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CONHECIMENTOS GERAIS  
 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 
TEXTO I ABOLINDO A ABOLIÇÃO 

 (Moacyr Scliar) 
 

                  “Promotora vê quadro de quase escravidão: operação libera 38 em fazenda no ES Brasil, 
24.jun.1999” 
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Tudo começou quando eles foram procurar emprego na fazenda de café. O proprietário disse que sim, 

que podia empregá-los. Só não poderia pagar muito. Que decidissem: era pegar ou largar, ame-o ou deixe-o. 

Eles se olharam. O que podiam fazer? Aceitaram. 

Passado o primeiro mês, o proprietário reuniu-os e disse que os negócios não andavam bem, que a 

cotação do café estava em baixa no mercado internacional. Propôs diminuir o salário, coisa pouca, e não por 

muito tempo. Eles se olharam, mas o que podiam fazer? Aceitaram. 

Um mês depois, o proprietário reuniu-os de novo. Os negócios continuavam ruins, de modo que ele 

tinha outra proposta: atrasaria os salários, indefinidamente, mas em compensação forneceria alojamento e 

comida. O alojamento não passava de um telheiro com um estrado e colchonetes; banheiro não havia. Quanto 

à comida, como disse o próprio proprietário, não era coisa para gourmet. De novo se olharam. O que podiam 

fazer? Aceitaram. 

No mês seguinte, o proprietário reuniu-os de novo. Desta vez, tinha uma história para contar. 

Antigamente, disse ele, os trabalhadores não cobravam salário, nem tinham previdência social, nada dessas 

coisas. Em compensação, recebiam casa e comida dos seus donos, para quem trabalhavam por toda a vida. 

Quando morriam, os filhos continuavam o mesmo trabalho, e assim por gerações e gerações. Mas um dia tinha 

surgido uma lei - essas leis que fazem por aí, vocês sabem - e tudo havia mudado. Os trabalhadores agora 

recebiam pagamento. E, recebendo pagamento, começaram a exigir mais coisas, mais direitos. Resultado: 

desemprego. Ninguém mais tinha segurança. 

 "Eu proponho", disse o homem, que a gente esqueça essa tal de lei. Vamos colocar uma pedra em 

cima disso. Vamos voltar aos bons tempos, àqueles tempos em que não se discutia por essa coisa tão 

mesquinha chamada dinheiro. Vocês receberão para sempre alojamento e alimento. A única coisa que peço é: 

esqueçam salário, esqueçam o resto. Esqueçam o mundo lá fora. O mundo de vocês agora é esta fazenda. 

Como ele disse depois ao advogado, fora um belo discurso, e os trabalhadores estavam quase 

convencidos: já estavam se olhando, já estavam concluindo que nada podiam fazer, que teriam mesmo de 

aceitar a proposta. Mas aí veio o promotor com aquela história de direitos. O problema com o promotor era esse: 

ele não sabia como era bom o passado, o passado que existira antes das leis. 

 

QUESTÃO 1 

O título “Abolindo a abolição” anuncia o desejo de 

(A) exaltação da abolição por parte do narrador. 

(B) extinção da escravidão por parte do narrador. 

(C) retorno da escravidão por parte do proprietário. 

(D) continuidade da abolição por parte do proprietário.   

 

QUESTÃO 2 

Os três primeiros parágrafos do texto I terminam com uma estrutura em paralelismo “O que podiam fazer? Aceitaram.”  

Essa estrutura NÃO reforça a 

(A) aceitação de pacto vantajoso tanto para o patrão como para os trabalhadores. 

(B) submissão dos trabalhadores em face da crescente exploração do patrão. 

(C) inabilidade dos empregados para a luta por seus direitos trabalhistas. 

(D) resignação dos empregados diante das argumentações do patrão. 
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QUESTÃO 3 

Podem ser percebidos indícios do discurso do proprietário misturados à voz do narrador no seguinte trecho do texto I: 

(A) “Eles se olharam. O que podiam fazer? Aceitaram.” (linha 3) 

(B) “Propôs diminuir o salário, coisa pouca, e não por muito tempo.” (linhas 5-6) 

(C) “O alojamento não passava de um telheiro com um estrado e colchonetes...” (linha 9) 

(D) “Eu proponho, disse o homem, que a gente esqueça essa tal de lei.”(linha 19) 

 

QUESTÃO 4 

O slogan ufanista “Brasil, ame-o ou deixe-o” foi muito usado nas propagandas do governo durante os Anos de Chumbo da 

ditadura militar instaurada no país em 1964. 

A apropriação, no texto I, do slogan “Que decidissem: era pegar ou largar, ame-o ou deixe-o” (linha 2) NÃO evidencia uma 

crítica à 

(A) restrição dos direitos básicos imposta, de forma enfática e reiterada, aos seres humanos. 

(B) pressão sistemática dos que exercem o poder diante das necessidades dos indivíduos. 

(C) preservação imprescindível dos direitos básicos e da autonomia dos seres humanos. 

(D) aproximação de dois contextos inibidores da capacidade de escolha dos indivíduos. 

