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Simulado Especial 
Receita Federal 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da Receita Federal; 

2 – Esta prova contém 140 questões que serão divididas em duas partes. Serão 70 questões de Conhecimentos 
Básicos na parte da manhã e 70 de Conhecimentos Específicos na parte da tarde. 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FCC, com alternativas de múltipla escolha; 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h e das 14h00 às 19h30 para responder às questões e preencher o 
Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 8h30, na segunda-feira, 11 de novembro, os nossos professores iniciarão a Correção 
da Prova AO VIVO no canal do Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das 
questões. Aproveite para assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-Receita-Federal-10-11      
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PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

Seu celular está realmente te espionando? 

Você já teve a sensação alguma vez de que o seu 
smartphone ou tablet grava as suas conversas? Já recebeu 
algum anúncio, digamos, de passagens aéreas para o Rio de 
Janeiro logo depois de falar com um amigo que estava pensando 
em passar férias lá? Lenda urbana ou realidade? Meu telefone 5 
pode realmente estar "gravando" minhas conversas ao vivo? 

A proliferação de microfones nos nossos celulares e 
de autofalantes inteligentes - como o sistema Siri da Apple e a 
Alexa da Amazon - pode nos levar a pensar que qualquer um 
pode escutar nossas conversas e que nossa privacidade está 10 
ameaçada.  

Zoe Kleinman, correspondente de tecnologia da BBC, 
relatou no programa Bussines Daily a experiência que teve com 
seu celular - e que a levou a desconfiar que terceiros acessaram 
o microfone do aparelho para espioná-la. "Há alguns anos, eu 15 
estava conversando com minha mãe na cozinha da casa dela, e 
ela me contou que um amigo da família tinha morrido em um 
acidente de trânsito fora do país. Lembro que o telefone estava 
do meu lado". "Foi um acidente dramático, e então procurei 
saber se algum veículo de comunicação o tinha noticiado. Digitei 20 
o sobrenome dele no mecanismo de busca, e o corretor me 
sugeriu corretamente o resto do nome", diz. 

"Como era possível o buscador me oferecer essa 
possibilidade quando, na verdade, nenhum meio de 
comunicação tinha escrito nada sobre o acidente?", pergunta 25 
ela. Coincidência? Pode ser. Pode ser também que outras 
pessoas já tivessem buscado aquele nome antes no mecanismo, 
o que o levaria a "deduzir" o restante. 

De qualquer forma, Kleinman começou a investigar 
se realmente era possível que nossos dispositivos estivessem 30 
acessando nossas conversas. Para isto, chamou um especialista 
no tema e o desafiou a criar um programa que fosse capaz de 
"capturar" as conversas pelo microfone de seu celular, a partir 
de um laptop. "O que me pareceu mais desesperador é que ele 
conseguiu desenvolver esse aplicativo em dois dias." Testado, o 35 
sistema se mostrou capaz de converter em texto as conversas 
captadas pelo microfone do celular. 

Se até Kleinman e seu especialista conseguiram, o 
que poderiam fazer empresas gigantes de tecnologia? "Na 
verdade é um risco grande para elas. Espionar é ilegal. Não se 40 
pode colher dados de pessoas sem antes receber permissão 
explícita para tal", diz. Kleinman fez questão de ressaltar, 

porém, que o que ela e o especialista demonstraram é que a 
espionagem era tecnicamente possível. E não que estivesse 
necessariamente acontecendo. 45 

"A conclusão a que chegamos é que, se é possível, é 
provável que haja pessoas tentando ativar o controle de voz. 
Nos rodeamos com esses dispositivos e eles estão nos ouvindo, 
à espera de palavras de controle para ativá-los", diz Kleinman. 
"Todas as empresas absolutamente negam que usem os dados 50 
coletados por voz e neguem que compartilhem esses dados com 
terceiros", diz a jornalista da BBC. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-47993946 

 
 

01. De acordo com o texto,  

a) os sites oferecem dados e produtos de acordo com 

informações capturadas em conversas de usuários.  

b) a espionagem por meio de celulares está cercada de 

coincidências tão impressionantes que nasceram lendas 

urbanas.  

c) a tecnologia disponível pode facilmente capturar 

conversas e convertê-las em texto, embora as empresas 

afirmem que de forma alguma compartilhem estes 

dados.  

d) no caso relatado, o mecanismo de busca completou o 

sobrenome do amigo acidentado porque outra pessoa 

já fizera busca semelhante.  

e) Os gigantes da tecnologia capturam informações 

privadas para vendê-las a terceiros e alimentar 
mecanismos de buscas. 

 

02. Sobre as ideias apresentadas no texto, assinale a 

alternativa correta.   

a) O texto possui tom predominantemente especulativo, 

pois parte da narração de um evento para conjeturar 

uma hipótese.  

b) Predomina uma atitude irônica do autor do texto, ao 

sugerir que as gigantes da tecnologia estão vendendo 

informações privadas.  

c) As ponderações feitas pela jornalista são carregadas de 

certeza, baseada na experiência que relatou ao autor do 

texto.  

d) O texto se mostra puramente subjetivo, uma vez que 

dialoga com lendas urbanas, mas não traz nenhum dado 

concreto do qual se extraia uma conclusão válida.  

e) A atitude da jornalista permanece cética, embora saiba 

que não seria fácil espionar dados privados. 

