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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
É grosseiro usar ponto final nas mensagens de WhatsApp? 
 

“Pode ser uma boa.” 
Como você se sentiria se convidasse um amigo para 

jantar e ele respondesse com essa mensagem, incluindo o 
ponto final?  

Preocupado? Ofendido? Ou simplesmente não lhe 
daria mais importância? 

E se a resposta fosse mais ou menos assim: “pode ser 
uma boa”. 

Ou: “pode ser uma boa!” 
A linguista da internet Gretchen McCulloch diz que mais 

e mais pessoas consideram grosseiras as mensagens com 
um ponto final, algo que tem a ver com a maneira como 
usamos aplicativos de mensagens instantâneas como 
WhatsApp e Facebook Messenger.  

“Se você não é jovem e está escrevendo para alguém, 
por padrão, você envia uma mensagem por ideia”, diz 
McCulloch.  

“Então, como a coisa mais normal é usar o mínimo 
necessário de caracteres, qualquer outro símbolo adicional 
pode dar origem a uma interpretação diferente”, diz ela. 

Um estudo feito em 2015 pela Universidade de 
Binghmton, nos Estados Unidos, no qual participaram 126 
alunos, descobriu que as mensagens de texto que terminam 
com ponto final eram percebidas como menos sinceras do 
que a mesma mensagem sem o ponto. 

Na comunicação falada, o ponto final geralmente é 
acompanhado por uma diminuição da voz para indicar que 
é o fim de uma oração. E também tem conotação de 
formalidade ou seriedade, explica McCulloch. 

Colocar um ponto final em uma mensagem de 
WhatsApp “pode ser bom, se a mensagem for séria”. 

“O problema surge quando você recebe ou envia uma 
mensagem positiva com a seriedade do ponto final. É a 
justaposição dessas duas coisas que cria aquele sentimento 
de uma mensagem passivo-agressiva.” 

Então, como podemos saber se algém está realmente 
chateado ou está simplesmente usando um ponto final no 
sentido tradicional? 

Erika Darics, professora de linguística da Universidade 
de Aston, em Binghamton (Inglaterra), diz que tudo tem a 
ver com o contexto.  

“Se você e seus amigos não costumam usar pontos no 
final de uma sentença em um grupo do WhatsApp e alguém 
faz isso, provavelmente, você está tentando dizer algo sobre 
como se sente”, diz Darics. 

Essa professora acredita que a idade de alguém e a 
frequência com que ela usa um aplicativo de mensagem 
também podem afetar o modo como usa a pontuação. 

Por exemplo, um jovem é mais propenso a enviar 
mensagens de uma só frase sem ponto final. 

 
 
 

Preguiça ou criatividade linguística? 
 

O uso de gramática informal e gírias em aplicativos de 
mensagens também pode levar à simplificação da 
comunicação e tornar as pessoas mais vagas ao escrever. 

Mas McCulloch observa que usar gírias ou ortografia 
incorretamente na verdade requer um esforço adicional na 
era do autocorretor e a ferramenta de autocompletar o 
texto. 

As mensagens online também obrigam as pessoas a 
desenvolverem novas maneiras de transmitir emoção e 
significado sem o uso de linguagem corporal ou tom de voz. 

Para McCulloch, depois de anos vivendo na era da 
internet, no final “encontramos muitas maneiras de 
transmitir ironia e outros significados”. 

Por exemplo, o emoji de cabeça para baixo pode ser 
usado sarcasticamente.  

“Os emojis aumentam a consciência da linguagem e 
podem nos ajudar a entender as sutilezas de outros tipos de 
comunicação, como política ou propaganda”, diz Darics.  

“Fomenta a criatividade linguística.” 
(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

49200715. Acesso em: 02/08/2019. Com adaptações.)  

 
Questão 01 
De acordo com o texto, terminar uma sentença com ponto 
final, em aplicativos de mensagem instantânea, pode 
sugerir: 
A) Intimidade. 
B) Hostilidade. 
C) Cordialidade. 
D) Informalidade. 
 

Questão 02 
O uso do ponto final na comunicação por mensagens 
instantâneas é, de acordo com o texto: 
A) Adequado a situações de comunicação mais formais. 
B) Interpretado positivamente pela maioria das pessoas. 
C) Decorrente da utilização do mínimo de caracteres em 

mensagens instantâneas. 
D) Comum entre os jovens, porque eles são mais propensos 

a comportamentos agressivos. 
 