 

QUESTÃO 5 

Tendo em vista as regras de concordância verbal e as alterações realizadas na oração “banheiro não havia” (linha 9), a 

estrutura que permanece de acordo com a variante padrão da língua é 

(A) Banheiros não devia haver. 

(B) Banheiros não devia existir. 

(C) Banheiros não haviam. 

(D) Banheiros não existia. 

 

QUESTÃO 6 

Releia: “Mas um dia tinha surgido uma lei...e tudo havia mudado.” (linhas 15-16) 

A substituição das formas verbais compostas sublinhadas pelas formas simples correspondentes está adequada em 

(A) Mas um dia surgiria uma lei... e tudo mudaria. 

(B) Mas um dia surgira uma lei...e tudo mudara. 

(C) Mas um dia surgia uma lei ...e tudo mudava. 

(D) Mas um dia surgiu uma lei...e tudo mudou. 

 

QUESTÃO 7 

De acordo com o contexto, o pensamento do proprietário revelado em “Vamos voltar aos bons tempos, àqueles tempos em 

que não se discutia por essa coisa tão mesquinha chamada dinheiro” (linhas 20-21) é expresso pelo uso da figura de 

linguagem denominada 

(A) personificação. 

(B) hipérbole. 

(C) metáfora. 

(D) ironia. 

 

QUESTÃO 8 

No trecho “[...] ele não sabia como era bom o passado [...]” (linha 26), a oração em destaque funciona como 

(A) adjunto adverbial de modo. 

(B) adjunto adnominal. 

(C) objeto indireto. 

(D) objeto direto. 
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QUESTÃO 9 

No fragmento “A única coisa que peço é: esqueçam salário, esqueçam o resto. Esqueçam o mundo lá fora.” (linhas 21-

22), a repetição do termo destacado evidencia a ocorrência da seguinte função da linguagem: 

(A) metalinguística. 

(B) referencial. 

(C) conativa. 

(D) fática. 

 

QUESTÃO 10 

Na oração retirada do quarto parágrafo “Os trabalhadores agora recebiam pagamento” (linhas 16-17), o advérbio utilizado 

em conjunto com a forma verbal no pretérito imperfeito NÃO sugere a 

(A) continuação do passado no presente. 

(B) aproximação de um passado a outro mais distante. 

(C) contraposição de um passado a outro mais distante. 

(D) extensão de um passado que se confunde com o presente. 

 

 

TEXTO II GENTE À VENDA 

 
 O tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais disseminadas pelo mundo 
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O escravo do século 21 pode ser o rosto de uma jovem ucraniana se prostituindo em Sarajevo. Ou de um 

adolescente cuidando do gado no Texas. De uma criança fazendo farinha em Mato Grosso. Em comum, todos 

têm a liberdade restringida e são subjugados por uma dívida que não conseguem quitar. Trabalham sem receber 

e sem conseguir voltar ao local de origem. 

 Estima-se que 27 milhões de pessoas estejam vivendo nessas condições e que 800.000 novos 

escravos engrossem a estatística a cada ano. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

43% das vítimas são usadas para fins sexuais e 32% para exploração do trabalho. No primeiro caso, estão 

mulheres e crianças sequestradas ou vendidas a bordéis em todo o mundo – inclusive no Brasil. No segundo, 

aparecem os imigrantes que contraem dívidas em troca de um suposto trabalho garantido no país de destino ou 

trabalhadores submetidos a condições desumanas enquanto seus empregadores retêm seus documentos.  Há 

também casos de pessoas usadas para a retirada de órgãos. 

 O combate ao tráfico de pessoas une governos e organizações internacionais, mas a facilidade atual 

de viagens e de comunicação torna o trabalho dos traficantes mais fácil e lucrativo – e seu combate, mais difícil. 

 

 Ciências Humanas – História I / Abril Coleções. São Paulo: Abril, 2011.p.47 

 
QUESTÃO 11 

De acordo com o texto II, é possível afirmar que 

(A) apenas os imigrantes permanecem reféns de seus patrões embora não sejam escravizados.  

(B) só mulheres são escravizadas para fins sexuais, mas também são vítimas do trabalho escravo. 

(C) também trabalhadores são tratados de forma desumana, mas não se tornam reféns dos patrões. 

(D) não só mulheres mas também crianças são vítimas do trabalho escravo e da exploração sexual. 

 

QUESTÃO 12 

Na forma verbal sublinhada em “seus empregadores retêm seus documentos”, o acento circunflexo foi utilizado 

corretamente para atender à concordância verbal. Ao substituir o verbo “reter” pelo “reler” na oração destacada, a forma 

verbal ficaria de acordo com a recente reforma ortográfica em 

(A) releem. 

(B) relêem. 

(C) relêm. 

