
INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA 

101 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e 1 (uma) questão discursiva.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
Um Caderno de Respostas personalizado para a Prova Discursiva.

0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, 
manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva e  
elaboração e transcrição da Prova Discursiva.
0Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 2 (duas) horas de prova, devendo entregar ao fiscal de sala, 
obrigatoriamente, o Caderno de Questões e as Folhas de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva e o texto 
transcrito no campo ‘‘ Texto Definitivo’’, da Prova Discursiva serão os únicos documentos válidos para correção.
0O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário estabelecido para o fim da 
prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala as suas Folhas de Respostas das Provas Objetiva e 
Discursiva.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para 
acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização 
deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo 
permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

11/2012

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada 
questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas 
ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 1/2012

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 12 de novembro de 2012.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – EDITAL Nº 1/2012

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

101 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONCURSOS PÚBLICOS

0Para a realização da Prova Discursiva, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta de tinta azul ou preta.
0 A Prova Discursiva deverá ser escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida a interferência e/ ou a participação de outras pessoas, salvo em 
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Cetro 
Concursos, devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação. 
0 A Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não seja o cabeçalho do Caderno de Resposta da Prova 
Discursiva, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço 
destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da Prova Discursiva.

 A Prova Discursiva deverá ser redigida em, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas.
 O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.

0

0

0Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 
 

Água de beber? 
 

Brasil. Somos um país rodeado por água: um fabuloso 

litoral de mais de 7.367km; pelo menos dois imensos aquíferos 

(Alter do Chão, com 96 mil quilômetros cúbicos, e Guarani, de 

45 mil quilômetros cúbicos); uma fantástica rede fluvial formada 

por bacias gigantescas como a dos rios Amazonas, Paraná e 

São Francisco; e um clima equatorial que produz chuva 

praticamente o ano inteiro. Sim: quando falamos em água no 

Brasil podemos dizer que esse rico e importantíssimo elemento 

natural está presente não apenas na superfície, mas acima e 

abaixo das nossas cabeças. Ou seja: no Brasil, lugar de água 

não é apenas nos rios, lagos e praias: “dá” até na terra e no ar... 

Infelizmente, esse é um privilégio (quase) brasileiro. No 

Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos, nunca é 

demais dizer que a água hoje está valendo muito: antes 

reconhecidamente um elemento vital para a nossa saúde física; 

essencial para a geração de alimentos; fonte geradora de 

energia elétrica; e fundamental para manter a vida no planeta, a 

água agora (ou a sua escassez) está sendo tratada como 

assunto de segurança nacional por alguns países. 

 
Água de poder? 

 
Disputas pela posse de regiões atravessadas por cursos 

de rios ou dotadas de nascentes têm gerado conflitos ou no 

mínimo tensão entre países, que se veem envolvidos num novo 

jogo de poder, soberania e sobrevivência: a hidropolítica. 

Em fevereiro do ano passado, o Senado dos Estados 

Unidos apresentou o relatório: 

“Avoiding Water Wars: Water Scarcity and Central Asia’s 

Growing Importance for Stability in Afghanistan and Pakistan” 

(Evitando Guerras da Água: Escassez de Água e a Crescente 

Importância da Ásia Central para a Estabilidade no Afeganistão 

e Paquistão). 

O documento examina a política dos Estados Unidos em 

relação à escassez e gestão da água na Ásia Central e no sul 

do continente. “A água desempenha um papel cada vez mais 

importante na segurança, diplomacia e interesses dos Estados 

Unidos na região. Este relatório fornece um panorama 

significativo e várias recomendações importantes para avançar 

a política dos EUA na Ásia Central e no Sul do continente com 

relação a este vital recurso transfronteiriço”, diz no texto o 

senador democrata John Kerry, presidente da Comissão de 

Relações Exteriores do Senado. 

A crescente demanda por água é diretamente proporcional 

ao aumento da produção de alimentos e geração de energia 

elétrica, dois fatores cruciais para o desenvolvimento de 

qualquer país. No fervente caldeirão hidropolítico do sul e do 

centro da Ásia, a questão fica ainda mais delicada por causa 

das inundações que têm sido provocadas pelo derretimento das 

geleiras da cordilheira do Himalaia. As causas? Segundo 

cientistas, o ritmo acelerado das mudanças climáticas no 

planeta. Os custos para (tentar) reverter no continente os 

estragos previstos pela intensificação do aquecimento global? 

US$40 bilhões, segundo dados do Banco Asiático de 

Desenvolvimento, valor nove vezes maior que o disponível 

atualmente no mundo inteiro para combate e adaptação às 

alterações no clima. 

Numa região de intensa instabilidade de relações, o 

relatório do senado dos EUA classifica a água como um “vital 

recurso transfronteiriço”. Não é para menos. Além de 

Afeganistão e Paquistão, o imbróglio na região envolve também 

China, Índia, Nepal e Bangladesh. 