Questão 03 
É correto afirmar que o principal objetivo comunicativo 
desse texto é: 
A) Ensinar a usar o ponto final em mensagens instantâneas.  
B) Argumentar a favor da transgressão às normas tradicionais 

da língua padrão.  
C) Relatar as mudanças observadas no uso da linguagem em 

mensagens instantâneas. 
D) Apresentar resultados de estudos sobre o uso do ponto 

final em aplicativos de mensagens instantâneas. 
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Questão 04 
Para se interpretar adequadamente o uso do ponto final 
em mensagens instantâneas, o texto sugere que se deve 
levar em consideração: 
A) A diminuição do tom de voz. 
B) O grau de escolaridade do falante. 
C) A situação socioeconômica do falante. 
D) O conteúdo e a finalidade da mensagem. 
 

Questão 05 
De acordo com o texto, o uso do ponto final em aplicativos 
de mensagens instantâneas torna-se um problema quando: 
A) A mensagem trouxer um conteúdo sério. 
B) A situação de comunicação é mais formal. 
C) A intenção da mensagem for emitir otimismo. 
D) O grau de intimidade entre os falantes for baixo. 
 

Questão 06 
Assinale a alternativa em que o fator que leva à 
simplificação da linguagem nas mensagens instantâneas 
NÃO está em conformidade com o texto. 
A) Revolta contra as normas da língua padrão. 
B) Maior grau de intimidade entre os falantes. 
C) Necessidade de redução do número de caracteres. 
D) Idade do falante e frequência de uso de aplicativos de 

mensagens instantâneas. 
 

Questão 07 
É correto afirmar que modificar a maneira como se utiliza 
a linguagem em aplicativos de mensagens instantâneas, de 
acordo com o texto: 
A) Tornou-se mais fácil com as ferramentas tecnológicas de 

autocorreção. 
B) Prejudica a comunicação entre os falantes, pois pode 

gerar ambiguidade. 
C) Resulta, sobretudo, da preguiça dos falantes de digitar 

mensagens de texto. 
D) É uma consequência da necessidade dos falantes de 

desenvolverem novas maneiras para se expressarem. 
 

Questão 08 
“Na comunicação falada, o ponto final geralmente é 
acompanhado por uma diminuição da voz para indicar que 
é o fim de uma oração.” (10º§) Assinale a alternativa correta 
quanto aos aspectos morfossintáticos e semânticos desse 
trecho. 
A) A palavra “para” foi utilizada a fim de sinalizar uma 

explicação. 
B) O emprego da vírgula está inadequado, já que ela separa 

o sujeito e o verbo. 
C) Esse trecho é classificado como período composto, já que 

é formado por mais de um verbo. 
D) A palavra “que” é um pronome, cuja função é retomar 

uma informação fornecida anteriormente no texto. 
 
 
 

Questão 09 
No trecho “Se você e seus amigos não costumam usar pontos 
no final de uma sentença em um grupo do WhatsApp e 
alguém faz isso (...)” (15º§), a palavra sublinhada se refere a: 
A) Grupo de amigos. 
B) Grupo de WhatsApp.  
C) Uma situação hipotética.  
D) Mensagens instantâneas.  
 

Questão 10 
“Então, como podemos saber se alguém está realmente 
chateado ou está simplesmente usando um ponto final no 
sentido tradicional?” (13º§) As palavras sublinhadas 
anteriormente sinalizam, respectivamente, do ponto de 
vista semântico, relações de:  
A) Causa e adição. 
B) Conclusão e exclusão.  
C) Concessão e inclusão.  
D) Explicação e alternância.  
 

Questão 11 
No Sistema Operacional MS-DOS (DOS – Disk Operating 
System – Sistema Operacional em Disco) da Microsoft, o 
comando [PROMPT] altera o aviso da linha de comando, 
sendo composto de caracteres normais e códigos especiais 
(parâmetros). Assinale os parâmetros do comando PROMPT 
para apresentar a “data atual”. 
A) $D 
B) $P 
C) $T 
D) $V 
 

Questão 12 
Ao editar um texto com o Microsoft Word 2013, Configuração 
Local, Idioma Português-Brasil, acidentalmente foram 
digitadas as seguintes teclas: [CTRL + D]. Assinale a ação 
ocorrida. 
A) Aumentou o tamanho da fonte. 
B) Diminuiu em 1 ponto o tamanho da fonte. 
C) Aumentou em 1 ponto o tamanho da fonte. 
D) Abriu a caixa de diálogo Fonte, para alterar a fonte. 
 