(D) relem. 
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QUESTÃO 13 

Nas passagens a seguir, NÃO foi utilizada elipse como recurso coesivo em 

(A) “Ou de um adolescente guatemalteco cuidando do gado no Texas.” (linhas 1- 2) 

(B) “[...] 43% das vítimas são usadas para fins sexuais e 32% para exploração do trabalho.” (linha 7) 

(C) “No segundo, aparecem os imigrantes que contraem dívidas [...]” (linhas 8-9) 

(D) “Há também casos de pessoas usadas para a retirada de órgãos.” (linhas 10-11) 

 

QUESTÃO 14 

A passagem do texto I “A única coisa que peço é: esqueçam salário, esqueçam o resto. Esqueçam o mundo lá fora. O 

mundo de vocês agora é esta fazenda” (linhas 21-22) expressa a intenção do proprietário e dialoga de modo mais 

abrangente com o seguinte fragmento do texto II: 

(A) “O escravo do século 21 pode ser o rosto de uma jovem ucraniana se prostituindo em Sarajevo.” (linha 1) 

(B)  “Em comum, todos têm a liberdade restringida e são subjugados por uma dívida que não conseguem quitar.” 

(linhas 2-3) 

(C) “Trabalham sem receber e sem conseguir voltar ao local de origem.” (linhas 3-4) 

(D)  “De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 43% das vítimas são usadas para fins sexuais e 

32% para exploração do trabalho.” (linhas 6-7) 

 

QUESTÃO 15 

O trecho “Estima-se que 27 milhões de pessoas estejam vivendo nessas condições...” (linha 5) poderia ser reescrito 

adequadamente sem comprometer seu sentido da seguinte forma: 

(A) São estimados que 27 milhões de pessoas estejam vivendo nessas condições. 

(B) Estimam-se que 27 milhões de pessoas estejam vivendo nessas condições. 

(C) É estimado que 27 milhões de pessoas estejam vivendo nessas condições. 

(D) Estimam que 27 milhões de pessoas estejam vivendo nessas condições. 

 

 

TEXTO III A MÃO DA LIMPEZA  

 
(Gilberto Gil) 

 

O branco inventou que o negro                      

Quando não suja na entrada 

Vai sujar na saída, ê 

Imagina só 

Vai sujar na saída, ê 

Imagina só 

Que mentira danada, ê 

 

Na verdade a mão escrava 

Passava a vida limpando 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o negro penava, ê 

 

Mesmo depois de abolida a escravidão 

Negra é a mão 

De quem faz a limpeza 

Lavando a roupa encardida, esfregando o chão 

Negra é a mão 

É a mão da pureza 

 

 

Negra é a vida consumida ao pé do fogão 

Negra é a mão 

Nos preparando a mesa 

Limpando as manchas do mundo com água e sabão 

Negra é a mão 

De imaculada nobreza 

 

Na verdade a mão escrava 

Passava a vida limpando 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

Eta branco sujão 
 
 
 
 
 
 
Disponível em www.gilbertogil.com.br>sec_disco_info 

 

 

 

 

 

 

http://www.gilberto/
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QUESTÃO 16 

O verso “Na verdade a mão escrava” introduz a segunda estrofe, estabelecendo uma relação semântica com a anterior de 

(A) causa. 

(B) oposição. 

(C) conclusão. 

(D) consequência. 

 

QUESTÃO 17 

Gilberto Gil estrutura o poema “A mão da limpeza” a partir do uso predominante da antítese com a finalidade de 

(A) expressar criticamente a injustiça social, marcada pelas diferenças entre o branco e o negro e pela exploração do 

trabalho escravo. 

(B) evidenciar criticamente as diferenças sociais, marcadas pela pureza do negro em oposição à sujeira do branco. 

(C) marcar de maneira crítica a diferença entre a sujeira e a limpeza do negro e a limpeza e a sujeira do branco. 

(D) contrapor acriticamente as mentiras e invenções do branco e as verdades e o  trabalho do negro. 

 

QUESTÃO 18 

Observando-se os três primeiros e o último versos do texto III, é INCORRETO afirmar que “Eta branco sujão” 

(A) expressa uma conclusão oposta ao apresentado inicialmente. 

(B) ratifica o lugar-comum reproduzido na primeira estrofe do poema. 

(C) neutraliza o lugar-comum apontado nos três versos iniciais do texto. 

(D) reverte e desconstrói a generalização indicada nos primeiros versos.  

 

QUESTÃO 19 

No fragmento “Na verdade a mão escrava / Passava a vida limpando” (2ª estrofe, versos 1-2), a utilização do verbo no 

pretérito imperfeito transmite a ideia de uma ação 

(A) não concluída que não se repetia frequentemente no passado. 

(B) concluída que não se repetia frequentemente no passado. 

(C) não concluída que se repetia frequentemente no passado. 

(D) concluída que se repetia frequentemente no passado. 

 

QUESTÃO 20 

No trecho “Passava a vida limpando / O que o branco sujava, ê...” (2ª estrofe, versos 2-3), o vocábulo “O” pertence à classe 

gramatical dos 

(A) pronomes demonstrativos. 

(B) pronomes oblíquos. 

(C) artigos indefinidos. 

(D) artigos definidos. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO  

 

QUESTÃO 21 

Considere a proposição R:  P  Q.  

A alternativa cuja proposição é equivalente a R é  

(A) Q  P. 

(B) P  Q. 

(C) P  Q. 

(D) Q  P. 
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QUESTÃO 22 

Observe a tabela-verdade incompleta apresentada a seguir, em que 𝐏, 𝐐 e 𝐑 são proposições e cada uma das letras x e y 

substitui os valores lógicos V (verdadeiro) ou F (falso). 