Esses países estão envolvidos em discórdias a respeito 

de construção de barragens, posse de terras e regulação de 

cursos d’água dos principais rios da região, entre eles, o 

Brahmaputra, Indo, Ganges, Tista e seus afluentes. Cerca de 1 

bilhão de pessoas vivem próximas às bacias hidrográficas 

nascedouras no Himalaia, como as do Indo e Ganges-

Brahmaputra. Se os glaciares do Himalaia desaparecerem 

durante as próximas décadas (estimativas científicas apontam 

para um estado crítico da região em 2035, se persistir o ritmo 

atual das perdas), todos esses países podem sofrer com 

severas inundações seguidas por estiagem. 

 
Antonio Carlos Teixeira. Revista Plurale.  

Disponível em: http://www.plurale.com.br/noticias-
ler.php?orig=home&cod_noticia=11994 

 
 
1. De acordo com o texto, é incorreto  afirmar que 
 

(A) o ritmo acelerado das mudanças climáticas no 
planeta causa o derretimento das geleiras da 
cordilheira do Himalaia. 

(B) Alter do Chão é um aquífero brasileiro. 

(C) o aumento da produção de alimentos e a geração de 
energia elétrica são diretamente proporcionais à 
crescente demanda por água. 

(D) cerca de 1 bilhão de pessoas vivem próximas às 
bacias hidrográficas do Indo e Ganges-Brahmaputra. 

(E) muitos países podem sofrer com severas 
inundações seguidas por estiagem se os glaciares 
do Himalaia desaparecerem durante as próximas 
décadas. 
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2. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O trecho “O documento examina a política dos 
Estados Unidos em relação à escassez e gestão da 
água na Ásia Central e no sul do continente.” pode 
ser reescrito, sem que haja prejuízo semântico, 
alteração de sentido ou desvio da norma-padrão, da 
seguinte forma: “O documento examina a política 
dos Estados Unidos no que tange a escassez e a 
gestão da água na Ásia Central e no sul do 
continente.”. 

II. O trecho “Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem 
próximas às bacias hidrográficas nascedouras no 
Himalaia [...]” pode ser reescrito, sem que haja 
prejuízo semântico ou alteração de sentido, da 
seguinte forma: “Quase 1 bilhão de pessoas vivem 
próximas às bacias hidrográficas nascedouras no 
Himalaia [...]”. 

III. O trecho “Esses países estão envolvidos em 
discórdias a respeito de construção de barragens 
[...]” pode ser reescrito, sem que haja prejuízo 
semântico ou alteração de sentido, da seguinte 
forma: “Esses países estão envolvidos em discórdias 
em relação à construção de barragens [...]”. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 
3. Leia o trecho abaixo. 
 
 “[...] podemos dizer que esse rico e importantíssimo 

elemento natural está presente não apenas  na superfície 
[...]”. 

 
 Assinale a alternativa cujo termo destacado pertence à 

mesma classe gramatical de “apenas ”. 
 

(A) “‘A água desempenha um papel cada vez mais 
importante  na segurança [...]’”. 

(B) “O documento examina a política dos Estados 
Unidos em relação  à escassez e gestão da água na 
Ásia Central e no sul do continente.” 

(C) “[...] têm gerado conflitos ou no mínimo tensão entre  
países [...]”. 

(D) “[...] todos  esses países podem sofrer com severas 
inundações seguidas por estiagem”. 

(E) “Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem próximas  às 
bacias hidrográficas nascedouras no Himalaia [...]”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Leia a oração abaixo. 
 
 “Tenho confiança em você .” 
 
 Assinale a alternativa cujo termo destacado equivale 

sintaticamente a “em você ”. 
 

(A) Agiu favoravelmente ao réu . 

(B) O povo necessita de ajuda . 

(C) As ruas foram lavadas pela chuva . 

(D) Ninguém temia ao severo professor . 

(E) Comeu com as mãos . 
 

 
5. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. 

Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita 
imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza 
não é algo que se atinja por si só: ela depende 
estritamente das demais características da redação oficial. 
Para ela concorrem: 

 
I. a impessoalidade, que evita a duplicidade de 

interpretações que poderia decorrer de um 
tratamento personalista dado ao texto. 

II. o uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de 
entendimento geral e por definição avesso a 
vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o 
jargão. 

III. a formalidade e a padronização, que possibilitam a 
imprescindível uniformidade dos textos. 

IV. a concisão, que permite no texto alguns excessos 
linguísticos que lhe acrescentam rebuscamento. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) II, III e IV, apenas. 
 

 
6. Modalidade oficial de comunicação entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. 
Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente interna cuja principal característica é a 
agilidade. A descrição se refere ao(à) 

 
(A) aviso. 

(B) memorando. 

(C) ofício. 

(D) carta. 

(E) e-mail. 
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7. Assinale a alternativa que apresenta erro  ortográfico em 
relação ao contexto. 

 
(A) Todos estavam ansiosos para ver a cessão de 

cinema. 

(B) Possuía nas mãos uma vultosa soma em dinheiro. 