Questão 13 
O Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, por padrão, exibe as linhas de grade das 
células (planilha); entretanto, dependendo do trabalho a 
ser realizado, pode ser interessante ocultá-las, para que a 
visualização fique mais agradável. Assinale o caminho para 
ocultar as linhas de grade. 
A) Guia: Exibição; Grupo: Mostrar; Botão: Linhas de Grade. 
B) Guia: Página inicial; Grupo: Exibir; Botão: Linhas de Grade. 
C) Guia: Layout de página; Grupo: Exibição; Botão: Mostrar 

Linhas de Grade. 
D) Guia: Revisão; Grupo: Formatação condicional; Botão: 

Exibir Linhas de Grade. 
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Questão 14 
Ao trabalhar com o Windows 8, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, a fim de não deixar o computador 
desguarnecido, já que outra pessoa pode, sem autorização, 
acessá-lo, o ideal é bloqueá-lo para evitar acessos 
indevidos. Uma maneira rápida de fazer isso é usar atalhos 
de teclado. Assinale as teclas de atalho utilizadas para 
bloquear o computador ou, mesmo, alternar usuários. 
A) Tecla Win (logotipo Windows) + F 
B) Tecla Win (logotipo Windows) + L 
C) Tecla Win (logotipo Windows) + R 
D) Tecla Win (logotipo Windows) + T 
 

Questão 15 
Todo site acessado na internet possui um endereço físico 
associado ao nome digitado. É como um documento de 
identidade de uma pessoa, que você conhece pelo nome, 
mas não sabe o número do seu documento. Como paralelo, 
isso pode ser explicado sobre os endereços IPs (Protocolo 
de Internet) da internet. No entanto, é mais fácil lembrar o 
nome do site, do que o seu endereço IP, sendo que um 
protocolo é o responsável pela tradução desses endereços 
em nomes e vice-versa. Assinale-o. 
A) FTP (File Transfer Protocol). 
B) DNS (Domain Name System). 
C) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 
D) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
 

Questão 16 
Uma reta que forma um ângulo de 45° com o eixo das 
abscissas corta esse eixo no ponto em que x é igual a 5/3. 
Qual é a equação dessa reta? 
A) y = 5x + 3. 

B) y = x – .
3
5  

C) y = x + .
3
5  

D) y = x – .
5
3  

 

Questão 17 
Sejam P e Q as raízes de uma equação do segundo grau 
definida por: x2 – 3x – 28 = 0, em que P é um número 
natural. Desse modo, pode-se concluir que a expressão 

P

Q

Q
P
  vale: 

A) 
28
33

  

B) 
28
65

  

C) 
28
33  

D) 
28
65  

 

O trecho a seguir contextualiza as questões 18, 19 e 20. 
Leia-o atentamente. 
 

O Brasil é o segundo maior exportador de soja do mundo e 
sua produção cresce anualmente com a evolução de sua 
logística e tecnologia para o cultivo desse commodity agrícola. 
 

O gráfico a apresenta a produção de soja nos anos de 2015 
a 2018. 

 
 

Questão 18 
Supondo que a evolução da produção de soja mantenha o 
padrão apresentado no gráfico, qual será a produção de 
soja, em milhões de toneladas, no ano de 2024? 
A) 321 
B) 329 
C) 337 
D) 345 
 

Questão 19 
Qual será a quantidade total de soja, em milhões de 
toneladas, a ser produzida entre os anos de 2015 e 2020? 
A) 554 
B) 1.365 
C) 1.662 
D) 1.967 
 

Questão 20 
Se essa previsão gráfica se manter ao longo dos anos, em 
que ano a produção de soja irá superar o dobro da 
produção de 2015? 
A) 2047 
B) 2048 
C) 2049 
D) 2050 
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Questão 21 
A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 
EXCETO quando: 
A) Não forem prestadas contas devidas, na forma da Lei. 
B) Assegurar a observância do princípios constitucional da 

eficiência. 
C) Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas 

Unidades da Federação. 
D) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois 

anos consecutivos, a dívida fundada. 
 

