná/PA, 
apesar de ambos serem domiciliados em Altamira/PA. Naquele ato, ambos renunciaram aos 
benefícios da divisão e de ordem. Ocorre que cinco meses após o início do contrato de locação, cujo 
prazo era de 12 meses, Walquíria perdeu o emprego e precisou voltar para a casa dos pais em 
Altamira/PA. Considerando-se que o valor mensal dos aluguéis era R$650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) e que o débito principal perfaz R$4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), sem os 
acréscimos de multa e juros,  

(A) presume-se que cada um dos irmãos fica responsável por R$2.275,00 (dois mil, duzentos e 
setenta e cinco reais) com a multa e os juros relativos a esse valor.  

(B) se Constância retardar a execução de Walquíria e esta cair em insolvência, após invocado o 
benefício de excussão, seus fiadores ficarão exonerados.  

(C) se a credora aceitar receber objeto diverso de Walquíra em pagamento, os fiadores solidários 
continuam responsáveis pela obrigação em caso de evicção de referido objeto.  

(D) como Gilson e Roberto não se reservaram o benefício da divisão, ambos tornaram-se solidários, 
respondendo pela totalidade do débito a Constância em face do inadimplemento de Walquíria.  

(E) qualquer dos irmãos que for executado judicialmente por Constância pode exigir que sejam 
executados primeiro os bens de Walquíria, desde que os indiquem para fins de penhora.  
 
73 Segundo o art. 1.179 do Código Civil, "O empresário e a sociedade empresária são obrigados a 
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus 
livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico.". A respeito das regras sobre a escrituração, de acordo com 
o previsto no Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que 

(A) além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que não pode ser substituído 
por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. 

(B) no Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, 
dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. 

(C) o empresário ou a sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos não 
poderá substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços. 

(D) o balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, 
atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, 
indistintamente, o ativo, passivo, lucro e prejuízo. 

(E) o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a 
escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, mesmo após ocorrer 
prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. 
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74 No dia 23/01/2022, Pedro, filho único, matou o pai para antecipar a sucessão patrimonial e receber 
a vultosa herança que lhe cabia. Considerando-se que (1) Pedro completou 18 anos no dia 24/01/22, 
(2) era civilmente emancipado, e (3) cursava Direito em uma universidade pública, para efeito de 
imputação penal, ele será considerado 

(A) imputável, face ao sistema biológico adotado no Código Penal Brasileiro. 

(B) imputável, face ao sistema biopsicológico adotado no Código Penal Brasileiro. 

(C) ininputável, face ao sistema biológico adotado no Código Penal Brasileiro. 

(D) ininputável, face ao sistema biopsicológico adotado no Código Penal Brasileiro. 

(E) semi-imputável, face ao sistema psicológico adotado no código Penal Brasileiro. 
 
75 Pedro contratou João para produzir lesões corporais em Bento, seu desafeto. Entretanto, ao 
desferir socos e pontapés contra Bento, este reagiu e João o matou a golpes de faca. Ante a esse 
quadro, Pedro será responsabilizado por crime lesões corporais, e Paulo por crime de homicídio, 
visto que o caso configura uma hipótese de 

(A) concurso material homogêneo. 

(B) concurso material heterogêneo. 

(C) concurso formal perfeito. 

(D) concurso formal imperfeito. 

(E) cooperação dolosamente distinta. 
 
76 Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a punibilidade pode ser extinta por 

(A) perempção ou morte de agente. 

(B) decadência ou perdão aceito. 

(C) prescrição ou retratação do agente. 

(D) retratação do agente ou morte de agente. 

(E) prescrição ou morte do agente. 
 
77 Lucas patrocinou, diretamente, interesses privados da empresa Lago Verde perante o INSS, 
valendo-se da sua qualidade de funcionário daquele órgão, no qual exercia o cargo de auditor fiscal. 
Ante a hipótese, pode-se afirmar que Lucas praticou o crime de  

(A) advocacia administrativa. 

(B) advocacia administrativa fazendária. 

(C) tráfico de influência. 

(D) peculato. 

(E) corrupção ativa. 
 
78 Joaquim viajou ao Paraguai, onde comprou equipamentos eletrônicos, de comercialização 
permitida, avaliados em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e entrou com eles no Brasil, 
escondidos em seu veículo, sem recolher os imposto devidos. Entretanto, durante uma fiscalização 
ocorrida em rodovia brasileira foi pego com as mercadorias. Nessa hipótese, Joaquim praticou o 
crime de 

(A) peculato desvio. 

(B) contrabando. 