(C) Seu esforço não surtiu efeito. 

(D) As pessoas foram retiradas de suas casas, o 
desabamento era iminente. 

(E) Aquela ciência era um estrato do seu vasto 
conhecimento. 

 
 

8. Assinale a alternativa que apresenta erro  de pontuação. 
 

(A) Após o acidente, todas as pessoas que cercavam o 
local, foram retiradas para que o socorro fosse feito 
apropriadamente. 

(B) Muitos daqueles filmes de ação populares eram 
interessantes; porém a maioria do povo daquela 
pequena cidade desconhecia a existência deles. 

(C) Aos finais de semana, gosto de viajar. 

(D) Com razão, aquelas pessoas, muitas vezes, 
reivindicavam seus direitos; porém os insensíveis 
burocratas, em tempo algum, deram atenção a elas. 

(E) O eminente deputado, cansado de concordar, disse 
que era contra a medida. 

 
 

9. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia. 
 

(A) Chegou em casa embreagado. 

(B) Os resultados do exame foram bastante lisongeiros. 

(C) Pixou o piso para criar uma camada 
impermeabilizante. 

(D) Decepcionada com a vida, coaxava reclamações. 

(E) Possui o esteriótipo de jogador de futebol. 
 

 
10. Leia o trecho abaixo. 
 
 “O poeta Mário de Andrade  escreveu sobre o rio Tietê.” 
 

Assinale a alternativa cujo termo destacado equivale 
sintaticamente a “Mário de Andrade ”. 

 
(A) Comprou tecidos nas Casas Pernambucanas . 

(B) Ei!, amigo , espere. 

(C) Os convidados chegaram tarde . 

(D) Aquelas duas notícias trágicas  não foram 
publicadas. 

(E) Não convidaram as pessoas interessadas . 

 

 

 

 

 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
11. Observe a sequência abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que preenche corretamente o espaço do ponto 
de interrogação. 

 

 
 

(A) 

 

 
 

(B) 

 

 
 

(C) 

 

 
 

(D) 

 

 
 

(E) 

 

 
 

 
 

12. Uma propriedade lógica define a sucessão: JUIZ, 

FARINHA, MACACO, ABELHA, MALETA, *. Sendo 
assim, assinale a alternativa que substitui o asterisco 
corretamente. 

 
(A) PALITO. 

(B) CABELO. 

(C) JILÓ. 

(D) LOUSA. 

(E) ELEFANTE. 
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13. Observe a sucessão de vocábulos formados todos com 
sete letras: 

 
LOSANGO – ICEBERG – BRUCUTU – DOIDICE – ? 

 
Assinale a alternativa que apresenta o próximo vocábulo 
da sucessão acima. 

 
(A) NOVENTA. 

(B) LEGISTA. 

(C) MARASMO. 

(D) PROFANO. 

(E) SUPIMPA. 
 

 
14. Três mulheres, Aline, Beatriz e Carla namoram Roberto, 

Francisco e Paulo, mas não se sabe quem namora quem. 
Cada mulher pratica um esporte: atletismo, natação e 
basquete, mas também não se sabe quem pratica o quê. 
Sobre esta situação, sabe-se que 

 
I. a moça que joga basquete namora Paulo. 

II. Carla pratica natação. 

III. Francisco não namora Carla. 

IV. Beatriz não joga basquete. 
 

Com base nessas informações, é incorreto  afirmar que 
 

(A) Paulo é o namorado de Aline. 

(B) Roberto namora Carla. 

(C) Aline joga basquete. 

(D) atletismo é o esporte de Beatriz. 

(E) Beatriz é namorada de Roberto. 
 

 
15. O conjunto de números abaixo obedece a uma 

propriedade lógica. Sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta um número que pode pertencer a esse 
conjunto. 

 

{539, 403, 4.118, 521, 4, 490, ?} 
 

(A) 50.871. 

(B) 71. 

(C) 6.244. 

(D) 873. 

(E) 44. 
 

 
16. Se Viviane não dança, Márcia não canta. Logo, 
 

(A) Viviane dançar é condição suficiente para Márcia 
cantar. 

(B) Viviane não dançar é condição necessária para 
Márcia não cantar. 

(C) Viviane dançar é condição necessária para Márcia 
cantar. 

(D) Viviane não dançar é condição suficiente para 
Márcia cantar. 

(E) Viviane dançar é condição necessária para Márcia 
não cantar. 

17. Dizer que “X é azul ou Y não é vermelho” é logicamente 
equivalente a dizer que 

 
(A) se X é azul, então Y não é vermelho. 

(B) X é azul se e somente se Y não é vermelho. 

(C) se X não é azul, então Y é vermelho. 

(D) se Y é vermelho, então X é azul. 

(E) X não é azul e Y é vermelho. 
 

 
18. Se o amarelo é escuro ou o verde é claro, o rosa não é 

pink e o vermelho não é escarlate. Dessa proposição, é 
correto afirmar que 

 
(A) se o amarelo é escuro e o verde não é claro, o rosa 

é pink ou o vermelho é escarlate. 