 
03. Ao partir de um caso particular— a busca sobre o 

acidente de seu amigo— para chegar a uma conclusão 
geral — os celulares podem estar acessando nossas 

conversas—, a jornalista baseou-se em um raciocínio  

a) dedutivo 

b) indutivo 

c) redutivo 

d) psicoativo 

e) defectivo 
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04. Se até Kleinman e seu especialista conseguiram, o 
que poderiam fazer empresas gigantes de tecnologia? 
"Na verdade é um risco grande para elas. Espionar é 
ilegal. Não se pode colher dados de pessoas sem antes 
receber permissão explícita para tal", diz. Kleinman fez 
questão de ressaltar, porém, que o que ela e o 
especialista demonstraram é que a espionagem era 
tecnicamente possível. E não que estivesse 
necessariamente acontecendo. 

Sobre o parágrafo acima, infere-se que 

a) é juridicamente impossível espionar as pessoas, dado 

que a lei proíbe fazê-lo sem autorização escrita.  

b) a coleta de dados pessoais não prescinde de anuência 

prévia expressa, fato que torna arriscado para as 

empresas monitorar conversas.  

c) a pergunta feita no primeiro período é puramente 

retórica, uma vez que o próprio contexto mostra que 

não pode ser respondida.  

d) Kleiman demonstrou que a espionagem é possível, mas 

que as empresas não o fazem por ser legalmente 

proibido.  

e) Kleiman provou que a espionagem é permitida se 

houver autorização, mas que as empresas não o fazem 
por ser tecnicamente oneroso. 

 

05. Tendo em vista sua organização e tipologia, o texto 

é predominantemente  

a) narrativo 

b) descritivo 

c) injuntivo 

d) dissertativo-expositivo 

e) dissertativo-argumentativo 
 

06. Se até Kleinman e seu especialista conseguiram, o 
que poderiam fazer empresas gigantes de tecnologia? 
(6º parágrafo) 

Considerando o contexto, o elemento destacado poderia 

ser substituído, mantendo o sentido original e a 

correção gramatical, por 

a) Caso 

b) Desde que 

c) Já que 

d) Quando 

e) Posto que 
 

07. ... procurei saber se algum veículo de comunicação o 
tinha noticiado (3º parágrafo) 

Nas relações coesivas internas do texto, o pronome 

sublinhado refere-se a 

a) amigo 

b) acidente 

c) telefone 

d) trânsito 

e) país 

 
08. O Dicionário Porto Editora da Língua Portuguesa 

define “personificação” como “recurso expressivo que 
consiste em atribuir propriedades humanas a uma coisa, 

a um ser inanimado ou abstrato”. Verifica-se a 

ocorrência desse recurso expressivo no seguinte trecho: 

a) é provável que haja pessoas tentando ativar o controle 

de voz 

b) Se até Kleinman e seu especialista conseguiram, o que 

poderiam fazer empresas gigantes de tecnologia? 

c) Zoe Kleinman, correspondente de tecnologia da BBC, 

relatou no programa Bussines Daily a experiência que 

teve com seu celular 

d) Seu celular está realmente te espionando? 

e) Testado, o sistema se mostrou capaz de converter em 

texto as conversas captadas pelo microfone do celular. 

 
09. Assinale a alternativa em que se encontrem marcas 

de pessoalidade e inclusão do autor no escopo das 

ponderações do texto. 

a) Você já teve a sensação alguma vez de que o seu 

smartphone ou tablet grava as suas conversas? 

b) A proliferação de microfones nos nossos celulares e de 
autofalantes inteligentes - como o sistema Siri da Apple 

e a Alexa da Amazon - pode nos levar a pensar que 
qualquer um pode escutar nossas conversas e que 

nossa privacidade está ameaçada.  

c) Lembro que o telefone estava do meu lado 

d) Como era possível o buscador me oferecer essa 
possibilidade quando, na verdade, nenhum meio de 

comunicação tinha escrito nada sobre o acidente 

e) Testado, o sistema se mostrou capaz de converter em 

texto as conversas captadas pelo microfone do celular. 
 

10. O trecho Testado, o sistema se mostrou capaz de 
converter em texto as conversas captadas pelo 
microfone do celular. (5º parágrafo) pode ser reescrito, 

sem prejuízo para o seu sentido original, da seguinte 

forma: 

a) Quando testado, o sistema se mostrou capaz de 

converter em texto as conversas captadas pelo 

microfone do celular. 

b) Se testado, o sistema se mostrou capaz de converter 

em texto as conversas captadas pelo microfone do 

celular. 

c) Já que foi testado, o sistema se mostrou capaz de 

converter em texto as conversas captadas pelo 

microfone do celular. 

d) Conquanto testado, o sistema se mostrou capaz de 

converter em texto as conversas captadas pelo 

microfone do celular. 

e) Não obstante testado, o sistema se mostrou capaz de 

converter em texto as conversas captadas pelo 

microfone do celular. 
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11. Sobre as estruturas do texto, considere as seguintes 

assertivas:  

I- Em “Digitei o sobrenome dele no mecanismo de 

busca, e o corretor me sugeriu corretamente o 

resto do nome" (3º parágrafo), a vírgula foi 
empregada adequadamente para separar 

orações com sujeitos diferentes.  

