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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01                                                                               _ 
Assinale a alternativa que contém a correta grafia das 

palavras em língua portuguesa: 

a. Bicarbonato – infrigir – percrustar – reinvidicar. 

b. Bicarbonato – infringir – perscrutar – reivindicar. 

c. Bicabornato – infringir – percrustar – reinvidicar. 

d. Bicabornato – infrigir – perscrutar – reivindicar. 
QUESTÃO 02                                                                               _  
Assinale a alternativa em que o emprego do sinal 

indicativo de crase está correto: 

a. Em cores vermelhas, dizia o anúncio: comprem à 

prazo!  

b. E então... ela saiu à conquistar o mundo. 

c. Ansioso, ele foi à universidade saber o resultado de 

sua prova. 

d. A reunião com o diretor foi à portas fechadas. 

QUESTÃO 03                                                                               _  
Considerando o novo acordo ortográfico da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa em que todas as 

palavras estão escritas corretamente: 

a. Müller / sobrehumano / antiaéreo / neorrelismo / 

seminterno. 

b. Muller / sobre-humano / anti-aéreo / neo-realismo / 

seminterno. 

c. Muller / sobreumano / anti-aéreo / neo-realismo / 

semi-interno. 
d. Müller / sobre-humano / antiaéreo / neorrealismo / 

semi-interno. 
QUESTÃO 04                                                                               _ 
Considerando as regras do novo acordo ortográfico da 

Língua Portuguesa, assinale a alternativa que contém a 

maneira CORRETA de acento diferencial.  

a. Quando apareceu, o cachorro tinha o PÊLO 

manchado de lama. 

b. A embarcação se dirigia ao PÓLO Norte. 

c. Certas empresas DETÊM o monopólio das 

mercadorias.  

d. PÁRA de fazer isso! - Gritou a mãe furiosa com seu 

filho. 

QUESTÃO 05                                                                               _ 
Assinale a alternativa em que a regência do verbo está 

CORRETA.  

a. A solução do problema da empresa IMPLICARÁ UMA 

mudança de atitude de toda a equipe. 

b. ASSISTI ESSE filme no cinema, há uma semana. 

c. Desculpe-me, mas não LEMBRO DE você.   

d. Ele queria NAMORAR COM ela há muito tempo. 

QUESTÃO 06                                                                               _ 
Considerando o emprego da vírgula (,), assinale a 

alternativa CORRETA: 

a. O professor, ensinou a correta maneira de pontuar a 

frase. 

b. Menino tire a mão dessa tomada! 

c. Os manifestantes, ontem à tarde, conseguiram 

marcar uma reunião com o prefeito. 

d. Nem ela nem você serão convidados para o 

casamento. 

QUESTÃO 07                                                                               _  
Complete as lacunas das frases abaixo com a forma 

adequada da conjugação dos verbos entre parênteses. 

Em seguida, assinale a alternativa correspondente: 

I. ________ muitas brigas entre o árbitro e os 

jogadores, no jogo de ontem à noite. (HAVER)  

II. Teus irmãos, tu e eu __________ isso, na próxima 

semana. (COMPRAR) 

III. ___________ marido e mulher, durante a 

discussão. (OFENDER/SE) 

IV. Cerca de dez mil funcionários ________ à greve. 

(ADERIR)  

V. Os Estados Unidos da América ________ um novo 

presidente. (ELEGER) 

 

a. Houveram / compraremos / Se ofenderam / 

aderiram / elegeu. 

b. Houveram / comprareis / Ofenderam-se / aderiu / 

elegeram. 

c. Houve / comprarão / Ofenderam-se / aderiu / 

elegeu. 

d. Houve / compraremos / Ofenderam-se / aderiram / 

elegeram. 