(B) se o amarelo é escuro e o verde não é claro, o rosa 
é pink ou o vermelho não é escarlate. 

(C) se o amarelo é escuro e o verde é claro, o rosa é 
pink e o vermelho não é escarlate. 

(D) se o amarelo é escuro e o verde é claro, o rosa é 
pink ou o vermelho é escarlate. 

(E) se o amarelo não é escuro ou o verde é claro, o rosa 
não é pink e o vermelho é escarlate. 

 
 

19. Considere as premissas: 
 

P1: Todos os Ϫ são ¥. 

P2: Todos os ¥ são Ϯ. 

P3: Quem é € não é Ϯ. 
 

Assinale a alternativa que não  é uma consequência lógica 
das três premissas apresentadas. 

 
(A) Os Ϫ não são €. 

(B) Os ¥ não são €. 

(C) Os Ϯ não são €. 

(D) Os Ϯ são ¥. 

(E) Os Ϫ são Ϯ. 
 

 
20. Em um pote de doces, sabe-se que existe pelo menos um 

chiclete que é de hortelã. Sabe-se, também, que todos os 
doces do pote que são de sabor hortelã são verdes. 
Segue-se, portanto, necessariamente que 

 
(A) todo doce verde é de hortelã. 

(B) todo doce verde é chiclete. 

(C) nada que não seja verde é chiclete. 

(D) algum chiclete é verde. 

(E) algum chiclete não é verde. 
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21. Analise as palavras abaixo, que formam uma sucessão 

lógica e, em seguida, assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
NENHUM, FREGUÊS, BRINCO, REPETE, PROMOVE, 
____________. 

 
(A) BRONZE 

(B) LIXO 

(C) MENINO 

(D) CHAVEIRO 

(E) HERÓI 
 

 
22. As bandas de rock preferidas de Jonas, Marcelo e Ricardo 

são, não necessariamente nesta ordem, Metallica, 
Motörhead e Megadeth. Um deles comprou um CD de sua 
banda favorita, o outro comprou um DVD e o outro 
comprou uma camiseta. Sabe-se que:  

 
1. Marcelo comprou um CD.  

2. a banda preferida de Ricardo é o Megadeth. 

3. Jonas não comprou um DVD e não gosta de 
Motörhead.  

 
Logo, a camiseta, o DVD e o CD são, respectivamente, 
das bandas 

 
(A) Metallica, Motörhead e Megadeth. 

(B) Megadeth, Motörhead e Metallica. 

(C) Motörhead, Metallica e Megadeth. 

(D) Megadeth, Metallica e Motörhead. 

(E) Metallica, Megadeth e Motörhead. 
 

 
ÉTICA 

 
 
23. Em relação à separação entre Ética e Moral, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) Ética e Moral são duas forças orientadoras da 
conduta humana; a Moral possui um conceito mais 
amplo, que engloba a Ética. 

(B) Toda conduta ética pressupõe normas escritas, 
positivadas. 

(C) A Ética parte de convenções sociais, ao que a Moral 
é crítica, impessoal e atemporal. 

(D) As leis deontológicas são compatíveis com alguns 
aspectos da Ética, mesmo sendo positivas e 
coercitivas. 

(E) A Ética, a Moral, assim como a religião, têm em 
comum o fato de basearem a conduta humana tão 
somente nas convicções sociais e nos costumes, 
sem interferência da ciência ou filosofia. 

 
 
 
 
 

24. Em relação às regras deontológicas contidas no Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera 

de solução que compete ao setor em que exerça 
suas funções, permitindo a formação de longas filas, 
ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do 
serviço caracteriza grave dano moral aos usuários 
dos serviços públicos. Porém, nem todo ato pode ser 
considerado negligente, como é o caso de 
impontualidade e inassiduidade injustificada. 

(B) O servidor público não poderá jamais desprezar o 
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto 
e o desonesto. 

(C) A moralidade da Administração Pública deve se 
limitar à distinção entre o bem e o mal: mesmo que 
determinado ato sirva, ao final, ao bem comum, se 
estiver eivado de ato vil aos olhos da ética, moral e 
política, deve ele ser repudiado. 

(D) O trabalho desenvolvido pelo servidor público 
perante a comunidade deve ser entendido como 
altruístico, visto que seu caráter social não deve dar 
margem ao gozo de bem-estar. Como cidadão, 
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 
ser considerado como seu maior patrimônio. 

(E) Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia 
na vida privada do funcionário não poderão acrescer 
ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

 
 

25. Entre as vedações feitas aos servidores públicos, de 
acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, encontra-se: 

 
(A) expressar opinião contrária às emitidas pelos seus 

superiores, causando desarmonia no ambiente de 
trabalho. 

(B) servir de parafiscal da lei, perseguindo e 
denunciando atos notoriamente irregulares dos seus 
colegas, causando tumulto no ambiente de trabalho. 

(C) negar-se a prestar informação sigilosa ao cidadão 
que se atribuir o direito de exigi-la. 