 

𝐏 𝐐 𝐑 𝐏 → (~𝐑 ∧ 𝐐) 

V V V x 

F F V y 

 

Os valores lógicos que substituem corretamente as letras x e y, respectivamente, são 

(A) V e V. 

(B) V e F. 

(C) F e V. 

(D) F e F. 

 

QUESTÃO 23 

Dez técnicos administrativos de uma prefeitura, todos com o mesmo ritmo de trabalho, trabalhariam 8 horas por dia, durante 

36 dias, para preparar toda a parte burocrática de um concurso. 

Porém, antes do início dos trabalhos, dois dos técnicos precisaram se ausentar por motivo de doença, com previsão de 

retorno apenas após a conclusão do certame.  

O total de dias que os técnicos restantes levarão para preparar o concurso, trabalhando uma hora a mais por dia, no mesmo 

ritmo de trabalho, será 

(A) 38. 

(B) 40. 

(C) 52. 

(D) 72. 

 

QUESTÃO 24 

Alex, João e Pedro são três profissionais que vão trabalhar nos campi A, B e C do Colégio Pedro II, um em cada Campus, 

não necessariamente nessa ordem. Um dos campi só tem Ensino Fundamental, outro só tem Ensino Médio e o terceiro 

oferece os Ensinos Fundamental e Médio. 

Sabe-se que: 

 Alex vai trabalhar em um Campus com Ensino Fundamental; 

 Pedro vai trabalhar no Campus C; 

 Alex não vai trabalhar só com Ensino Fundamental nem no Campus A; 

 Pedro vai trabalhar no Campus que só tem Ensino Médio. 

Dessa forma, pode-se concluir que os campi A, B e C, oferecem, respectivamente,  

(A) Ensino Fundamental - Ensino Médio - Ensinos Fundamental e Médio. 

(B) Ensino Médio - Ensinos Fundamental e Médio - Ensino Fundamental.  

(C) Ensino Médio - Ensino Fundamental - Ensinos Fundamental e Médio. 

(D) Ensino Fundamental - Ensinos Fundamental e Médio - Ensino Médio. 

 

QUESTÃO 25 

Considere as premissas: 

 Todo aluno do Colégio Pedro II é inteligente. 

 Existem pessoas inteligentes e poliglotas. 

Pode-se concluir que 

(A) se um poliglota não é inteligente, então não é aluno do Colégio Pedro II. 

(B) alguns alunos do Colégio Pedro II são inteligentes e poliglotas. 

(C) existem alunos do Colégio Pedro II que são poliglotas. 

(D) nenhum aluno do Colégio Pedro II é poliglota. 
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QUESTÃO 26 

Em 2002, o Euro (€) entrou definitivamente em vigor na maioria dos países da União Europeia. Moedas como o Marco 

Alemão (DEM) e o Escudo Português (PTE), entre outras, saíram de circulação e deram lugar ao novo numerário. 

No início daquele ano, algumas correlações entre moedas, obtidas no sítio do Banco Central do Brasil, eram as seguintes: 

1 € = 200,48 PTE 

1 DEM = 102,72 PTE 

1 € = 0,89 US$ 

Relacionando o Marco Alemão com o Dólar (US$), é correto afirmar que, àquela altura, 1 DEM equivalia aproximadamente 

a 

(A) US$ 0,40. 

(B) US$ 0,43. 

(C) US$ 0,46. 

(D) US$ 0,49. 

 

QUESTÃO 27 

Considere as seguintes premissas: 

 Todos os alunos são dedicados. 

 Alguns alunos são pessoas inteligentes. 

A partir dessas premissas, uma conclusão necessariamente verdadeira é  

(A) algumas pessoas inteligentes são dedicadas. 

(B) todas as pessoas inteligentes são dedicadas. 

(C) algumas pessoas inteligentes não são dedicadas. 

(D) todas as pessoas inteligentes não são dedicadas. 

 

QUESTÃO 28 

Andy, Betty, Caty, Dany e Emy são cinco amigas. Cada uma tem uma quantia de dinheiro. Andy e Dany têm menos que 

Caty. Andy e Emy têm mais que Bety. Dany tem mais que Emy, porém menos que Andy. 

A moça que possui menos dinheiro é 

(A) Andy. 

(B) Bety. 

(C) Dany. 

(D) Emy. 
 

QUESTÃO 29 

Abrão, Arão, Calebe, Davi, Eli, Isaque, Ismael e Israel são 8 irmãos. Eles têm um cofre em sua casa e decidiram criar uma 

senha para o cofre com 8 letras, utilizando a letra inicial de cada um de seus nomes, na quantidade exata em que aparecem. 

Por exemplo, AACDEIII e uma senha valida e ACDDEEII não o é. 

O total de senhas distintas possíveis é 

(A) 1.680. 

(B) 3.360. 

(C) 6.720. 

(D) 40.320. 

 

QUESTÃO 30 

Uma pessoa, com uma calculadora, extraiu a raiz quarta de x e encontrou y. Em seguida, calculou a raiz quadrada de y e 

encontrou 10. 