II – Em “Zoe Kleinman, correspondente de 
tecnologia da BBC, relatou no programa Bussines 

Daily a experiência” (3º parágrafo), o termo 

isolado entre vírgulas exerce função de aposto.  

III- Em “nenhum meio de comunicação tinha escrito 

nada sobre o acidente?” (4º parágrafo), a locução 

verbal poderia ser substituída por “escreveu”, 
sem prejuízo aos sentidos originais e à correção 

gramatical.  

Está(ão) correta(s) 

a) todas  

b) II, apenas.  

c) III, apenas.  

d) I e II.  

e) II e III. 

 
12. A forma verbal em negrito deve sua flexão ao termo 

sublinhado em: 

a) A proliferação de microfones nos nossos celulares e de 
autofalantes inteligentes - como o sistema Siri da Apple 

e a Alexa da Amazon - pode nos levar a pensar que 

qualquer um pode escutar nossas conversas e que 

nossa privacidade está ameaçada.  

b) Zoe Kleinman, correspondente de tecnologia da BBC, 

relatou no programa Bussines Daily a experiência que 

teve com seu celular 

c) "Foi um acidente dramático, e então procurei saber se 

algum veículo de comunicação o tinha noticiado. 

d) "Como era possível o buscador me oferecer essa 

possibilidade 

e) Você já teve a sensação alguma vez de que o seu 

smartphone ou tablet grava as suas conversas? 
 

TEXTO II 

 
Edward Snowden cria app que faz celular virar 

‘caçador de espiões’ 

Edward Snowden, ex-analista da Agência Nacional de 
Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), lançou 
nesta sexta-feira (22) um aplicativo que faz o celular virar uma 
central de segurança, capaz de caçar de espiões. Ele tem 
experiência no assunto: foi o responsável por revelar o esquema 
massivo de monitoramento em massa promovido pelo governo 
dos EUA por meio da NSA. 

Chamado de Haven, o aplicativo usa todos os sensores que 
equipam um smartphone para monitorar um ambiente. Podem 
ser usados da câmera e microfone até ao acelerômetro e o 
medidor de luz. O intuito é transformar o celular em uma central 
de segurança portátil, mas na prática o usuário acaba ganhando 
um “caçador de espiões”. 

Funciona assim: o aparelho fica ligado, mas só acompanhando 
o que acontece em seu redor. Quando a câmera detecta algum 
movimento ou o microfone sinaliza algum som, o aplicativo 

passa a registrar imagens e o áudio do ambiente. 

É possível configurar o aplicativo para enviar a outro 
smartphone avisos sobre quando um invasor é detectado. Por 
isso, o ideal é, segundo Snowden, que o Haven seja instalado 
em um celular que não seja o principal usado pelo usuário. Esses 
avisos são enviados pelo Signal, um aplicativo de bate-papo que 
envia mensagens criptografadas. 

Segundo Snowden, o aplicativo foi feito para jornalistas 
investigativos, defensores de direitos humanos e pessoas que 
se sentem ameaçadas. Criado em parceria com as organizações 
que defendem a liberdade de expressão Freedom of the Press 
Foundation e The Guardian Project, o aplicativo funciona ainda 
como um teste. Ele pode ser baixado pela Google Play. 

 

13. Infere-se do texto que a expressão “caçador de 

espiões”, utilizada para descrever o aplicativo, justifica-
se pelo fato de 

a) o aparelho utilizar os sensores do celular, inclusive o 
medidor de luz. 

b) possibilitar a detecção de invasores e o consequente 
envio de avisos a outro celular. 

c) enviar mensagens fotos a áudios criptografados.  

d) ser utilizado por jornalistas defensores dos direitos 
humanos. 

e) o aplicativo ser capaz de tirar fotos do ambiente e 
também capturar o áudio. 

 

14. o aplicativo usa todos os sensores que equipam um 
smartphone (2º parágrafo) 

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma 

verbal resultante será: 

a) são utilizadas 

b) são utilizados 

c) eram utilizados 

d) podem ser utilizadas 

e) é utilizado 

 

15. traduz-se adequadamente um segmento do texto em 

a) Funciona assim: o aparelho fica ligado (3º parágrafo) 

= funciona portanto: o celular fica energizado 

b) É possível configurar o aplicativo (4º parágrafo) = É 

válido reprogramar o sistema 

c) um aplicativo que faz o celular virar uma central de 

segurança (1º parágrafo) = um programa que torna o 

smartphone uma central de segurança 

d) foi o responsável por revelar o esquema massivo de 

monitoramento (1º parágrafo) = foi culpado por 

desmantelar um esquema de espionagem 

e) na prática o usuário acaba ganhando um “caçador de 
espiões” (2º parágrafo) = o usuário praticamente 

ganharia um “caçador de espiões” 
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16. Articulam-se corretamente os tempos e modos 

verbais em:  

a) Quem quer que for usuário de smartphones poderá 

usar o aplicativo caçador de espiões.  

b) Mesmo que se garantisse segurança contra invasões 

de terceiros, o aplicativo ainda dependeria de testes.  

c) Apesar de virem muitas brechas em sua segurança, as 

pessoas não tomam providências nesse sentido.  

d) Se alguém quer que o aplicativo faz um milagre quanto 

à segurança, não é razoável supor nenhuma garantia.  

e) O celular enviaria avisos, caso haja alguma tentativa 

de invasão. 
 