(D) emitir opinião política em ambiente de trabalho, 
julgando parcialmente as forças políticas de sua 
divisão administrativa. 

(E) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração ao Código de Ética 
do Servidor Público ou ao Código de Ética de sua 
profissão. 
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26. No que concerne aos deveres do servidor público, de 
acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, analise os itens 
abaixo. 

 

São deveres fundamentais do servidor público: 
 

I. exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 
rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, 
principalmente diante de filas ou de qualquer outra 
espécie de atraso na prestação dos serviços pelo 
setor em que exerça suas atribuições, com o fim de 
evitar dano moral ao usuário. 

II. ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as limitações individuais 
de todos os usuários do serviço público, tratando de 
forma privilegiada os idosos, as mulheres e as 
pessoas humildes, abstendo-se, dessa forma, de 
causar-lhes dano moral. 

III. ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor 
de representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder 
Estatal. 

IV. zelar, no exercício do direito de greve, pelas 
exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva. 

V. participar dos movimentos e estudos que se 
relacionem com a melhoria do exercício de suas 
funções, tendo por escopo a realização do bem 
comum. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, II e V, apenas. 

(B) II, III e V, apenas. 

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

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III, IV e V. 
 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 

27. Uma pessoa utiliza um serviço de webmail e um aplicativo 
cliente de correio eletrônico, instalado em seu computador 
pessoal, para acessar suas mensagens eletrônicas 
pessoais de uma mesma caixa postal. Sobre essa 
situação, é correto afirmar que 

 

(A) se a pessoa ler a sua mensagem primeiramente no 
serviço de webmail e excluí-la, não será possível 
acessá-la posteriormente utilizando o seu aplicativo 
cliente. 

(B) o aplicativo cliente de correio eletrônico só consegue 
acessar mensagens eletrônicas que ainda não 
tenham sido lidas pelo usuário, ou seja, lidas 
anteriormente utilizando o serviço de webmail. 

(C) uma mensagem enviada para o serviço de webmail 
é diferente de uma mensagem enviada para o 
computador pessoal e lida pelo aplicativo cliente de 
correio eletrônico. 

(D) não existem aplicativos clientes de correio eletrônico 
gratuitos. 

(E) no serviço de webmail, não é permitido o uso do 
recurso de cópias ocultas.  

28. Um usuário está editando um texto no Microsoft Office 
Word 2010 e está utilizando a orientação de página 
padrão (Retrato). Em determinado momento, o usuário 
insere uma tabela, mas ele gostaria que ela ficasse 
perpendicular em relação ao texto que está sendo editado. 
Sobre a solução para executar essa operação, marque V 
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O usuário poderia clicar na tabela, utilizar a alça de 

rotação (círculo verde) e, com o mouse, girar a 
tabela em 90°. 

(   ) O usuário poderia selecionar a tabela e escolher a 
opção “Girar a tabela 90° ” nas opções relacionadas  
ao layout da tabela. 

(   ) O usuário poderia dividir o documento em diferentes 
seções, deixando a tabela isolada em uma seção e 
alterar a orientação da página para Paisagem. 

(   ) O usuário poderia configurar a impressão utilizando 
a opção “Girar tabelas”. 

 
(A) V/ F/ F/ F 

(B) F/ V/ F/ F 

(C) F/ F/ F/ V 

(D) F/ F/ V/ F 

(E) F/ F/ F/ F 
 

 
29. Em uma planilha de cálculos do Microsoft Office Excel 

2010, na célula A3, foi digitada a seguinte função: 
 

= SE (A1 > A2; “NORMAL”; “GERENCIAR”) 
 

Sobre essa função, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Se as células A1 e A2 apresentarem valores iguais, 
ocorrerá um erro. 

II. Se for levada em consideração a condição 
apresentada na função (A1 > A2), só existem duas 
condições possíveis de serem utilizadas: quando a 
condição é verdadeira e quando a condição é falsa. 

III. Utilizando essa função, a mensagem “GERENCIAR” 
nunca será exibida. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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30. Considerando o seguinte endereço de Internet, analise as 
assertivas abaixo. 

 
http://www.receita.fazenda.org.br 

 
I. O componente “http” do endereço indica o protocolo 

de rede utilizado para acessar esse site. 

II. O componente “www" do endereço indica o tipo de 
serviço de Internet que está sendo oferecido pelo 
site. 

III. O componente “br” do endereço indica que o site é 
brasileiro. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA À ANA 

 
 
31. Sobre a criação, natureza jurídica e competências da 

Agência Nacional de Águas (ANA), analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. A ANA é autarquia sob regime especial com 

autonomia administrativa e financeira subordinada 
ao Ministério do Abastecimento.  

II. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, não 
podendo instalar unidades administrativas regionais. 

III. É competência da ANA, entre outras, organizar, 
implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens. 

IV. Os pedidos de outorga de direito de uso de recursos 
hídricos de domínio da União são sigilosos, sendo 
penalmente responsável qualquer servidor da ANA 
que determine sua publicidade por imprensa oficial. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e III, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) II, apenas.  