Questão 22 
Os direitos individuais são prerrogativas usadas pelos 
indivíduos para opor-se ao arbítrio estatal. Os direitos 
coletivos, por sua vez, pertencem a uma coletividade que 
se vincula juridicamente. Com base na Constituição da 
República, indique a alternativa INCORRETA sobre os 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. 
A) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada. 
B) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 
Lei. 

C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, desde que tenha habilitação 
ou licença. 

D) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 

 

Questão 23 
Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de 
quantidade do produto sempre que, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo 
líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, 
da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, 
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 
I. O abatimento de metade do preço. 
II. A complementação do peso ou medida. 
III. A substituição do produto por outro da mesma espécie, 

marca ou modelo, sem os aludidos vícios. 
IV. A restituição imediata da quantia paga, de forma simples, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, III e IV. 
 
 
 
 
 

Questão 24 
A Comissão de Ética da AGIR é composta por três membros 
titulares, igual número de suplentes, ocupantes de cargos 
efetivos ou de confiança na Agência. Sobre o processo de 
escolha e afastamento dos membros e seus suplentes, 
assinale a alternativa correta. 
A) A Diretoria Executiva afastará a pluralidade e diversidade 

na composição da Comissão, observando o Estatuto.  
B) Os integrantes serão designados pela Diretoria Executiva, 

com mandato de três anos, permitindo-se uma única 
recondução. 

C) Os membros da Comissão de Ética não terão 
remuneração adicional e os serviços por eles prestados 
serão considerados de relevante interesse público, sem 
prejuízo das demais funções que exercem na Agência. 

D) Os membros da Comissão de Ética poderão ser 
destituídos de seus mandatos com base em pedido 
escrito protocolado junto à Diretoria Executiva e que 
tenham a assinatura de pelo menos 3/4 dos associados 
da AGIR. 

 

Questão 25 
A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, institui 
normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. “É vedada a 
celebração de contrato de parceria público-privada, cujo 
valor do contrato seja inferior a ____________________, 
ou cujo período de prestação do serviço seja inferior a ___ 
anos. A contratação de parceria público-privada será 
precedida de licitação na modalidade de 
___________________.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) R$ 100.000,00 / 10 / Leilão 
B) R$ 10.000.000,00 / 05 / Concorrência 
C) R$ 1.000.000,00 / 02 / Tomada de Preço 
D) R$ 5.000.000,00 / 03 / Pregão Eletrônico 
 

Questão 26 
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. A licitação destina-se a garantir: 
A) A promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  
B) A seleção da proposta mais vantajosa para o Chefe do 

Executivo. 
C) A formalização do acordo de vontades para a formação 

de vínculo. 
D) A concessão de preferência para produtos manufaturados 

e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras. 
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Questão 27 
A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e traz diversos 
conceitos sobre o assunto; analise-os.  
I. Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 
águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 
respectivas redes urbanas. 

II. Esgotamento sanitário: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas. 

III. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto 
de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 
de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas.  

IV. Universalização: ampliação progressiva do acesso de 
todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 

Questão 28 
A Lei nº 11.107/2005 dispõe sobre normas gerais para a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
contratarem consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum e dá outras providências. 
Sobre a personalidade jurídica do consórcio público, 
assinale a alternativa correta. 
A) O consórcio público com personalidade jurídica de direito 

privado integra a administração indireta de todos os 
Entes da Federação consorciados.  

B) O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de 
direito público, no caso de constituir associação pública, 
mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo 
de intenções. 

C) O consórcio público, com personalidade jurídica de 
direito público, será regido pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos e o direito privado será regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 

D) O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de 
direito privado, quando estabelece relações de cooperação 
federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse 
comum, como pessoa jurídica de direito privado com fins 
econômicos. 

 
 
 
 
 

Questão 29 
A constituição de consórcio público dependerá da prévia 
celebração de protocolo de intenções subscrito pelos 
representantes legais dos Entes da Federação interessados. 
De acordo com o Decreto nº 6.017/07, que regulamenta a 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, assinale a afirmativa 
INCORRETA sobre o protocolo de intenções. 
A) O protocolo de intenções deverá ser publicado em jornal 

de grande circulação local. 
B) Admitir-se-á, à exceção da assembleia geral, a 

participação de representantes da sociedade civil nos 
órgãos colegiados do consórcio público. 

C) O protocolo de intenções, sob pena de nulidade, deverá 
conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam a 
indicação da área de atuação do consórcio público. 