17. Observe as frases abaixo:  

O aplicativo foi criado em parceria com organizações que 
defendem a liberdade de expressão. 

O aplicativo funciona ainda como um teste.  

O aplicativo pode ser baixado pela Google Play. 

Para evitar a repetição viciosa, mantendo o sentido geral 

e correção gramatical, é possível articular os segmentos 

acima em único período em: 

a) Conquanto funcione ainda como teste, o aplicativo, 

que foi criado em parceria com organizações as quais 
defendem a liberdade de expressão, pode ser baixado 

pela Google Play.  

b) O software pode ser acessado pela Google Play, criado 

em parceria com organizações as quais defendem a 

liberdade de expressão e utilizado em fase de testes.  

c) Apesar de funcionar como teste, o aplicativo criado em 

parceria com organizações as quais defendem a 
liberdade de expressão que pode ser baixada pela 

Google Play. 

d) O software pode ser baixado pela Google Play, desde 
que em versão de teste, e foi criado por razão de 

parceria com organizações as quais defendem a 

liberdade de expressão.  

e) Caso funcione ainda como teste, o aplicativo que foi 

criado em parceria com organizações as quais 

defendem a liberdade de expressão, pode ser baixado 
pela Google Play. 

 

18. Está clara e correta a redação do livre comentário 

sobre o texto 

a) Haverá de existir muitos obstáculos às invasões 

perpetradas por espiões virtuais.  

b) Há de haver com especialistas em tecnologia defensiva 

muito avançada aqueles que tentarem espionar 

utilizando celulares.    

c) Todos acham extremamente bonito atualmente as 

novas tecnologias de envio de imagens e localização, 

embora tragam riscos de espionagem.  

d) Ninguém jamais desconfiaria que haviam decorrido já 

mais de 6 anos desde a revelação da espionagem em 

massa.  

e) À medida em que os celulares vão ficando mais 

modernos, também vão aumentando as ameaças à 
privacidade. 

 

19. Assinale a alternativa em que as palavras não tenham 

sido acentuadas pelo mesmo motivo:  

a) conferências, ânsia, destinatário. 

b) proféticos, máximo, tráfico.  

c) é, pó, há.  

d) parabéns, cipó, servirá. 

e) Àquele, obtém, provêm. 
 

20. Por isso, o ideal é, segundo Snowden, que o Haven 
seja instalado em um celular que não seja o principal 
usado pelo usuário 

Os elementos sublinhados são classificados, 

respectivamente como 

a) pronome relativo e conjunção integrante 

b) partícula expletiva e pronome relativo 

c) pronome interrogativo e conjunção consecutiva 

d) pronome demonstrativo e partícula expletiva 

e) conjunção integrante e pronome relativo 
 
 

ESPANHOL 
 

Texto para responder las preguntas 21, 22, 23 y 

24. 
 

El futuro incierto del desfile del Carnaval de Río 

debido a la falta de recursos municipales 

"El Carnaval es un bebé rechoncho que tiene que ser 
destetado y caminar con sus propias piernas", dice siempre que 
tiene oportunidad el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella 
(PRB). Pues dicho y hecho. Hace apenas unos meses decidió 
unilateralmente destetarlo. 

De esta forma, el Consistorio determinó el fin de 
recursos destinados a las escuelas de samba que desfilarán en 
el sambódromo Marquês de Sapucaí a partir del próximo año, 
después de haber reducido las subvenciones a una cuarta parte 
lo asignado por su predecesor, Eduardo Paes (DEM). 

Sin dinero municipal a la vista, las ligas de escuelas 
de samba están pasando por un período de incertidumbre y 
pensando una forma de financiar el desfile. Todavía no se ha 
concretado, por ejemplo, quién pagará los servicios de limpieza, 
seguridad, iluminación y atención médica en el sambódromo. 

Al igual que con los subsidios otorgados a las 
asociaciones de las escuelas, era el Ayuntamiento el que 
financiaba esta parte del evento. Sin embargo, en julio, Crivella 
decidió prohibir a los órganos  públicos invertir o proporcionar 
servicios gratuitos a eventos de venta de entradas. Para el 
alcalde, quienes tendrían que asumir estos gastos serían los 
propios organizadores, como ya sucede en el festival de música 
Rock in Rio. 