(D) III, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Segundo o Regimento Interno da ANA, à 
Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de 
Pessoas não  compete 

 
(A) controlar, orientar e executar as atividades relativas 

à nomeação, exoneração, lotação, remoção, 
movimentação interna e externa, cessão, requisição 
e redistribuição de servidores, cadastrando e 
mantendo atualizados os registros funcionais e de 
frequência. 

(B) promover licitação para aquisição de bens e para a 
execução de serviços e obras. 

(C) planejar, coordenar e supervisionar, no âmbito da 
ANA, a execução das atividades relacionadas aos 
sistemas federais de orçamento, de administração 
financeira, de contabilidade, de serviços gerais, de 
administração dos recursos de informação e 
informática e de pessoal, bem como as atividades de 
organização e modernização administrativa. 

(D) promover a arrecadação e o controle de recebimento 
de multas aplicadas pela fiscalização em 
decorrência do uso irregular e da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos em corpos d’água de domínio 
da União, no âmbito da ANA. 

(E) prestar informações sistemáticas à Diretoria 
Colegiada sobre a execução orçamentária, 
financeira e contábil, de forma a lhe permitir o 
adequado gerenciamento dos recursos. 

 
 

33. Conforme a Lei nº 9.986/00, que dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras, assinale a 
alternativa incorreta . 

 
(A) O mandato dos Conselheiros e dos Diretores terá o 

prazo fixado na lei de criação de cada agência, que 
também disporá sobre a forma de não coincidência 
de mandato. 

(B) O ex-dirigente da agência reguladora fica impedido 
para o exercício de atividades ou prestação de 
qualquer serviço no setor regulado pela respectiva 
agência, por um período de 4 (quatro) meses, 
contados da exoneração ou do término do seu 
mandato. Durante o impedimento, o ex-dirigente 
ficará vinculado à agência, fazendo jus à 
remuneração compensatória equivalente à do cargo 
de direção que exerceu e aos benefícios a ele 
inerentes. 

(C) Processo administrativo disciplinar pode dar causa à 
perda de mandato dos conselheiros e diretores da 
Agência Reguladora. 

(D) É vedada a progressão do ocupante de emprego 
público das Agências Reguladoras antes de 
completado 1 (um) ano de efetivo exercício no 
emprego. 

(E) A aquisição de bens e a contratação de serviços 
pelas Agências Reguladoras poderá se dar nas 
modalidades de consulta e pregão, inclusive nas 
contratações referentes a obras e serviços de 
engenharia. 
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34. De acordo com o Regimento Interno da ANA, são 
atribuições comuns aos Diretores da ANA: 

 
(A) praticar os atos de gestão de recursos humanos, 

aprovar edital e homologar resultado de concurso 
público, nomear, exonerar, demitir e promover 
servidores do Quadro de Pessoal da ANA. 

(B) requisitar, nomear e exonerar servidores, provendo 
os Cargos Comissionados de Gerência Executiva, 
de Assessoria, de Assistência e os Cargos 
Comissionados Técnicos, após a aprovação da 
Diretoria Colegiada. 

(C) cumprir e fazer cumprir as disposições 
regulamentares no âmbito das competências da 
ANA. 

(D) ordenar despesas no âmbito de suas atribuições e 
praticar os demais atos de gestão de recursos 
orçamentários e financeiros, nos termos das normas 
vigentes. 

(E) coordenar as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídicos dos Procuradores em 
exercício na ANA, aprovando os respectivos 
pareceres. 

 
 

35. Conforme o Decreto nº 3.692/00, que dispõe sobre a 
instalação, aprova a estrutura e quadro dos cargos 
comissionados e dá outras providências acerca da 
Agência Nacional de Águas, assinale a alternativa 
incorreta .  

 
(A) A ANA integra o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

(B) A ANA possui como primordial finalidade 
implementar, em sua esfera de atribuições, a Política 
Nacional de Recursos Hídricos.  

(C) O regimento interno da ANA exige aprovação de 
Diretoria Colegiada e publicação no Diário Oficial da 
União. 

(D) Os 6 (seis) membros componentes da Diretoria 
Colegiada serão nomeados pelo Presidente da 
República após aprovação pelo Senado Federal, 
com mandatos coincidentes de 4 (quatro) anos, 
vedada recondução consecutiva.  

(E) A exoneração imotivada de dirigente só pode ocorrer 
nos 4 (quatro) meses iniciais dos respectivos 
mandatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Sobre o Decreto nº 3.692/00, analise as assertivas abaixo.  
 

I. A atividade fiscalizadora da ANA primará pela 
orientação dos agentes usuários de recursos 
hídricos, a fim de prevenir condutas ilícitas e 
indesejáveis. Em vista disso, a primazia pela 
orientação dos agentes usuários impede e 
condiciona a aplicação de penalidades quando 
caracterizada a ocorrência de infrações.  