D) A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de 
forma resumida, desde que a publicação indique o local e 
o sítio da rede mundial de computadores – internet em 
que se poderá obter seu texto integral.  

 

Questão 30 
A prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
deverá obedecer ao Princípio da Continuidade, podendo 
ser interrompida de acordo de acordo com as hipóteses 
previstas no Decreto nº 7.217/2010. Diante do exposto, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Suspensão por necessidade de efetuar reparos, 

modificações ou melhorias nos sistemas por meio de 
interrupções programadas.  

B) Suspensão em caso de manipulação indevida, por parte 
do usuário, da ligação predial, inclusive medidor, ou 
qualquer outro componente da rede pública. 

C) Suspensão por inadimplemento pelo usuário do 
pagamento devido pela prestação do serviço de 
abastecimento de água, independente de notificação 
prévia. 

D) Suspensão em situações que atinjam a segurança de 
pessoas e bens, especialmente as de emergência e as que 
coloquem em risco a saúde da população ou de 
trabalhadores dos serviços de saneamento básico. 

 

Questão 31 
A Teoria das Relações Humanas surgiu nos Estados Unidos, 
a partir das conclusões da experiência de Hawthorne 
(1927-1932), transformando-se em um movimento de 
contraposição à Teoria Clássica da Administração. O 
aprofundamento dos estudos voltados às ciências humanas 
contribuiu significativamente para o desenvolvimento desta 
nova teoria. Dentre as principais características da Teoria das 
Relações Humanas, incluem-se, EXCETO: 
A) Ênfase nas pessoas. 
B) Delegação de autoridade. 
C) Autonomia do empregado. 
D) Organização como máquina. 
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Questão 32 
Uma forma simples e lógica de se representar um fluxo ou 
uma sequência de algum procedimento ou de uma rotina é 
através da elaboração de um fluxograma. Muitas 
organizações possuem fluxogramas que abordam rotinas 
específicas de um setor, rotinas simples como os 
procedimentos para o atendimento ao público ou, rotinas 
mais complexas como as etapas de um processo produtivo. 
Um tipo comum de fluxograma, muito utilizado para a 
representação de operações e processos, é o Fluxograma 
de Blocos. Considerando alguns dos principais símbolos 
utilizados no modelo de Fluxograma em Blocos, complete 
corretamente a tabela. 
 

Símbolos Significados 
 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4. 
 

 

 

A sequência está correta em  
A) 1. Espera 2. Emissão 3. Preparação 4. Início 
B) 1. Terminal 2. Entrada 3. Saída 4. Operação 
C) 1. Extrair 2. Incluir 3. Verificação 4. Execução 
D) 1. Documento 2. Decisão 3. Conector 4. Arquivo 
 

Questão 33 
Um dos mais conhecidos e importantes estudos 
comportamentais da Administração é a Teoria das 
Necessidades de Maslow, que se fundamenta em uma 
hierarquia de importância em que os diversos tipos de 
necessidades são organizadas em uma pirâmide. Na base 
da pirâmide encontram-se as necessidades mais baixas 
(como as fisiológicas) e no topo estão localizadas as 
necessidades mais elevadas (como as de autorrealização). 
Sobre o significado das necessidades, conforme a Teoria de 
Maslow, é correto afirmar que as necessidades: 
A) De estima envolvem a busca pela estabilidade, proteção 

contra ameaças ou privação e fuga do perigo. 
B) Fisiológicas envolvem a busca pela realização do próprio 

potencial e o desenvolvimento contínuo da pessoa. 
C) Sociais envolvem a busca pela associação, participação, 

amizade, afeto, amor e aceitação por parte dos colegas. 
D) De autorrealização envolvem a busca pela autoapreciação, 

autoconfiança, necessidade de aprovação social e respeito, 
status, prestígio e consideração. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 34 
A Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, prevê a existência de 
diversas modalidades de licitação. De acordo com o art. 23, 
o critério que irá determinar a modalidade a ser utilizada é 
o valor estimado da contratação. Levando em consideração 
os limites estabelecidos no art. 23 da Lei nº 8.666/93 
(atualizado pelo Decreto nº 9.142, de 18 de junho de 2018), 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Convite: até R$ 150.000,00 (obras e serviços de 

engenharia) e até R$ 80.000,00 (compras e outros 
serviços não incluídos no inciso I). 

(     ) Tomada de Preços: até R$ 3.300.000,00 (obras e 
serviços de engenharia) e até R$ 1.430.000,00 
(compras e outros serviços não incluídos no inciso I). 