O valor de x é 

(A) um milhão. 

(B) dez milhões. 

(C) cem milhões. 

(D) um bilhão. 
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INFORMÁTICA  

 

QUESTÃO 31 

No Microsoft Word 2013 é encontrado um botão de ação (ferramenta) a ser usado por um usuário que deseja adicionar a 

um documento a imagem de qualquer janela que esteja aberta na sua área de trabalho. 

O nome desse botão de ação (ferramenta) é 

(A) Objeto. 

(B) Instantâneo. 

(C) Caixa de Texto. 

(D) Referência Cruzada. 

 

QUESTÃO 32 

A figura a seguir refere-se à guia LAYOUT DA PÁGINA do Microsoft Word 2013: 

 

Relacione adequadamente os números de 1, 2, 3, 4 e 5 com as funcionalidades dos botões de ação (ferramentas) indicadas 

a seguir: 

(     ) Adicionar ou remover colunas. 

(     ) Permite que se escolha entre os formatos normal, estreita, dentre outros, ou a personalização. 

(     ) Ativa a possibilidade de quebra de uma palavra quando não houver espaço na linha. 

(     ) Aplica um layout do tipo retrato ou paisagem. 

(     ) Permite indicar um ponto a partir do qual o texto continuará na página seguinte. 

A sequência correta é 

(A) 1 – 4 – 5 – 2 – 3 

(B) 4 – 5 – 1 – 2 – 3 

(C) 5 – 2 – 3 – 4 – 1 

(D) 4 – 2 – 5 – 3 – 1 

 

QUESTÃO 33 

Para copiar ou mover vários arquivos no Microsoft Windows 7, simultaneamente, de uma pasta para outra, devemos 

primeiramente selecioná-los. 

Analise as ações descritas a seguir: 

I. Selecionar uma faixa de arquivos cujos nomes aparecem sequencialmente na tela. 

II. Selecionar arquivos cujos nomes não aparecem sequencialmente na tela. 

As teclas utilizadas em conjunto com o clique no botão esquerdo do mouse para realizar essas ações serão, 

respectivamente, 

(A) INSERT ;  ALT. 

(B) SHIFT ; CTRL. 

(C) ALT ; INSERT.  

(D) CTRL ; SHIFT. 
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QUESTÃO 34 

É possível aplicar um efeito visual durante a passagem de um slide para outro da apresentação com recursos disponíveis 

no Power Point 2013. 

Para essa aplicação, utiliza-se a guia denominada 

(A) Exibição. 

(B) Animações. 

(C) Transições. 

(D) Apresentação de Slides. 

 

QUESTÃO 35 

As afirmativas a seguir referem-se às possibilidades de inserção de vídeo em uma apresentação a partir de recursos 

disponíveis no Power Point 2013: 

I. Indicar um vídeo existente em uma pasta local do computador 

II. Incluir um botão de ação com hiperlink para o endereço do vídeo na web 

III. Digitar em um slide o endereço do vídeo na web 

Estão corretas 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 36 

Analise a figura a seguir, representativa de um texto digitado no Microsoft Word 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos recursos disponíveis, o efeito aplicado à primeira letra do parágrafo (letra “S) foi obtido utilizando-se a 

ferramenta 

(A) Formas. 

(B) Indicador. 

(C) Capitular. 

(D) SmartArt. 
 

QUESTÃO 37 

Ao se utilizar o programa Microsoft Word 2013, é muito frequente a necessidade de selecionar texto. Esta seleção pode 

ser feita arrastando-se o mouse sobre o texto a ser formatado. 

Entretanto, quando desejamos selecionar apenas uma palavra ou todo um parágrafo, é mais prático optar, respectivamente, 

por 

(A) um clique do mouse e dois cliques do mouse. 

(B) dois cliques do mouse e três cliques do mouse. 

(C) comando Selecionar Tudo e dois cliques do mouse. 

(D) comando Selecionar Objetos e três cliques do mouse. 
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QUESTÃO 38 

Observe a planilha a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O recurso do Microsoft Excel 2013 utilizado para gerar a informação presente na coluna “EVOLUÇÃO DAS MÉDIAS” é 

(A) Minigráficos. 

(B) Linha do Tempo. 

(C) Tabela Dinâmica. 

(D) Elemento Gráfico SmartArt. 

 

QUESTÃO 39 

Considere as duas planilhas a seguir, construídas no Microsoft Excel 2013. 

Primeira planilha: calcula o salário líquido por meio da subtração dos descontos e da adição dos acréscimos ao 

salário bruto. 
 

 

 

 

 

Segunda planilha: calcula o total por meio da multiplicação do valor pela quantidade. 

 

 

 

 

As fórmulas presentes na célula E2 da primeira planilha e na célula D2 da segunda planilha são, respectivamente, 

 Primeira Planilha Segunda Planilha 

(A)  =B2-C2+D2 =B2*C2 

(B)  =B2-C2+D2 =B2xC2 

(C)  =B2+C2+D2 =C2*B2 

(D)  =E2+B2-C2+D2 =B2xC2 
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QUESTÃO 40 

Observe a coluna C e a coluna E da planilha a seguir, construída no Microsoft Excel 2013:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O recurso utilizado nesta planilha para facilitar a identificação de valores máximos, mínimos e tendências nas colunas 

“QUANTIDADE” e “VALOR PAGO / TOTAL” é 

(A) Estilos de Célula. 