II. A ANA poderá celebrar convênios de cooperação 
técnica com órgãos ou entidades públicas dos 
Estados e do Distrito Federal. Esses convênios 
buscarão o entendimento entre as partes sobre 
critérios equivalentes de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos numa mesma bacia hidrográfica, 
independentemente da dominialidade dos cursos de 
água que a compõem. 

III. As receitas provenientes da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos da União não sofrerão limites nos 
seus valores para movimentação financeira e 
empenho. 

IV. É vedado aos Diretores da ANA o exercício de 
qualquer outra atividade profissional, empresarial, 
sindical ou de direção político-partidária, sendo esta 
vedação aplicável aos casos de atividades 
profissionais decorrentes de vínculos contratuais 
mantidos com entidades públicas ou privadas de 
ensino e pesquisa.  

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e III, apenas.  

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 

 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
 
37. Assinale a alternativa que apresenta apenas fundamentos 

da República Federativa do Brasil.  
 

(A) Soberania, concessão de asilo político e não 
intervenção.  

(B) Repúdio ao terrorismo, pluralismo político e 
dignidade da pessoa humana.  

(C) Dignidade da pessoa humana, construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária e cidadania.  

(D) Soberania, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e pluralismo político.  

(E) Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação 
dos povos e defesa da paz.  
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38. Sobre os remédios constitucionais, assinale a alternativa 
correta.  

 
(A) O mandado de segurança coletivo poderá ser 

impetrado por partido político com representação no 
Senado Federal.  

(B) O mandado de segurança coletivo poderá ser 
impetrado por associação legalmente constituída e 
em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano em 
defesa dos interesses de seus membros ou 
associados.  

(C) Conceder-se-á habeas data sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania 
e à cidadania.  

(D) Conceder-se-á habeas corpus para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter 
público.  

(E) Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, ainda que o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder não 
seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público.  

 
 

39. Assinale a alternativa que apresenta um cargo privativo de 
brasileiro nato.  

 
(A) Deputado Federal. 

(B) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  

(C) Oficial das Forças Armadas.  

(D) Governador de Estado.  

(E) Presidente da Assembleia Legislativa.  
 

 
40. Conforme a Constituição Federal, são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, exceto : 
 

(A) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo.  

(B) remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal.  

(C) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde 
o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 
creches e pré-escolas.  

(D) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso.  

(E) salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.  

 
 
 
 
 
 

41. Conforme a disciplina constitucional de proteção ao meio 
ambiente, analise as assertivas abaixo.  

 

I. As usinas que operam com reator nuclear deverão 
ter sua localização definida em lei federal, sem o que 
não poderão ser instaladas.  

II. Para assegurar um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, incumbe ao Poder Público definir, em 
todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção.   

III. São indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais.  

IV. A Floresta Amazônica brasileira, o Cerrado, a Mata 
Atlântica, os Campos Sulinos e a Caatinga são 
patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso de recursos naturais.  

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III e IV.  

(B) I, III e IV, apenas.  

(C) I, II e III, apenas.  

(D) II, apenas.  

(E) II e IV, apenas.  
 

 

42. Sobre a disciplina constitucional dos direitos políticos e 
dos partidos políticos, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.  

 

(   ) Os partidos políticos terão caráter nacional.  

(   ) É assegurada aos partidos políticos a autonomia 
para adotar os critérios de escolha e o regime de 
suas coligações eleitorais.  

(   ) Atualmente, os partidos políticos não possuem plena 
autonomia para coligarem-se, de modo que há 
obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas no 
âmbito nacional, estadual, distrital e municipal.   

(   ) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Eleitoral no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da eleição, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.  

(   ) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, do Governador de Estado ou Território, 
do Distrito Federal, do Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao 
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e 
candidato à reeleição.  

 

(A) V/ V/ V/ F/ F 

(B) V/ V/ F/ F/ V 

(C) F/ F/ V/ V/ V 

(D) F/ F/ F/ V/ F 

(E) F/ V/ V/ V/ F 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 
43. Quanto aos direitos e às vantagens dos servidores 

públicos federais, assinale a alternativa incorreta .  
 

(A) O servidor em débito com o erário, que for demitido, 
exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias para quitar o débito.  

(B) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em lei.  

(C) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é irredutível.  

(D) Valores recebidos pelo servidor público em 
decorrência de cumprimento à decisão liminar, tutela 
antecipada ou sentença que venha a ser revogada 
ou rescindida serão atualizados até a data da 
reposição.  

(E) O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
exceto nos casos de prestação de alimentos 
resultante de decisão judicial.  

 
 

44. Sobre o Processo Administrativo na Administração 
Pública, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo se 
for comprovada má-fé.  

(   ) A Administração deve revogar seus próprios atos 
quando eivados de vício de legalidade, e pode 
anulá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.  

(   ) No Processo Administrativo Federal, a desistência 
ou renúncia do interessado, conforme o caso, não 
prejudica o prosseguimento do processo, se a 
Administração considerar que o interesse público 
assim o exige.  