"Estamos cambiando la inversión pública por la 
privada. La ciudad es la única que invierte recursos oficialmente 
en el Carnaval, mientras que la recaudación fiscal se comparten 
con los gobiernos estatal y federal", explica Marcelo Alves, 
presidente de Rio-tur, la empresa municipal responsable de la 
organización del evento. 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/cultura/2019/10/el-
futuro-incierto-del-desfile-del-carnaval-de-rio-debido-a-la-falta-de-

recursos-municipales.shtml (adaptado) 
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21. Marca las palabras que pueden considerarse 

sinónimos. 

a) rechoncho - alcalde 

b) ayuntamiento - consistorio 

c) organización - evento 

d) alcalde - ayuntamiento 

e) todavía – quienes 

 

22. Pertenencen a la misma familia gramatical: 

a) a - el - las - los 

b) incierto - recursos - siempre - tiene 

c) invertir - proporcionar - sin embargo - estadual 

d) la - que - todavía - samba 

e) dicho - hecho - destetado - concretado 
 

 

23. Sin dinero para el desfile del Carnaval del Río debido 

a la falta de recursos municipales 

a) las escuelas municipales serán financiadas pelo 

gobierno federal. 

b) quienes tendrían que asumir estos gastos serían los 
propios organizadores, como ya sucede en el festival de 

música Rock in Rio. 

c) el alcalde debe pagar de su bolsillo. 

d) la ciudad es la única que invierte recursos oficialmente 
en el Carnaval, mientras que la recaudación fiscal se 

comparten con los gobiernos estatal y federal. 

e) debe cambiarse la inversión privada por la pública. 
 

24. En el texto, son palabras femeninas: 

a) incertidumbre - inversión 

b) quienes - ciudad 

c) ciudad - dinero 

d) falta - apenas 

e) venta - desfile 
 

Texto para responder las preguntas 25, 26 y 27. 
 

Un segundo informante irrumpe en el proceso de 

‘impeachment’ contra Trump 

Los abogados del funcionario de inteligencia que dio 
la alarma sobre lo que entendió que eran presiones de Donald 
Trump a Ucrania para que le ayudara en su campaña política 
han confirmado este domingo que están representando ahora a 
un segundo denunciante que ha decidido dar el paso. Se 
trataría, según la cadena de televisión ABC, de un agente de 
inteligencia con conocimiento de primera mano de las 
interacciones del presidente. 

La existencia de un segundo informante añade 
expectación a la investigación del impeachment contra el 
presidente, que arrancó la semana pasada en la Cámara de 
Representantes. El proceso de destitución lo pusieron en 
marcha los demócratas al considerar que la queja del primer 
informante, donde daba cuenta de una conversación telefónica 
entre Trump y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en la 

que le pedía investigar las andanzas en aquel país del hijo de su 
rival político Joe Biden, podría constituir el “delito o falta grave” 
para el que la Constitución prevé el impeachment. 

La queja del primer denunciante estaba basada en 
conversaciones con “más de media docena” de funcionarios. El 
segundo denunciante, según The New York Times, tendría un 
conocimiento más directo de los tratos de Trump con Ucrania. 

 
25. En el texto, la expresión “más de media docena” se 

refiere a 

a) 5 funcionarios. 

b) menos de 5 funcionarios. 

c) más de 6 personas. 

d) más de 5 personas. 

e) más de 5 funcionarios. 

 

26. Según el texto, Trump 

a) debe responder al juicio político en libertad. 

b) será puesto en libertad provisional en una cárcel de 

ABC. 

c) pidió ayuda para investigar al hijo de un adversario. 

d) y Zelenski serán castigados por la Cámara de 

Representantes. 

e) y su hijo están involucrados. 

 

27. La palavra "arrancó" puede ser cambiada por 

a) começó 

b) tropezó 

c) mermó 

d) impidió 

e) empezó 
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Texto para responder las preguntas 28, 29 y 30. 

 
Impuesto 

Etimológicamente la palabra impuesto viene del 
latín «imposĭtus» que significa «tributo que pagan los que 

viven dentro de un país», vocablo compuesto por el 
prefijo «in» que quiere decir «hacia dentro» y «positus» 

que significa «puesto». Impuesto es la cantidad 

monetaria que se entrega al estado, jurisdicción o cabildo 
de manera obligatoria para contribuir con sus ingresos. 

La recolección de impuestos es la manera que tiene el 
Estado, para financiarse y obtener recursos para poder 

costear servicios como la construcción de carreteras, 

puertos, aeropuertos, prestación de servicios públicos de 
sanidad, educación, defensa, sistemas de protección 

social para el desempleo, prestaciones por invalidez o 
accidentes laborales, etc. 

Existen diferentes tipos de impuestos, pero su 
principal clasificación es si son directos o indirectos; un 

impuesto directo es aquel que se aplica a las personas 

física y jurídicas, al obtener una renta de sus bienes e 
ingresos económicos, entre ellos están los impuestos a la 

renta, al enriquecimiento, o aquellos que se cobran por 
trámites personales como la obtención de documentos, 

pagos de derechos y licencias, etc. Seguidamente el 

impuesto indirecto que se aplica a los objetos 
consumibles, o a los servicios que se usan; un ejemplo de 

este tipo de impuesto es el impuesto al valor agregado. 
Por otra parte existe también el impuesto revolucionario, 

este es la cantidad monetaria que demanda un grupo de 
terroristas a un empresario o persona adinerada bajo la 

amenaza de muerte. 