(     ) Leilão: até R$ 1.500.000,00 (obras e serviços de 
engenharia) e até R$ 650.000,00 (compras e outros 
serviços não incluídos no inciso I). 

(     ) Concorrência: acima de R$ 3.300.000,00 (obras e 
serviços de engenharia) e acima de R$ 1.430.000,00 
(compras e outros serviços não incluídos no inciso I). 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, V, V. 
 

Questão 35 
É natural a ocorrência de situações de conflito no ambiente 
organizacional, podendo acontecer em função de 
diferenças de objetivos e interesses pessoais. Assim que a 
situação de conflito é identificada, é função do líder ou 
gestor trabalhar nas suas causas e, ainda, propor soluções 
que propiciem a minimização destas situações. As 
empresas devem buscar sempre a melhoria contínua do 
clima organizacional que propicie um ambiente de 
colaboração e cooperação entre os seus colaboradores. 
Sobre os efeitos negativos decorrentes das situações de 
conflito no ambiente organizacional incluem-se, EXCETO: 
A) Os indivíduos e grupos veem seus esforços bloqueados, 

desenvolvendo sentimentos de frustração, hostilidade e 
tensão. 

B) A energia criada pelo conflito é dirigida e gasta nela 
mesma, prejudicando a energia que poderia ser utilizada 
no trabalho produtivo. 

C) O conflito desperta sentimentos e energia que estimulam 
interesse em descobrir meios eficazes de realizar tarefas, 
bem como propor soluções criativas e inovadoras. 

D) A cooperação passa a ser substituída por comportamentos 
que prejudicam o funcionamento da organização e 
influenciam a natureza dos relacionamentos entre pessoas 
e grupos. 
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Questão 36 
Como prevê a Constituição Federal de 1988, os municípios, 
assim como a União e os Estados, também possuem a 
prerrogativa legal para instituir e cobrar alguns tipos de 
impostos e taxas. É através deste recolhimento que o 
poder público municipal gera receita para cobrir, por 
exemplo, os gastos relativos à folha de pagamento dos 
servidores e as despesas e investimentos com as áreas da 
saúde e educação. Sobre os impostos e taxas que são de 
competência dos municípios, assinale a alternativa correta. 
A) Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). 
B) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(CIDE) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 
C) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN). 

D) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). 

 

Questão 37 
Aumentar a produtividade tem sido a meta principal das 
organizações desde o período da revolução industrial. 
Atualmente, as organizações também buscam a melhoria nos 
indicadores de produção, na otimização dos recursos 
utilizados e, consequentemente, na redução dos custos; no 
entanto, essa busca deve vir acompanhada por investimentos 
em treinamento e qualificação do trabalhador, melhoria na 
qualidade do ambiente de trabalho e nos padrões de 
segurança. São aspectos que interferem positivamente na 
produtividade, EXCETO: 
A) Manter o local de trabalho organizado. 
B) Diminuir os investimentos em ergonomia. 
C) Planejar e gerenciar possíveis imprevistos. 
D) Manter-se atualizado em relação a métodos, processos e 

técnicas. 
 

Questão 38 
De acordo com a Lei nº 8.666/93 (Licitações e Contratos 
Administrativos), o descumprimento contratual perpetrado 
pelo contratado implicará na imposição de uma série de 
penalidades, resguardado o direito de defesa. Podem ser 
citadas como exemplos as sanções elencadas no artigo 87 
da referida lei. Sobre as penalidades aplicáveis ao 
contratado em caso de inexecução total ou parcial do 
contrato (art. 87), assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Advertência. 
B) Detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
C) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato. 
D) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a dois anos. 

 
 

 
Questão 39 
O Estado é o responsável por disponibilizar uma série de 
serviços essenciais à população, como nas áreas da saúde, 
educação e segurança pública. Na linha de frente para a 
execução destes serviços estão os servidores públicos, que 
são profissionais qualificados e contratados, em sua 

maioria, mediante concurso público. Grande parte do 
sucesso decorrente da prestação de serviços públicos de 
qualidade deve-se à atuação profissional e ética dos 
servidores públicos que, no âmbito federal, devem seguir 
os padrões estabelecidos pelo Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal). São princípios e 
deveres do servidor público, EXCETO: 
A) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 

aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com 
o público. 

B) Ter consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos. 