QUESTÃO 08                                                                               _ 
Fiori Gigliotti morreu em 2006, após uma consagrada 

carreira de locutor esportivo. Era muito conhecido pela 

seguinte frase: “APITA O ÁRBITRO, ABREM-SE AS 

CORTINAS E COMEÇA O ESPETÁCULO”. Considerando as 

regras de coordenação e subordinação, qual das 

alternativas abaixo classifica corretamente essas três 

orações? 

a. Período composto por coordenação. Coordenada 

inicial, coordenada sindética explicativa e 

coordenada assindética. 

b. Período composto por coordenação. Coordenada 

inicial, coordenada assindética e coordenada 

sindética aditiva. 
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c. Período composto por subordinação. Oração 

subordinada substantiva subjetiva, oração 

subordinada substantiva objetiva direta e oração 

subordinada substantiva predicativa. 

d. Período composto por subordinação.  Oração 

subordinada substantiva subjetiva, oração 

subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada 

substantiva predicativa. 

QUESTÃO 09                                                                               _ 
O pronome relativo “QUE” possui vários usos e funções. 

Em qual das alternativas abaixo, ele é usado com valor 

de SUJEITO?   

a. A cidade em QUE nasci faz parte da Grande São 

Paulo.  

b. Comi o bolo QUE eu mesma fiz. 

c. O homem QUE pensa vale por dois.  

d. Foi uma das palestras de QUE mais gostei em todo o 

congresso. 

QUESTÃO 10                                                                               _ 
Sobre as classes gramaticais, assinale a alternativa que 

classifica corretamente as palavras abaixo: 

FELIZ / MIM / UNS / CHOVER / QUIÇÁ 

a. Substantivo simples/ pronome pessoal obliquo / 

artigo indefinido / verbo impessoal/ substantivo 

próprio. 

b. Adjetivo primitivo / pronome pessoal obliquo / artigo 

indefinido / verbo impessoal / advérbio de dúvida. 

c. Adjetivo primitivo / pronome possessivo / numeral 

cardinal / verbo defectivo / substantivo próprio. 

d. Substantivo simples / pronome possessivo/ numeral 

cardinal / verbo defectivo / advérbio de lugar. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 11                                                                              _ 
O Iene (ou yen) é a moeda usada no: 
a. México. 
b. Egito. 
c. China. 
d. Japão. 

QUESTÃO 12                                                                               _ 
Um grupo de cinco países vem demonstrando destaque 
no mundo contemporâneo atual. São países com 
economias emergentes de características semelhantes, 
conhecidos como BRICS. Compõe esse grupo, além da 
Índia, da Rússia, Brasil e África do Sul a(o): 
a. Canadá. 

b. Itália. 
c. Japão. 
d. China. 

QUESTÃO 13                                                                               _ 
A África do Sul é um país membro do BRICS, 
agrupamento econômico do qual o Brasil faz parte. 
Acerca do primeiro país citado, assinale a alternativa que 
corresponde à moeda nacional utilizada em seu 
território: 
a. Euro. 
b. Dólar. 
c. Iene. 
d. Rand (rande). 

QUESTÃO 14                                                                               _ 
Na atual estrutura administrativa da República 
Federativa do Brasil, a responsabilidade da execução da 
política econômica nacional é baseada nas diretrizes 
elaboradas pelo Ministério da Fazenda. Assinale abaixo a 
alternativa correspondente ao nome do atual ministro 
da fazenda: 
a. Fernando Henrique Cardoso. 
b. Guido Mantega. 
c. Henrique Meirelles. 
d. Eduardo Cunha. 

QUESTÃO 15                                                                               _ 
No dia 12/07/2017, pela primeira vez na história do 
Brasil, um ocupante da Presidência foi evidenciado em 
diversos veículos de comunicação por ter sido 
condenado por um crime comum, resultado de 
investigações da Operação Lava Jato. Assinale abaixo a 
alternativa correspondente ao nome do ocupante 
previamente citado: 
a. Fernando Henrique Cardoso. 
b. Michel Miguel Elias Temer Lulia. 
c. Luiz Inácio Lula da Silva. 
d. Dilma Vana Roussef. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16                                                                               _ 
Quais dos impostos abaixo compete exclusivamente a 
União instituir? 
a. Imposto de renda (IR), Imposto sobre a propriedade 

de veículo automotor (IPVA) e Imposto sobre 
produtos industrializados (IPI). 

b. Imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal (ICMS), 
Imposto de transmissão causa mortis e doação 
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(ITCMD) e Imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana (IPTU). 

c. Imposto sobre serviços (ISS), Imposto sobre 
transmissão de bens e imóveis inter vivos (ITBI) e 
Imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal (ICMS). 

d. Imposto sobre produtos industrializados (IPI), 
Imposto sobre operações financeiras (IOF) e Imposto 
de renda (IR).  