(B) Classificar e Filtrar. 

(C) Formatar como Tabela. 

(D) Formatação Condicional. 

 

 

LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 41 

De acordo com o texto da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que  

(A) a lei estabelecerá os prazos de decadência para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 

causem prejuízos ao erário, inclusive quanto às respectivas ações de ressarcimento. 

(B) somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade 

de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 

(C) a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações e empresas públicas. 

Em relação às sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente 

pelo poder público, essa proibição será definida nos termos de lei específica. 

(D) as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo. No que tange aos danos 

causados pelas pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, essas responderão somente a título 

de culpa. 

 

QUESTÃO 42 

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais. No que se refere ao “Exercício”, essa Lei estabelece que “é o efetivo desempenho das atribuições do 

cargo público ou da função de confiança”.  

Neste sentido, é correto afirmar que 

(A) é de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da 

posse. 

(B) é de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da 

nomeação. 

(C) o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de posse, salvo quando o 

servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. 

(D) o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, 

se não entrar em exercício no prazo de trinta dias, contados da publicação da nomeação. 
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QUESTÃO 43 

Com base nas disposições gerais sobre a Administração Pública estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, é 

INCORRETO afirmar que 

(A) a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá 

os critérios de sua admissão. 

(B) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

(C) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 

precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 

(D) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público, sendo permitida a vinculação ao salário mínimo. 

 

QUESTÃO 44 

De acordo com a Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é 

correto afirmar que 

(A) o Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

(B) os Institutos Federais terão como órgãos executivos a Procuradoria e a Reitoria, sendo esta composta por 1 (um) 

Reitor e 6 (seis) Pró-Reitores. 

(C) os Reitores serão nomeados pelo Ministro da Educação, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal 

(D) a reitoria, por se tratar de órgão de administração central, deverá ser instalada no espaço físico de qualquer dos 

campi que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Conselho Superior. 

 

QUESTÃO 45 

A Lei nº 8.112/1990 prevê um regime disciplinar para o servidor público.  

Neste sentido, é INCORRETO afirmar que 

(A) configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. 

(B) será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com 

a demissão. 

(C) será aplicada a penalidade disciplinar pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de demissão 

e cassação de aposentadoria. 

(D) entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, 

interpoladamente, durante o período de doze meses. 

 

QUESTÃO 46 

A Lei nº 8.429/1992, mais conhecida como “Lei de Improbidade Administrativa”, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 

pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.  

No que se refere aos dispositivos dessa Lei, analise as assertivas: 

I. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-

á o integral ressarcimento do dano. 

II. Será punido com a pena de suspensão por 60 (sessenta) dias e multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 

o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar 

falsa. 

III. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 

cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

IV. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, sem considerar o 

proveito patrimonial obtido pelo agente. 

Estão corretas 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) I, III e IV. 
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QUESTÃO 47 

Com base no disposto na Lei nº 8.112/1990, é INCORRETO afirmar que 

(A) é dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 

(B) é vedado ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 

(C) a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, empresas e fundações públicas, 

sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 

(D) a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com multa e de violação das demais 

proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 30 (trinta) dias. 
 

QUESTÃO 48 

O processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, encontra-se regulado pela Lei nº 9.784/1999.  

Com base nos seus dispositivos, é correto afirmar que 

(A) a interposição de recurso administrativo, via de regra, depende de caução, conforme ocorre nos processos 

judiciais. 

(B) cabe recurso das decisões administrativas, apenas em face de razões de legalidade, não havendo previsão de 

recurso para as questões de mérito. 

(C) a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

(D) o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários prescreve em três anos, contados da data em que foram publicados, salvo comprovada má-fé. 

 

QUESTÃO 49 

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais.  

No que se refere aos seus dispositivos,  

(A) o concurso público terá validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até duas vezes, por igual período. 

(B) o concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, condicionada a 

inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, ressalvadas as hipóteses de isenção nele 

expressamente previstas. 

(C) o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado na 

página eletrônica do órgão e em jornal diário de grande circulação, caso em que será dispensada a publicação no 

Diário Oficial da União. 

(D) a nomeação para cargo em comissão ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em 

concurso público de provas ou de processo seletivo simplificado, com base em títulos, obedecidos a ordem de 

classificação e o prazo de sua validade. 

 

QUESTÃO 50 

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de obtenção de acesso às informações públicas.  

Neste sentido, é correto afirmar que 

(A) em razão da formalidade de que se reveste o ato administrativo, os órgãos e entidades do poder público devem 

indeferir os pedidos de acesso às informações realizados por meio de seus sítios oficiais na internet. 

(B) negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá 

recorrer ao Ministério Público Federal, que poderá deliberar sobre o pedido, no prazo de 10 (dez) dias. 

(C) o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos 

pelo órgão ou entidade pública consultada, quando poderá ser cobrado o valor para ressarcimento do custo dos 

serviços e dos materiais utilizados. 

