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PORTUGUÊS 

 
O texto abaixo refere-se às questões  01  e 02 
 

Hão de chorar por ela os cinamomos, 
Murchando as flores ao tombar do dia. 
Dos laranjais hão de cair os pomos, 
Lembrando-se daquela que os colhia. 
 
As estrelas dirão: - "Ai! nada somos, 
Pois ela se morreu, silente e fria..." 
E pondo os olhos nela como pomos, 
Hão de chorar a irmã que lhes sorria. 
 
A lua, que lhe foi mãe carinhosa, 
Que a viu nascer e amar, há de envolvê-la 
Entre lírios e pétalas de rosa. 
 
Os meus sonhos de amor serão defuntos... 
E os arcanjos dirão no azul ao vê-la, 
Pensando em mim: - "Por que não vieram juntos?" 

(Alphonsus de Guimaraens) 

 
01. O assunto deste poema que você acaba de ler é: 

(A) sensual 
(B) social 
(C) místico 
(D) político 

 
02. O tratamento do assunto poético lhe pareceu mais: 

(A) histórico 
(B) alegórico 
(C) bíblico 
(D) épico 

 
03. A alternativa em que todas as palavras são grafadas com hífen, sob o 

ponto de vista da Nova Ortografia. 
(A) pre-existir, mau-humor, infra-hepático. 
(B) pró-social, bem-humorado, auto-observação. 
(C) co-operação, inter-racial, ante-projeto. 
(D) auto-estrada, semi-interno, supra-ssumo. 

 
04. Identifique a frase em que a vírgula foi incorretamente empregada. 

(A) Enquanto as meninas brincavam ela, lia revistas. 
(B) Os idosos, disse ele, merecem mais respeito. 
(C) O pai afirma que o filho está bem, a esposa, que ele está doente. 
(D) Esse trabalho, entretanto, pode não agradar ao professor. 

 
05. Nos trechos: 
 

“A borrasca enverga, como o condor, as foscas asas sobre o abismo.” 
(José de Alencar) 
 

“Tão leve estou que já nem sombra tenho.” (Mário Quintana) 
 

“Vi claramente visto, o nume vivo que a marítima gente tem por 
santo.” (Camões) 
 

“O cristão morre na vida e vive na morte.” (A. de Sá) 
 

Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem: 
(A) metáfora _ inversão _ paradoxo _ antítese. 
(B) metonímia _ eufemismo _ hipérbole _ pleonasmo. 
(C) comparação _ hipérbole _ pleonasmo _ paradoxo. 
(D) símile _ anástrofe _ pleonasmo _ paradoxo. 

 
06. Assinale a opção em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. 

(A) saúde _ juízo _ ladaínha 
(B) raízes _ país _ contribuírdes 
(C) feiúra _ cairdes _ juiz 
(D) juízes _ atraíu _ raínha 

 
07. Assinale o único item em que a concordância é inadmissível. 

(A) Aflição, dores, tristeza, nada o fazia abandonar seu objetivo. 
(B) Talvez hajam algumas famílias que queiram participar. 
(C) Os alunos se houveram bem durante os debates. 
(D) Mais de um jornal noticiou aquele crime terrível. 

 
08. Assinale a alternativa que não contém a correspondência correta de 

origem entre o composto de origem grega e o seu significado. 
(A) arquétipo = primeiro tipo ou modelo 
(B) iconoclasta = destruidor de imagens ou ídolos 
(C) topônimo = nome de lugar 
(D) ictiologia = estudo das relações sociais 
 

 
MATEMÁTICA 

 
09. Assinale a única alternativa verdadeira: 

(A) Se A tem 3 elementos e B tem 4 elementos, então A U B tem 7 
elementos. 

(B) Se A tem 2 elementos e B tem 3 elementos, então A ∩ B tem 2 
elementos. 

(C) Se A ∩ B = Ø, A tem 5 elementos e B tem 4 elementos, então A 
U B tem 9 elementos. 

(D) (A U B) Ϲ (A ∩ B) 
 
10. Dado o diagrama a seguir: 

 
Determine 𝐶𝐸

(𝐴 𝑈 𝐵) 
 

(A) {1,2,3,6,7,8} 
(B) {9,10,11} 
(C) {4,5} 
(D) {4,5,9,10,11} 

 
11. Sendo x a medida, em graus, de um ângulo agudo, obtenha seu 

valor, de modo que 4 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑠𝑒𝑛22 = 5 
(A) 15° 
(B) 30° 
(C) 45° 
(D) 60° 

 
12. O valor da expressão 4,9. 102 + 5,2. 10−1 + 3,5. 10−2 − 4. 10−3 é: 

(A) 490,556 
(B) 490,551 
(C) 490,559 
(D) 490,522 

 
13. Marque a alternativa que contém a equação geral da seguinte reta: 

 
(A) x + y – 3 = 0 
(B) x – y + 3 = 0 
(C) –x –y + 3 = 0 
(D) x + y + 3 = 0 

 
14. Marque a alternativa que está indicando o valor do determinante da 

matriz  
1 1 1
5 6 7

25 36 49
 . 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 1 

 

15. Dada a função 𝑓 𝑥 = 𝑐𝑜𝑡𝑔  2𝑥 −
𝜋

6
 , determine x, sabendo que x 

pertence ao primeiro quadrante, de modo que 𝑓 𝑥 =
1

 3
: 

(A) π/2 

(B) π/4 

(C) π/6 

(D) 2π/3 
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16. Sabendo que uma esfera tem 48cm de diâmetro, marque a alternativa 

em que está presente o valor da sua área. 