(C) evasão de divisas. 

(D) descaminho. 

(E) prevaricação. 
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79 No dia 22/01/2022, durante uma fiscalização da Receita Federal, Júnior, funcionário público 
responsável pela operação, apreendeu mercadorias avaliadas em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
a maior parte delas eram equipamentos eletrônicos. Após a operação, Júnior não recolheu as 
mercadorias à fazenda pública, ao contrário, tomou posse delas como se fosse proprietário, levando-
as para a chácara de sua propriedade. Nessa hipótese, Júnior praticou crime de 

(A) peculato. 

(B) apropriação indébita. 

(C) corrupção ativa. 

(D) condescendência criminosa. 

(E) prevaricação. 
 
80 No dia 23/02/2021, Marcos praticou um crime, tipificado na Lei A, cuja pena prevista era de 5 
(cinco) a 9 (nove) anos de reclusão. No dia 27/06/2021 entrou em vigência a Lei B, que estabeleceu 
para o mesmo crime a pena de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de reclusão. Entretanto, no dia 28/11/2021 
entrou em vigência a Lei C, que estabeleceu para o mesmo crime a pena de 7 (sete) a 10 (dez) anos 
de reclusão. Nesse caso, ao prolatar a sentença condenatória no dia 21/01/2022, o juiz deveria 
aplicar a 

(A) Lei A, visto que ela possui ultratividade penal. 

(B) Lei B, visto que ela possuiu retroatividade e ultratividade penal. 

(C) Lei C, face ao princípio tempus regit actum. 

(D) Lei B, face ao princípio tempus regit actum. 

(E) Lei A, visto que ela estava em vigência na data do crime. 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
81 A característica do modo de operação de cifra de bloco em que a entrada do algoritmo de 
encriptação é o XOR dos próximos 64 bits de texto claro e os 64 bits anteriores de texto cifrado é 
conhecida como 

(A) Electronic Codebook (EBC). 

(B) Cipher Block Chaining (CBC). 

(C) Cipher Feedback (CFB). 

(D) Ouput Feedback (OFB). 

(E) Counter (CTR). 
 
82 A forma de realizar assinatura digital baseada em logaritmos discretos, em que o trabalho principal 
para a geração de assinatura que não depende da mensagem pode ser feito durante o tempo ocioso 
do processador, e a parte da geração da assinatura que depende da mensagem exige multiplicar um 
inteiro de 2n bits por um inteiro de n bits, é conhecida como 

(A) SCHNORR. 

(B) ELGAMAL. 

(C) DSA. 

(D) Curva Elíptica. 

(E) RSA-PSS. 
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83 Considerando-se as estratégias para treinamento, validação e teste nas análises preditivas, a 
estratégia que pressupõe a criação de dois subconjuntos de dados disjuntos, a partir do conjunto de 
dados disponível para uso na indução do modelo, em que um dos subconjuntos será usado para 
treinamento (indução) do modelo preditivo e o segundo, para teste após o término de treinamento e, 
consequentemente, para aplicação das medidas de avaliação do modelo, é 

(A) resubstituição. 

(B) holdout. 

(C) validação cruzada. 

(D) bootstrap. 

(E) validação cruzada leave-one-out. 
 
84 A estratégia de agrupamento hierárquico em que a construção da árvore é iniciada pelo nó raiz, 
onde todos os exemplares são alocados, inicialmente, a um único grupo e, interativamente, os grupos 
são divididos de acordo com algum critério de dissimilaridade, aplicado aos exemplares que os 
constituem e, além disso, enquanto houver grupos formados por mais de um exemplar, dois grupos 
distintos são criados a cada divisão, dando origem aos demais nós internos da árvore, é conhecida 
como 

(A) método AGNES. 

(B) método DIANA. 

(C) método de k-médias. 

(D) método DBSCAN. 

(E) mapa auto organizáveis. 
 
85 As políticas de segurança da informação devem ser revisadas em intervalos planejados ou se 
ocorrerem mudanças significativas a fim de assegurar sua contínua conformidade, adequação e 
eficácia, é o que estabelece a ISO 

(A) 27001:2005. 

(B) 27001:2013. 

(C) 27002:2013. 

(D) 27003. 

(E) 27005. 
 