(D) não cabe recurso contra decisão administrativa no caso de indeferimento de acesso às informações ou às razões 

da negativa do acesso. Poderá o interessado interpor pedido de reconsideração contra a decisão no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da publicação do ato. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

QUESTÃO 51 

Como expoente da Teoria Clássica da Administração, Henry Fayol definiu as funções do administrador, que foram 

atualizadas pelos autores da Teoria Neoclássica e que constituem o chamado processo administrativo. 

Para os autores neoclássicos, além de Planejamento e Organização, são também funções básicas 

(A) Direção e Decisão. 

(B) Direção e Controle. 

(C) Centralização e Controle.   

(D) Descentralização e Decisão. 

 

QUESTÃO 52 

“A Experiência de Hawthorne permitiu o delineamento dos princípios básicos da Escola das Relações Humanas.” 

(CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Edição compacta. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Campus. 2000. p.74) 

Na visão da teoria das relações humanas, a organização é tratada como 

(A) grupo de pessoas: enfatiza as pessoas, autoridade centralizada, acentuada divisão de trabalho; confiança nas 

pessoas. 

(B) máquina: linhas claras de autoridade; inspirada em sistemas de psicologia; delegação de autoridade. 

(C) máquina: confiança nas regras e regulamentos; autonomia do empregado; enfatiza as pessoas. 

(D) grupo de pessoas: enfatiza as pessoas; delega autoridade; dinâmica grupal e interpessoal. 

 

QUESTÃO 53 

A burocracia é entendida como uma organização onde o papelório se multiplica e se avoluma, impedindo agilidade ou 

eficiência.  

Para Max Weber, o conceito de burocracia é exatamente o contrário, tendo as características de 

(A) impessoalidade nas relações, caráter informal, disfunções. 

(B) imprevisibilidade do funcionamento, caráter informal das comunicações, delegação de autoridade. 

(C) competência técnica e meritocracia, especialização da administração, caráter racional e divisão do trabalho. 

(D) rotinas e procedimentos padronizados, caráter legal das normas e regulamentos, imprevisibilidade do 

funcionamento. 

 

QUESTÃO 54 

Dentre os princípios fundamentais da administração, a organização refere-se a  

(A) diminuir a quantidade de imprevistos e dar um caráter mais permanente às decisões. 

(B) reunir os meios e os recursos humanos e materiais para a execução de um empreendimento. 

(C) desenvolver estratégias, aplicar recursos para o bom andamento do trabalho e solucionar problemas. 

(D) acompanhar as atividades da instituição dentro de uma atuação proposta de acordo com a divisão de trabalho 

estabelecida. 

 

QUESTÃO 55 

É característica de sistemas abertos das organizações 

(A) Resiliência. 

(B) Intercâmbio. 

(C) Mecanicidade. 

(D) Relações rígidas. 

 

QUESTÃO 56 

Na teoria sobre estilos de liderança, são estudados os estilos de comportamento do líder em relação aos subordinados.  

Quando as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimuladas e assistidas pelo líder, tem-se uma Liderança 

conhecida como 

(A) Liberal. 

(B) Diretiva. 

(C) Autocrática. 

(D) Democrática. 
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QUESTÃO 57 

Nas licitações, é ilegal a indicação de marcas, de acordo com os termos do § 7º do artigo 15 da Lei 8.666/93. 

A situação de exceção para indicação de marca é quando ela é justificada 

(A) por critérios técnicos ou qualidade do material a ser adquirido devidamente fundamentados. 

(B) pelas quantidades a serem adquiridas em função do consumo. 

(C) por situação emergencial ou calamitosa. 

(D) pelo menor preço ofertado. 

 

QUESTÃO 58 

De acordo com a Lei nº 8.666/93, são cláusulas necessárias para confecção em todo contrato: 

(A) o objeto e seus elementos característicos; o regime de execução ou a forma de fornecimento; antecipação de 

pagamento. 

(B) as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; os direitos e as responsabilidades 

das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; antecipação de pagamento. 

(C) os casos de rescisão; o reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa; a 

vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor. 

(D) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 

conforme o caso; o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática 

e da categoria econômica; aplicação cumulativa de multa. 
 

QUESTÃO 59 

Foi realizado Pregão Eletrônico, visando à aquisição de determinado objeto, sem que se tenha obtido resultados favoráveis 

ao interesse público. Decidiu-se então pela adoção de Pregão Presencial.  

A Autoridade Competente alegou como motivos relevantes para o Pregão Presencial que 

I. o universo de competidores é conhecido e limitado, e todos em princípio, se dispõem a vir até a sede do órgão 

que promoverá a licitação; 

II. a contratação é de pequeno valor e atrairá licitantes de várias localidades; 

III. é necessário proceder a uma análise profunda sobre a capacidade técnica dos licitantes; 

IV. é necessária uma análise mais detida sobre o objeto e das exigências das amostras. 

As alegações que atendem aos critérios legais são 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e IV. 
 