Las principales características de los impuestos 
son las siguientes: cada cantidad estipulada por un ente 

o gobierno es de manera obligatoria; deben ser 
establecidos en las leyes de un determinado país; debe 

ser de forma proporcional y equitativa; dichos tributos 

deben ser destinados a cubrir gastos públicos, etc. 

Fonte: https://conceptodefinicion.de/impuesto/ (adaptado) 

 

28. De acuerdo con el texto, 

a) el impuesto se aplica en países que hablan el idioma 

latino. 

b) el tributo se recauda de escuelas, aeropuertos, 

puertos, etc. 

c) la iglesia está exenta de pagar impuestos. 

d) el impuesto debe estar destinado a cubrir el gasto 

público. 

e) los ricos pagan menos impuestos que los pobres. 
 

29. Impuesto 

a) puede ser directo o indirecto. 

b) puede ser justo o injusto. 

c) puede ser costoso o barato. 

d) puede ser gratuito o privado. 

e) puede ser parcial o imparcial. 

30. De acuerdo con el texto, 

a) la recolección de impuestos es la manera que tiene el 
Estado para poder costear servicios como la 

construcción de carreteras, enriquecimiento, defensa, 

sistemas de protección social para el desempleo, 

prestaciones por invalidez o accidentes laborales, etc. 

b) existen diferentes tipos de impuestos directos. Ellos 

son llamados indirectos. 

c) un impuesto indirecto es aquel que se aplica a las 
personas física y jurídicas, al obtener una renta de sus 

bienes e ingresos económicos, entre ellos están los 

impuestos a la renta. 

d) impuesto es la cantidad monetaria que se entrega al 

estado de manera obligatoria para contribuir con sus 

ingresos. 

e) tributo es todo beneficio monetario obligatorio, en 

moneda o cuyo valor puede expresarse en él, que no 

constituye una sanción de acto ilícito, instituido por ley 
y acusado a través de una actividad administrativa 

totalmente vinculada. 
 

 
INGLÊS 

 
Considere o texto abaixo. 

 
"[AuditFile] is a great auditing tool and I love how I 

can log in while I'm at the client’s office .. A.. worrying about 
checking out files like I did with the previous software I used."  

− Reviewer A  
"AuditFile rocks! I have the opportunity to look at a 

lot of accounting tools. The sign-up process for AuditFile is one 

of the easiest I have seen... it only takes a few minutes to be 
up and running!"  

− Reviewer B  
"AuditFile.com has been the best project 

management system we have used, allowing us to easily 
manage over 20 projects. Their integration of file management 
and progress reporting has made our practice more efficient. 
Additionally, the ability to track our target projects with their 
CRM tool has allowed us to close more deals. Kevin and his team 
add tremendous value to our small practice."  

− Reviewer C  
"AuditFile.com has been amazing for our firm. It’s not 

just a change in platform, but a change in the way we view our 
audit practice. We now have the reach and resources of firms 
several times our size. As a small firm who has had parts of their 
accounting practice in the cloud for years it’s been a goal of ours 
to move our audit practice to the cloud for quite some time."  

− Reviewer D  
"AuditFile is a cloud-based audit solution that lets 

firms track and manage every aspect of the audit, review or 
compilation process. It's also working on integrating with major 
online accounting software solutions, so it's more than doing its 
part to bring audit into the same cloud-based, integrated, 
automated world that tax and accounting have been in for more 
than a decade."  

- Reviewer E 

(Adapted from: https://auditfile.com/) 
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21. Afirma-se com propriedade sobre o texto:  

a) De acordo com o comentário de E, o AuditFile é o único 
sistema de auditoria que já permite integração com 

algumas ferramentas de contabilidade.  

b) Segundo o comentário de D, com o AuditFile, sua 

empresa poderá finalmente transferir seus processos de 

contabilidade e auditoria para a nuvem.  

c) Infere-se do comentário de B que se trata de 

proprietário de empresa de pequeno porte.  

d) O comentário de A é o único que apresenta 
preocupação com a segurança dos arquivos de seus 

clientes.  

e) O comentário de C salienta que a ferramenta CRM do 
AuditFile permitiu à sua empresa ampliar sua carteira de 

clientes. 
 

22. Preenche corretamente a lacuna A apresentada no 

texto:  

a) In spite of.  

b) however.  

c) instead of.  

d) although.  

e) but. 

 
Atenção: Para responder às questões de números 23 e 

24, considere o texto abaixo. 
 

A Catastrophe a Good Audit Trail Can Help You 

Avoid 
 

PUBLISHED ON FRIDAY, AUGUST 15, 2014 BY ADAM 

BLUEMNER 

Ladies and gentlemen, reintroducing your old, but 
underappreciated friend: the humble accounting audit trail.  

Of course, the idea behind the audit trail is simple, 
really. When you make an entry or change to your accounting 
records, your accounting software automatically logs the details 
for future reference. Who did what, when, how, and for how 
much? It’s the job of the audit trail to make sure that story is 
always accessible.  

 
As straightforward as the audit trail is, maintaining 

and monitoring it properly can keep your business out of some 
complicated messes, including fraud.  

The Association of Certified Fraud Examiners 
estimates that 5% of organizational revenues are lost to fraud. 
That’s more than $3.5 trillion annually defrauded on a global 
basis. Brought down to the level of the individual organization, 
the average occupational fraud case amounts to $140,000 of 
lost revenue.  