86 Considerando os conceitos de sistemas colaborativos, analise as afirmativas a seguir, julgando-
as verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. Um sistema colaborativo deve se restringir ao comando e controle da realização das tarefas, 
como é a forma típica de trabalho na linha de montagem industrial clássica. 
II. Um sistema colaborativo deve ser condizente com as necessidades das novas gerações, 
formadas por jovens que desejam colaborar, interagir e compartilhar, sem uma hierarquia 
rígida, com flexibilidade de horário e lugar, de modo que favoreça a criação e a informalidade. 
III. Em um sistema colaborativo não é mais suficiente saber desenvolver um software, é 
preciso compreender as relações interpessoais, conhecer as características e necessidades 
do novo ser humano digital, bem como as novas formas de trabalho e organização social. 

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é 

(A) I - F; II - V; III - V. 

(B) I - V; II - F; III - F. 

(C) I - V; II - F; III - V. 

(D) I - F; II - V; III - F. 

(E) I - V; II - V; III - V. 
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87 Sobre as métricas de produtos usadas no gerenciamento de qualidade de projetos de software, 
analise as afirmativas a seguir, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. As métricas permanentes são coletadas por meio de medições efetuadas em um 
programa em execução, podendo ser coletadas durante o teste de sistema ou após o 
sistema estar em uso. 
II. As métricas estáticas são coletadas por meio de medições realizadas nas representações 
do sistema, como o projeto, o programa ou a documentação. 
III. O índice fog é uma métrica estática de produto de software em que é medido o 
comprimento médio de palavras e sentenças em documentos. Quanto maior o valor de um 
índice fog de um documento, mais difícil a sua compreensão. 

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é 

(A) I - V; II - V; III - F. 

(B) I - F; II - F; III - V. 

(C) I - V; II - F; III - F. 

(D) I - F; II - V; III - F. 

(E) I - F; II - V; III - V. 
 
88 No contexto do PMBOK, são exemplos de processos da área de conhecimento de gerenciamento 
de cronograma ou de tempo  

(A) definir as atividades, estimar a duração das atividades e controlar o cronograma. 

(B) gerenciar o escopo, coletar os requisitos e estimar a duração das atividades. 

(C) definir as atividades, estimar a duração das atividades e controlar os custos. 

(D) coletar os requisitos, sequenciar as atividades e controlar o cronograma. 

(E) sequenciar as atividades, determinar o orçamento e gerenciar a qualidade. 
 
89 Na assinatura digital são utilizadas 

(A) a chave pública do receptor e a chave privada do receptor. 

(B) a chave pública do emissor e a chave privada do emissor. 

(C) a chave pública do receptor e a chave privada do emissor. 

(D) a chave privada do receptor e a chave pública do emissor. 

(E) as chaves secretas do emissor. 
 
90 O modelo Planejar-Executar-Checar-Agir (modelo PDCA) que forma a base para determinar, 
implementar, monitorar, controlar e manter o sistema de gerenciamento da segurança da informação 
de uma empresa deixou de ser obrigatório com a ISO 

(A) 27001:2005. 

(B) 27001:2013. 

(C) 27002:2013. 

(D) 27003. 

(E) 27005. 
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91 Sobre as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos no contexto do PMBOK, analise 
as afirmativas a seguir, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que 
o projeto contenha todo o trabalho essencial para ser finalizado com sucesso. 
II. O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em panejamento, 
estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que 
o projeto possa ser finalizado em conformidade com o orçamento aprovado. 
III. O gerenciamento de comunicações do projeto inclui processos de identificação e análise 
de gerenciamento de risco, panejamento de resposta, implementação de resposta e 
monitoramento de um projeto. 

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é 

(A) I - V; II - V; III - V. 

(B) I - F; II - F; III - V. 

(C) I - V; II - F; III - V. 

(D) I - F; II - V; III - F. 

(E) I - V; II - V; III - F. 
 
92 No contexto do PMBOK, o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades das 
partes interessadas a fim de cumprir os objetivos, cujo principal benefício é fornecer a base para 
definição e gerenciamento do escopo do produto e do escopo do projeto, é conhecido como o 
processo de  

(A) coletar os requisitos. 

(B) definir o escopo. 

(C) estimar os custos. 

(D) controlar o cronograma. 

(E) definir as atividades.  
 
93 Sobre os componentes de gestão e componentes operacionais no contexto da implementação de 
governança de Tecnologia da Informação (TI), analise as afirmativas a seguir, julgando-as 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. A estratégia do negócio consiste na elaboração do plano de TI, que pode ter uma visão externa, 
para os projetos, serviços e inovações para o negócio, e uma visão interna, composta dos projetos 
e das inovações que a TI deve implantar para poder atender aos seus clientes e usuários na 
organização. 
II. Os mecanismos de decisão consistem em estabelecer e apoiar os comitês necessários para a 
tomada de decisão sobre a TI, bem como estabelecer os critérios de priorização dos investimentos 
em TI. 
III. Os resultados para o negócio consistem nos indicadores de desempenho e de resultados da 
TI decorrentes da execução de projetos, serviços e inovações. 