(A) 2304 πcm
2
  

(B) 2698 πcm
2
 

(C) 3032 πcm
2
 

(D) 1908 πcm
2
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

17. É modalidade de licitação pública: 
(A) Concurso. 
(B) Parcerias Público Privadas. 
(C) Contratos de Terceirização. 
(D) N.d.a. 

 
18. É caso de dispensa de licitação: 

(A) Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos. 

(B) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 

(C) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

(D) Para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados 
no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão 
especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. 

 
19. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de três pela unidade administrativa, a qual deve afixar, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estender aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das 
propostas. Existindo na praça mais de três possíveis interessados, a 
cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é 
obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto 
existirem cadastrados não-convidados nas últimas licitações. 
(A) Tomada de preço 
(B) Concorrência 
(C) Pregão 
(D) Convite 

 

20. A natureza intuitue personae dos contratos administrativos corresponde 
à execução pessoal pelo contratado: 
(A) Razão pela qual é vedado prever no edital e no contrato a cessão 

parcial.  
(B) Sendo legítima a sub-contratação total ou parcial, mediante termo 

aditivo ao contrato.  
(C) Admitida a sub-contratação parcial no limite admitido pela 

Administração no edital e no contrato.  
(D) N.d.a. 

 

21. Em um contrato administrativo, a responsabilidade por encargos 
comerciais, trabalhistas e fiscais é: 
(A) Do contratado.  
(B) Da Administração.  
(C) Do contratado nos dois primeiros casos e compartilhada, no último.  
(D) N.d.a. 

 
22. A respeito da desclassificação de propostas de licitantes, é correto 

afirmar, exceto:   
(A) A proposta desclassificada, após corrigida, poderá ser 

reapresentada, desde que haja concordância dos demais licitantes.  
(B) Serão desclassificadas as propostas que não atendam às 

exigências do edital.  
(C) Propostas com preços manifestamente inexequíveis devem ser 

desclassificadas.  
(D) Propostas com valores globais superiores ao limite estabelecido 

devem ser desclassificadas.  

 
23. Numa situação de calamidade pública caracterizada pela urgência 

de atendimento, a qual inclua a compra de cobertores, seja 
comprovada a existência de diversos fornecedores aptos. Essa 
situação constitui caso de: 
(A) licitação dispensada.  
(B) licitação dispensável.  
(C) inexigibilidade de licitação.  
(D) obrigatoriedade de licitação. 

 
24. Assinale a alternativa correta. 

(A) Nas dispensas e inexigibilidades de licitação, é dispensável a 
existência de projeto básico.   

(B) Quando houver um único fornecedor do bem ou serviço, deve-se 
proceder à  dispensa da licitação.  

(C) É admissível a dispensa de licitação para a restauração de obras 
de arte. 

(D) A licitação é dispensável quando a União tiver que intervir no 
domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento.  

 
25. O projeto básico, para ser aprovado, deverá estar em consonância 

com os recursos orçamentários, com sua previsão e sua 
compatibilização com: 
(A) O Plano Plurianual . 
(B) A LDO. 
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

 
26. Novas formalidades foram criadas pela LRF que acabam influindo a 

fase interna das licitações e os empenhos que promovam criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, entre elas 
está: 
(A) A estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

correspondente ao que deva entrar em vigor, além dos dois 
subsequentes. 

(B) Inclui-se também a declaração por parte do ordenador das 
despesas de que o aumento guarda adequação orçamentária e 
financeira com a LOA. 

(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

 
27. É a peça preparatória ao convênio, que deve definir aspectos 

técnicos, financeiros e operacionais sobre a execução das 
atividades. Deve, no mínimo, conter a descrição detalhada do objeto, 
metas, fases, cronograma e outros aspectos importantes ao 
convênio. 
(A) Projeto básico 
(B) Plano de trabalho 
(C) Termo de referência 
(D) Cadastramento 

 
28. No SICONV existem três formulários que procuram dar conta do 

Plano de Trabalho. Eles se encontram junto à aba “Dados da 
Proposta” com os seguintes nomes, exceto: 
(A) CronoFísico 
(B) CronoDesembolso 
(C) Bens e Serviços 
(D) Plano de ação 

 
29. De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, é nula a realização de 

despesa sem prévio(a): 
(A) Contrapartida 
(B) Termo aditivo 
(C) Empenho 
(D) N.d.a. 

 
30. Sobre o fluxo de repasse, deverá ser observado o cronograma de 

desembolso aprovado, mas estabelece a Portaria Interministerial nº 
127/2008, em seu art. 50, § 1º, que: 
(A) “em se tratando de recursos de outros custeios para Estados, 

Distrito Federal, Municípios e entidades privadas sem fins 
lucrativos e sob o regime de execução direta, a liberação dos 
recursos relativos à primeira parcela será antecipada na forma 
do cronograma de desembolso aprovado” 

(B) “a liberação da segunda parcela e seguintes, na hipótese do 
inciso anterior, fica condicionada à aprovação pelo concedente 
ou mandatário de relatório de execução com comprovação da 
aplicação dos recursos da última parcela liberada.” 

(C) “a previsão de, na ocorrência de cancelamento de Restos a 
Pagar, que o quantitativo possa ser reduzido até a etapa que 
apresente funcionalidade” 

(D) Existem duas alternativas corretas. 
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31. Instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos 

recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou 
agente financeiro público federal, atuando como mandatário da União. 
(A) Convênio 
(B) Contrato de Repasse 
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

 
32. São Irregularidades em contratação de terceiros, exceto: 

(A) Prorrogação de contrato até ser expirado o prazo de vigência. 
(B) Prorrogação de contratos sem previsão legal. 
(C) Realização de pagamentos sem cobertura contratual. 
(D) N.d.a. 

 