QUESTÃO 60 

Sobre as modalidades de licitação de compras e serviços e os limites de valores a elas relacionados, associe as colunas: 

I.  Tomada de preços (     ) Acima de R$ 650.000,00 

II.  Dispensa de licitação    (     ) Acima de R$ 8.000,00 até R$ 80.000,00 

III.  Concorrência (     ) Acima de R$ 80.000,00 até R$ 650.000,00 

IV.  Convite (     ) Até R$ 8.000,00 

A sequência correta é 

(A) I, IV, II, III. 

(B) II, IV, I, III. 

(C) II, III, IV, I. 

(D) III, IV, I, II.  

 

QUESTÃO 61 

Uma certa empresa é a única que fornece serviços de água e esgotos em determinada região. 

De acordo com a Lei nº 8.666/93, a modalidade para sua contratação será a de 

(A) Inexigibilidade. 

(B) Pregão eletrônico. 

(C) Cotação eletrônica. 

(D) Dispensa de licitação. 
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QUESTÃO 62 

De acordo com a Lei nº 8.666/93, é inexigível a licitação por haver inviabilidade de competição em determinadas 

circunstâncias. 

Em relação a essa inexigibilidade, afirmou-se que ela pode ser realizada quando envolver  

I. serviço técnico relacionado no art. 13; 

II. serviço de natureza singular; 

III. serviço contratado junto a profissional ou empresa  de notória especialização; 

IV. serviços e compras de grande vulto e alta complexidade técnica. 

Estão corretas 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e IV. 

 

QUESTÃO 63 

A Lei nº 10.520/2002 instituiu a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 

Esta legislação prevê uma fase de preparação e uma fase externa nas negociações com os fornecedores que se 

candidatam à licitação. Tais fases apresentam regras definidas.  Entre elas tem-se: 

I. a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências 

de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

II. a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 

Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, 

quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira; 

III. para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos no edital; 

IV. a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

V. a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro 

e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise 

de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 

vencedor; 

VI. não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das 

melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos. 

Estão relacionadas à fase EXTERNA as regras 

(A) I, II e IV. 

(B) I, III e V. 

(C) II, III e VI. 

(D) III, IV e VI. 
 

QUESTÃO 64 

O Setor de Almoxarifado tem, como natureza administrativa, as funções de 

(A) registro e emplaquetamento. 

(B) registro e controle de estoque. 

(C) emissão dos termos de baixa e emplaquetamento. 

(D) controle de estoque e emissão dos termos de baixa. 
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QUESTÃO 65 

O conceito de arquivo, para fins legais, pode ser considerado como sendo 

(A) local destinado à guarda de acordo com o suporte material, processamento técnico, conservação, classificação, 

ordenação e acesso de documentos permanentes. 

(B) informação que tem por finalidade tornar disponível as informações contidas no acervo documental, e que tem por 

função servir à administração, constituindo-se em base de conhecimento.  

(C) preservação de documentos que possuem informações consideradas importantes para fins de prova, informação 

e pesquisa, como aqueles relacionados a fins culturais, sociais, políticos e científicos. 

(D) conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades 

privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física. 

 

QUESTÃO 66 

Em arquivologia, o expurgo refere-se a 

(A) comunicação pública  em periódicos oficiais de inutilização de documentos danificados. 

(B) destruição de documentação que tenha sido considerada sem valor permanente. 

(C) transferência da informação de um suporte deteriorado para um novo suporte. 

(D) passagem de documentos para o arquivamento permanente. 

 

QUESTÃO 67 

O documento cuja finalidade é o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e com 

particulares caracteriza 

(A) um ofício. 

(B) uma portaria. 

(C) um memorando. 

(D) uma convocação. 

 

QUESTÃO 68 

Licenças, homologações e permissões são atos administrativos do tipo 

(A) enunciativo. 

(B) ordinatório. 

(C) normativo. 

(D) negocial. 
 

QUESTÃO 69 

Para um controle de estoque eficaz, faz-se necessário que o fluxo de informações seja adequado e devidamente 

documentado pelo agente público responsável pelo almoxarifado. Dentre os documentos padronizados do controle de 

estoque mais utilizados, encontra-se a “requisição de material”. 

A função desse documento é 

(A) formalizar o pedido de retirada de certa quantidade de um item em estoque para consumo da organização. 

(B) solicitar informações sobre as condições de fornecimento de determinado item (preço, prazo etc.). 

(C) informar a conformidade ou não do produto entregue aos requisitos especificados. 

(D) solicitar a aquisição de determinado item para a reposição do estoque. 

 

QUESTÃO 70 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II corresponde ao Departamento de Pessoal de uma empresa, que 

é composto de uma série de seções.  

São atribuições do Setor de Compensação de uma empresa 

(A) propor, executar e supervisionar a política de desenvolvimento e educação corporativa . 

(B) gerenciar assentamentos dos funcionários e pensionistas (nomeação, exoneração, aposentadoria; admissão e 

demissão). 

(C) controlar o fluxo de frequência do servidor e pagamento de rendimentos, benefícios, taxas, impostos e 

contribuições. 

(D) fortalecer as políticas de saúde voltadas aos servidores, como os que não possuem cobertura de plano de saúde 

e assistência familiar. 

 

 