The audit trail is the fundamental business tool for 
both identifying and preventing fraud.  

Fraud, of course, doesn’t just happen magically. It 
takes an accumulation of actions that will leave footprints. For 
instance, a common scheme involves entering a record into the 
AP ledger, printing a blank check, and then assigning a phony 
payee after the fraudster has made payment to themselves or 
someone else in on the scheme. This sort of fraud is relatively 
easy to detect − if there is an active audit trail being maintained 
and monitored.  

The audit trail doesn’t just provide a mechanism for 
fraud detection, …I... The presence of a carefully maintained 
and frequently monitored audit trail also acts as a powerful 
deterrant, in precisely the same way as a video monitor, alarm 
system, or any other visible security measure. 

(Adapted from: https://softwareconnect.com/accounting/4-
catastrophes-a-good-audit-trail-can-help-avoid/) 

 

23. Preenche corretamente a lacuna I apresentada no 

texto:  

a) despite.  

b) already.  

c) instead.  

d) although.  

e) though. 

 

24. Segundo o texto,  

a) um tipo de fraude mais difícil de ser detectado envolve 

emitir um cheque para si mesmo, mas lançá-lo com o 

nome de outro favorecido.  

b) as fraudes contábeis estão cada vez mais sofisticadas, 

o que dificulta sua detecção. 

c) estima-se que, na média, uma empresa tenha uma 
perda anual de US$ 140.000,00 devido a fraudes 

contábeis.  

d) a ferramenta comentada possui mecanismos 

específicos para evitar fraudes contábeis.  

e) as fraudes contábeis são praticamente inevitáveis, mas 

um bom programa de monitoramento pode reduzi-las a 

5% do faturamento de uma empresa. 
 

25. In the sentence As straightforward as the audit trail 

is, the underlined word means  

a) taken for granted. 

b) discussed with accountants. 

c) supervised by an accountant. 

d) uncomplicated. 

e) convoluted. 
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READ TEXT II AND ANSWER THE QUESTIONS 26 

TO 30. 
 

Governance Challenges for the Internet of Things 
 

Virgilio A.F. Almeida -Federal University of Minas Gerais, 

Brazil  

Danilo Doneda - Rio de Janeiro State University 

Marília Monteiro - Public Law Institute of Brasília 

Published by the IEEE Computer Society © 2015  

 
The future will be rich with sensors capable of 

collecting vast amounts of information. The Internet will be 
almost fused with the physical world as the Internet of Things 
(IoT) becomes a reality. Although it’s just beginning, experts 
estimate that by the end of 2015 there will be around 25 billion 
“things” connected to the global Internet. By 2025, the 
estimated number of connected devices should reach 100 

billion. These estimates include smartphones, vehicles, 
appliances, and industrial equipment. Privacy, security, and 
safety fears grow as the IoT creates conditions for increasing 
surveillance by governments and corporations. So the question 
is: Will the IoT be good for the many, or the mighty few?  

 
While technological aspects of the IoT have been 

extensively published in the technical literature, few studies 
have addressed the IoT’s social and political impacts. Two 
studies have shed light on challenges for the future with the 
IoT. In 2013, the European Commission (EC) published a study 
focusing on relevant aspects for possible IoT governance 
regimes. The EC report identified many challenges for IoT 
governance — namely privacy, security, ethics, and competition. 
In 2015, the US Federal Trade Commission (FTC) published the 
FTC Staff Report The Internet of Things: Privacy and Security in 
a Connected World. Although the report emphasizes the various 

benefits that the IoT will bring to consumers and citizens, it 
acknowledges that there are many risks associated with 
deploying IoT-based applications, especially in the realm of 
privacy and security.  

[...]  
 
The nature of privacy and security problems 

frequently associated with the IoT indicates that further 
research, analysis, and discussion are needed to identify 
possible solutions. First, the introduction of security and privacy 
elements in the very design of sensors, implementing Privacy by 
Design, must be taken into account for outcomes such as the 
homologation process of sensors by competent authorities. 
Even if the privacy governance of IoT can oversee the control 
centers for collected data, we must develop concrete means to 
set limits on the amount or nature of the personal data 
collected.  

 
Other critical issues regard notification and consent. 

If, from one side, it’s true that several sensors are already 
collecting as much personal data as possible, something must 
be done to increase citizens’ awareness of these data collection 
processes. Citizens must have means to take measures to 
protect their rights whenever necessary. If future scenarios 
indicate the inadequacy of a mere notice-and-consent approach, 
alternatives must be presented so that the individual’s 
autonomy isn’t eroded.  

As with other technologies that aim to change human 
life, the IoT must be in all respects designed with people as its 
central focus. Privacy and ethics aren’t natural aspects to be 

considered in technology’s agenda. However, these features are 
essential to build the necessary trust in an IoT ecosystem, 
making it compatible with human rights and ensuring that it’s 

drafted at the measure, and not at the expense, of people. 

(Source: https://cyber.harvard.edu/~valmeida/pdf/IoT-

governance.pdf Retrieved on January 23rd, 2018) 

 
26. Mark the statements below as true (T) or false (F) 

according to Text II: 

( ) There are already many studies on the social and 

political effects of the IoT. 