QUESTÃO 17                                                                               _ 
Conforme expresso preceito constitucional, a ordem 
econômica nacional, deve observar, dentre outros, os 
princípios de: 
a. Defesa do meio ambiente, livre-concorrência e 

defesa do consumidor. 
b. Livre-concorrência, redução das desigualdades 

trabalhistas e função social da posse. 
c. Defesa do consumidor, redução do desemprego e 

redução das desigualdades trabalhistas. 
d. Soberania nacional, propriedade pública e 

propriedade privada.   
QUESTÃO 18                                                                               _ 
Assinale a alternativa correta, são causas que impedem 
ou suspendem a prescrição: 
a. Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que 

ordenar a citação, se o interessado a promover no 
prazo e na forma da lei processual. 

b. Contra os ausentes do País em serviço público da 
União dos Estados ou dos Municípios.  

c. Por protesto cambial. 
d. Entre apenas os ascendentes, durante o poder 

familiar. 
QUESTÃO 19                                                                               _ 
De acordo com o Novo Código de Processo Civil de 2015, 
são requisitos da Petição Inicial, EXCETO: 
a. O valor da causa. 
b. As provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados. 
c. O pedido de nova decisão. 
d. A opção do autor pela realização ou não de audiência 

de conciliação ou de mediação. 
QUESTÃO 20                                                                               _ 
"__________ 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 
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 
horas da apresentação das propostas" 
Qual a modalidade de licitação abaixo completa 
corretamente a lacuna do enunciado. 
a. Leilão. 
b. Convite. 
c. Concorrência. 
d. Tomada de Preços. 

QUESTÃO 21                                                                               _ 
Os contratos administrativos regulam-se pelas cláusulas 
e pelos preceitos de direito público, devem estabelecer 
com clareza e precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com 
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 
São cláusulas necessárias em todo contrato 
administrativo, EXCETO: 
a. O objeto e seus elementos característicos. 
b. A legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos. 
c. As garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas. 
d. É dispensável ao contratado, de manter, durante 

toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

QUESTÃO 22                                                                               _ 
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), o contrato de experiência não poderá exceder de: 
a. 30 dias. 
b. 60 dias. 
c. 90 dias. 
d. 120 dias. 

QUESTÃO 23                                                                               _ 
No aviso prévio, não havendo prazo estipulado, a parte 
que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato 
deverá avisar a outra da sua resolução com a 
antecedência mínima de: 
a. 8 (oito) dias, se o pagamento for efetuado por 

semana ou tempo inferior. 
b. 8 (oito) dias, se o pagamento for efetuado por mês 

ou tempo inferior. 
c. 30 (trinta) dias aos que percebem por quinzena ou 

mês, ou que tenham mais de 5 (cinco) meses de 
serviço na empresa. 

d. 30 (trinta) dias aos que percebem por quinzena ou 
mês, ou que tenham mais de 24 (vinte e quatro) 
meses de serviço na empresa.  
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QUESTÃO 24                                                                               _ 
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o 
empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 
prejuízo do salário. Assinale a alternativa correta: 
a. Até 3 (três) dias não consecutivos, em virtude de 

casamento. 
b. Por 1(um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, 

em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada. 

c. Por tempo determinado, quando tiver que 
comparecer a juízo. 

d. Por tempo determinado, quando, na qualidade de 
representante de entidade sindical, estiver 
participando de reunião oficial de organismo 
internacional do qual o Brasil seja membro. 

QUESTÃO 25                                                                               _ 
É considerado justa causa, para rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador, EXCETO: 
a. Violação de segredo da empresa. 
b. Ato de improbidade. 
c. Prática eventual de jogos de azar. 
d. Ato de indisciplina ou de insubordinação. 
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