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é 

(A) I - V; II - F; III - V. 

(B) I - F; II - V; III - V. 

(C) I - F; II - V; III - F. 

(D) I - V; II - F; III - F. 

(E) I - V; II - V; III - F. 
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94. Sobre alinhamento estratégico de Tecnologia da Informação (TI) no contexto da implementação 
de governança de TI, analise as afirmativas a seguir, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. O alinhamento estratégico exige um plano estratégico de negócios formal para a sua 
realização. 
II. O alinhamento estratégico acontece em diferentes momentos da vida de uma empresa, 
desde quando são definidos os objetivos de negócio de médio e longo prazo, até no dia a dia, 
quando os clientes demandam novas soluções que mudam os requisitos iniciais. 
III. Alinhamento estático é a derivação da estratégia de TI de acordo com o plano estratégico 
ou de negócios da empresa. Alinhamento dinâmico é a mudança da estratégia de TI em 
decorrência de mudanças aleatórias da estratégia de negócios da empresa. 

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é 

(A) I - V; II - V; III - V. 

(B) I - F; II - V; III - F. 

(C) I - V; II - F; III - V. 

(D) I - F; II - V; III - V. 

(E) I - V; II - F; III - F. 
 
95 Sobre a análise SWOT, analise as afirmativas a seguir, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. Pontos fortes e pontos fracos são fatores externos que, em um contexto de negócios, podem 
incluir recursos financeiros, recursos humanos, instalações, equipamentos, processos e 
sistemas. 
II. Oportunidades e recursos humanos são fatores internos que influenciam um negócio e 
podem incluir tendências de mercado, financiamento externo, demografia de clientes, 
fornecedores, clima econômico, questões políticas e ambientais. 
III. Os membros que conduzirão a análise SWOT deverão ter representatividade no contexto 
da diversidade da sua equipe. 

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é 

(A) I - F; II - V; III - V. 

(B) I - F; II - F; III - V. 

(C) I - V; II - F; III - V. 

(D) I - F; II - V; III - F. 

(E) I - V; II - V; III - F. 
 
96. No panejamento estratégico de uma empesa, faz parte da análise SWOT reconhecer 

(A) pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças. 

(B) recursos humanos, recursos materiais e metodologias. 

(C) ameaças, oportunidades, recursos humanos e recursos materiais. 

(D) recursos materiais, metodologias, pontos fracos e pontos fortes. 

(E) oportunidades, recursos humanos, recursos materiais e metodologias. 
 
97 A linguagem de banco de dados relacional SQL (Structured Query Language) é um exemplo de 
linguagem de banco de dados abrangente que representa uma combinação de  

(A) TTL, VDL e DML. 

(B) TDL, GDL e DML. 

(C) DDL, VDL e DML. 

(D) DDL, VDL e BML. 

(E) DDL, GDL e BML. 
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98 A informação armazenada do catálogo do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), que 
possui a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dados, é 
chamada de 

(A) recovery. 

(B) data center. 

(C) data mining. 

(D) metadados. 

(E) índices. 
 
99 Considerando as Redes de Datagrama, analise as afirmativas a seguir, julgando-as verdadeiras 
(V) ou falsas (F). 

I. Em uma rede de comutação de pacotes não existe reserva de recursos, pois os recursos 
são alocados sob demanda. 
II. O endereço de destino no cabeçalho de um pacote em uma rede de datagrama permanece 
o mesmo durante toda a jornada do pacote. 
III. A comutação na Internet é realizada usando a metodologia de datagrama para a 
comutação de pacotes na camada de transporte. 

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é 

(A) I - F; II - V; III - F. 

(B) I - F; II - F; III - V. 

(C) I - V; II - V; III - F. 

(D) I - V; II - F; III - F. 

(E) I - F; II - V; III - V. 
 
100 O algoritmo de roteamento que mantém uma tabela com a melhor distância conhecida a cada 
destino, determina qual enlace deve ser utilizado, bem como atualiza as tabelas por meio de troca 
de informações com os roteadores vizinhos, fazendo com que, no final, cada roteador saiba o melhor 
enlace para alcançar cada destino é o 

(A) caminho mais curto. 

(B) inundação. 

(C) vetor de distância. 

(D) estado de enlace. 

(E) controle de congestionamento. 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
 