C) Valer-se do seu cargo ou função para a obtenção de 
facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para 
conseguir qualquer favorecimento, para si ou para 
outrem. 

D) 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. 

 

Questão 40 
Tendo em vista a crise fiscal que levou à falta de recursos 
para investimento, as parcerias público-privadas têm sido, 
nos últimos anos, uma grande aposta do Governo Federal e 
dos Estados para levar adiante a consolidação de 
importantes projetos de infraestrutura logística no país, 
como Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos. De acordo 
com a Lei nº 11.079/2004, que institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública, o contrato de prestação de 
serviços em que a administração pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens, denomina-se concessão: 
A) Privada. 
B) Outorgada. 

C) Patrocinada. 
D) Administrativa. 
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Questão 41 
A qualidade tem sido um dos temas mais discutidos na área 
da administração nas últimas décadas. O crescente nível de 
exigência do mercado e dos consumidores em adquirir 
produtos ou serviços que atendam a padrões ou 
especificações mais elevados tem guiado os gestores a 
buscarem a otimização e a melhoria contínua em seus 
processos produtivos, movimento que provoca impactos 
positivos em toda a cadeia de fornecedores. No setor 
público, por exemplo, os cidadãos estão cada vez mais 
informados e conscientes de seus direitos e, por isso, 
cobram o acesso a atendimento e a serviços públicos de 
qualidade. Uma metodologia tradicional que visa a 
melhoria contínua da qualidade é a ferramenta “5 S” 
(conforme a imagem).  
 

 

Sobre o correto significado de cada uma das etapas desta 
metodologia, assinale a alternativa correta. 
A) Seiri (Senso de Utilização): simplificar; separar e eliminar 

o que é desnecessário. 
B) Seiton (Senso de Saúde e Higiene): estabilizar e 

padronizar; fazendo da limpeza e da verificação uma 
prática rotineira. 

C) Seiso (Senso de Autodisciplina): apoiar e disciplinar; 
retornar aos primeiros S, de maneira que o processo seja 
contínuo. 

D) Shitsuke (Senso de Organização): endireitar; organizar as 
coisas essenciais em seus lugares de maneira que possam 
ser facilmente acessados. 

 

Questão 42 
A ciência contábil no Brasil vem passando por significativas 
transformações rumo à convergência aos padrões 
internacionais. O processo de evolução da contabilidade do 
setor público deve ser analisado de forma histórica e 
contextualizado com o próprio processo de evolução das 
finanças públicas. A contabilidade pública abrange diferentes 
aspectos. Nesse contexto, é importante compreender os 
diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor 
público. O aspecto fiscal da contabilidade aplicada ao setor 
público compreende apuração e evidenciação, por meio da 
contabilidade, dos indicadores estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e tem como principais instrumentos 
para evidenciar esse aspecto: 

A) O Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações 
Patrimoniais. 

B)  O Relatório do Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício. 

C) O Relatório da Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária. 

D) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e dos 
Balanços Orçamentário e Financeiro. 

 

Questão 43 
Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes 
norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 
eficiência e transparência para os processos de elaboração, 
execução e controle do orçamento público. Válidos para os 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os 
entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios – são estabelecidos e disciplinados por normas 
constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. O 
Princípio Orçamentário estabelece que a LOA (Lei 
Orçamentária Anual) não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se 
dessa proibição a autorização para abertura de crédito 
suplementar e a contratação de operações de crédito. Nos 
termos da Lei denomina-se: 
A) Legalidade. 
B) Anualidade. 
C) Exclusividade. 
D) Universalidade. 
 

Questão 44 
As receitas são disponibilidades de recursos financeiros que 
ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo 
financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se 
viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas 
orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado 
em programas e ações, cuja finalidade precípua é atender às 
necessidades públicas e demandas da sociedade. Essas 
receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do 
Poder Público.  É correto afirmar que as receitas provenientes 
de tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio 
estatal (Patrimonial); da exploração de atividades econômicas 
(agropecuária, industrial e de serviços) são denominadas: 
A) Receitas de Capital. 
B) Receitas Correntes. 
C) Receitas de Origem. 
D) Receitas de Operações Extraorçamentárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5S

seiri

seiton

seisoseiketsu

shitsuke
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Questão 45 
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que 
evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação 
patrimonial da entidade pública por meio de contas 
representativas do patrimônio público, bem como os atos 
potenciais, que são registrados em contas de compensação 
(natureza de informação de controle). As contas que 
incluem bens e direitos que são vendidos, consumidos ou 
realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo 
quando não se espera que sejam realizados no período de 
até doze meses após a data das demonstrações contábeis, 
tais como impostos a receber, multas e tarifas regulatórias 
a receber e estoques são denominadas: 
A) Ativos Circulantes. 
B) Passivos Contingenciais. 
C) Passivos Não Circulantes. 
D) Ativos Exigíveis a Longo Prazo. 
 