 
(A) V/ V/ V 

(B) F/ F/ F 

(C) V/ F/ F 

(D) V/ V/ F 

(E) V/ F/ V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. As faltas no serviço público poderão ser descontadas ou 
não, conforme as hipóteses previstas em lei. Sendo assim, 
assinale a alternativa que apresenta a hipótese de falta 
injustificada que deverá ser descontada dos vencimentos 
do servidor público por não ser considerada concessão.  

 
(A) Um dia para doação de sangue.  

(B) As saídas antecipadas sem compensação de 
horário, a ser estabelecida pela chefia imediata, até 
o mês subsequente ao da ocorrência. 

(C) Por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de 
casamento.  

(D) Por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.  

(E) Por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de 
falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob 
guarda ou tutela e irmãos.  

 
 

46. Em relação à licença para desempenho de atividade 
política, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Faz jus à licença para atividade política o servidor 

em estágio probatório. 

II. O servidor terá direito à licença remunerada durante 
o período que mediar entre a sua escolha em 
convenção partidária, como candidato a cargo 
eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura 
perante a Justiça Eleitoral. 

III. A partir do registro da candidatura e até o quinto dia 
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, 
sem remuneração, somente pelo período de 
5 (cinco) meses.  

IV. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade 
onde desempenha suas funções e que exerça cargo 
de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou 
fiscalização, dele será afastado, a partir do dia 
imediato ao do registro de sua candidatura perante a 
Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do 
pleito. 

 
É correto o que se afirma em  

 
(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) IV, apenas. 

(E) I, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agência Nacional de Águas – ANA – 101 – Técnico Administrativo   12 
 
 

47. Sobre a estrutura da Administração Pública, assinale a 
alternativa incorreta .  

 
(A) 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.  

(B) No Brasil, os órgãos não possuem personalidade 
jurídica própria.  

(C) Os empregados das empresas públicas e 
sociedades de economia mista estão sujeitos ao teto 
remuneratório constitucionalmente previsto quando 
receberem recursos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento 
de despesas e pessoal ou de custeio em geral.  

(D) A Administração Pública direta, ao contrário da 
Administração indireta, de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.  

(E) As empresas públicas são dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado e seus agentes são 
considerados empregados públicos.  

 
 

48. Sobre os atributos dos atos administrativos, assinale a 
alternativa incorreta .  

 
(A) A presunção de legitimidade é atributo do ato 

administrativo, decorrente do princípio da 
supremacia do interesse público, segundo o qual, 
até prova em contrário, todos os atos da 
Administração são considerados válidos perante o 
direito.  

(B) Os atos administrativos possuem capacidade de 
vincular terceiros a deveres jurídicos, 
independentemente da anuência destes. A esse 
atributo, denomina-se imperatividade ou 
coercibilidade.  

(C) É possível fechamento de restaurante pela vigilância 
sanitária em caso de riscos à coletividade, 
independentemente de autorização judicial em razão 
do atributo da autoexecutoriedade dos atos 
administrativos.  

(D) A tipicidade é atributo do ato administrativo que 
impede a Administração Pública de praticar atos não 
previstos em lei.  

(E) Formalização é atributo do ato administrativo 
segundo o qual, em regra, eles deverão observar 
forma escrita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.” A parte final desse dispositivo 
constitucional visa a consagrar especificamente o seguinte 
princípio da Administração Pública: 

 
(A) Razoabilidade. 

(B) Impessoalidade. 

(C) Eficiência. 

(D) Supremacia do Interesse Público. 

(E) Publicidade. 
 

 
50. Sobre os atos administrativos e o Processo Administrativo 

Federal, analise as assertivas abaixo. 
 

I. É vedada à Administração a recusa imotivada de 
recebimento de documentos, devendo o servidor 
orientar o interessado quanto ao suprimento de 
eventuais falhas.  

II. Os atos administrativos não são dotados de caráter 
de definitividade, por isso, sempre estão sujeitos a 
exame de legitimidade pelo Poder Judiciário.  

III. Os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade são expressamente previstos na lei do 
Processo Administrativo Federal.  

IV. O recurso administrativo tramitará, no máximo, por 3 
(três) instâncias administrativas, salvo disposição 
legal diversa.  

 
É correto o que se afirma em  

 
(A) I, II, III e IV. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) III, apenas. 
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PROVA DISCURSIVA 
 
 

Com base no enunciado abaixo, elabore um texto 
dissertativo-argumentativo com, no mínimo, 15 (quinze) e, 
no máximo, 30 (trinta) linhas. 

 
Disserte acerca da Seleção de Pessoas como um 

processo de comparação/ decisão entre duas variáveis: de um 

lado, a variável x, referente aos requisitos do cargo a ser 

preenchido (requisitos fornecidos pela descrição e análise do 

cargo); e de outro, a variável y, no que concerne ao perfil das 

características do candidato (perfil que tem como base a 

aplicação das técnicas de seleção). 
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