Questão 46 
“Redação Oficial é a forma pela qual o Poder Público redige 
atos normativos e comunicações diversas.” São peculiaridades 
da Redação Oficial, EXCETO: 
A) Sua finalidade básica é comunicar com impessoalidade. 
B) A clareza, a uniformidade e a concisão são os seus 

princípios básicos. 
C) Os termos de documentos oficiais deverão ser complexos, 

não sendo necessária uma linguagem acessível ao público 
em geral. 

D) É imperativa, ainda, certa formalidade de tratamento, 
que diz respeito à civilidade no próprio enfoque dado ao 
assunto do qual cuida a comunicação. 

 

Questão 47 
“Documento em que são registradas, de forma exata e 
metódica, as ocorrências, as decisões em assembleias, as 
reuniões ou sessões realizadas por comissões, conselhos, 
congregações, corporações, dentre outras.” A afirmativa se 
refere a: 
A) Ata. 
B) Contrato.  
C) Atestado. 
D) Despacho. 
 

Questão 48 
No Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
um recurso muito interessante de ser usado é o aplicativo 
lupa. Pode-se utilizá-la para fazer com que textos e ícones se 
tornem maiores e fiquem mais fáceis de serem observados. A 
lupa possui três modos de exibição de ampliação e a forma 
mais rápida de acessá-la é fazendo o uso do atalho. São 
considerados modos de exibição da lupa, EXCETO: 
A) Lente. 
B) Médio. 
C) Ancorado. 
D) Tela Inteira. 
 
 

Questão 49 
A barra que fica na parte inferior da Área de Trabalho do 
Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil é 
denominada Barra de Tarefas. Ressalta-se que é possível 
movê-la para qualquer um dos lados da área de trabalho 
(parte de cima, direita e esquerda, de acordo com o usuário); 
e, ainda, oferece acesso às configurações e informações do 
computador, assim como aos aplicativos e arquivos. Uma 
das ferramentas muito úteis na Barra de Tarefas é a Caixa de 
Pesquisa, que pode ser acionada com o clique do botão 
esquerdo do mouse sobre ela, ou utilizando: 
A) Tecla logotipo Windows (Win) + P. 
B) Tecla logotipo Windows (Win) + Q. 
C) Tecla logotipo Windows (Win) + R. 
D) Tecla logotipo Windows (Win) + S. 
 

Questão 50 
No Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
um dos novos recursos introduzidos nessa versão se refere às 
áreas de trabalho virtuais. É possível criar e gerenciar tais 
áreas a partir da visão de tarefas da área de trabalho do 
Windows 10, ou até mesmo usando atalhos, sendo que a área 
de trabalho original é a número um (1), pois, à medida que 
áreas de trabalho são adicionadas, elas são numeradas 
sequencialmente. Para fechá-las, basta selecionar e clicar no 
(X), no canto superior direito, ou utilizar atalho. Assinale o 
atalho utilizado para fechar a área de trabalho atual. 
A) Tecla Logotipo Windows (Win) + ALT + F4. 
B) Tecla Logotipo Windows (Win) + ALT + F5. 
C) Tecla Logotipo Windows (Win) + CTRL + F4. 
D) Tecla Logotipo Windows (Win) + CTRL + F5. 
 
 
 

 
 

 



   



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e da tarde. 

Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e para a Folha de Textos 

Definitivos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e Nível 

Médio. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 

Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os 

dados constantes no Cartão de Respostas e na Folha de Textos Definitivos, se for o caso, que lhe foram fornecidos 

estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (Prova Objetiva) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), apenas para os cargos de Nível Superior, 

devidamente assinados no local indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de quaisquer informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de 

inscrição ou em qualquer meio. 

8. Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início 

das provas; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas. O candidato somente poderá retirar-se do local 

de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário 

previsto para o seu término.  

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha (segunda-feira). 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 