( ) Research studies on security and privacy still need to 

be carried out. 

( ) The report from the US Federal Trade Commission 

supported the unrestricted use of the IoT. 

a) F – T – F. 

b) T – T – F. 

c) F – T – T. 

d) F – F – T. 

e) T – F – F. 

 
27. The first paragraph opens and ends, in this order, 

with  

a) a query and a solution. 

b) a forecast and a doubt. 

c) a prediction and a realization. 

d) a contradiction and a problem.  

e) an objection and an explanation. 

 

28. The word “several” in “it’s true that several 
sensors are already collecting as much personal data as 

possible” (fourth paragraph) is a synonym for  

a) few.  

b) precise.  

c) sensitive.  

d) important.  

e) numerous. 

 

29. The word “However” in “However, these features 
are essential to build the necessary trust in an IoT 

ecosystem,” (fourth paragraph) is a synonym for  

a) Moreover.  

b) Thus.  

c) In conclusion.  

d) Nevertheless.  

e) Therefore. 
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30. Text II concludes that, if the IoT ecosystem is to be 

trusted, it should focus on the needs of  

a) citizens.  

b) specialists.  

c) authorities.  

d) corporations. 

e)  governments. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

31. Rosenval deseja estimar a proporção de seus 
seguidores que acham o professor Sanchez parecido 

com um sapo. 

 

 
 

Uma amostra de 300 seguidores foi observada e 
constatou-se que, na amostra, 225 disseram que 

Sanchez parece um sapo. Com base nesta amostra, 

deseja-se obter um intervalo de confiança de 95% para 
esta proporção, considerando que a distribuição 

amostral da frequência relativa dos seguidores que 
acham Sanchez parecido com um sapo é normal. 

Utilizando a informação da distribuição normal padrão 
(Z) que as probabilidades P(Z > 1,96) = 0,025 e P(Z > 

1,64) = 0,050, este intervalo de confiança é, em %, 

igual a 

a) [71,68 ; 78,32]. 

b) [71,34 ; 78,66] 

c) [70,90 ; 79,10]. 

d) [70,40 ; 79,60]. 

e) [70,10 ; 79,90]. 

Para as questões seguintes, utilize os dados da variável Z 

com distribuição normal padrão: 

P(Z < 0,4) = 0,655; P(Z < 0,67) = 0,75; P(Z < 1) = 0,841; 

P(Z < 1,6) = 0,945;  

P(Z < 1,64) = 0,95; P(Z < 1,75) = 0,96; P(Z < 2) = 0,977; 

P(Z < 2,05) = 0,98 
 

32. . Para testar 𝐻0: 𝜇 = 100 (Hipótese Nula) contra 

𝐻1: 𝜇 > 100, em que 𝜇 é a média de uma variável 

populacional com variância igual a 576, será obtida 

uma amostra aleatória de tamanho 100 e usado um 

critério de decisão que rejeitará a hipótese nula se a 

média amostral for maior do que 104,2. O nível de 

significância desse teste é aproximadamente igual a 

a) 0,5%. 

b) 1%. 

c) 4%. 

d) 8%. 

e) 10%. 
 

33. Os pesos dos sacos de cimento produzidos por uma 

empresa são normalmente distribuídos com média 50 
kg e desvio padrão de 1kg. Os sacos de cimento com 

menos de 48kg ou mais de 51 kg são considerados fora 
dos limites e inadequados pelo controle de qualidade. A 

porcentagem de sacos de cimento produzidos com peso 

considerado inadequado é igual a 

a) 4,6% 

b) 18,2% 

c) 31,8% 

d) 81,8% 

e) 95,4% 
 

34. Considere que Renan Araújo erra um pênalti com 

probabilidade de 20%. A probabilidade de que Renan 
faça pelo menos 1 gol em 3 pênaltis consecutivos e 

independentes é de aproximadamente 

a) 0,8% 

b) 8%  

c) 9,6% 

c) 51,2% 

d) 99% 
 

35. Guilherme vai comprar roupas para seu filho e possui 
a quantia exata para comprar 5 calças de mesmo valor 

e mais 9 camisas de mesmo valor. Sabendo que se ele 
comprar 3 calças e mais 7 camisas, sobram R$ 180,00. 

Se Guilherme comprar uma calça e uma camisa gastará 

o total de 

a) R$ 45,00. 

b) R$ 60,00. 

c) R$ 75,00. 

d) R$ 90,00. 

e) R$ 105,00. 
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36. Sete professores formam uma fila e dois deles serão 

escolhidos para apresentar um webinário. O número de 
maneiras diferentes de escolher dois professores da fila 

que não sejam vizinhos é 

a) 15 

b) 18 

c) 20 

d) 24 

e) 30 

 
37. Em um grupo de 120 professores do Estratégia, 57 

são nordestinos, 48 são auditores fiscais, 44 são 

formados em direito e 19 não se enquadram em 
nenhuma das classificações acima. Dos professores 

nordestinos, 19 são auditores fiscais e 20 são formados 
em direito. Dos professores que são auditores fiscais, 21 

são formados em direito. O número de professores 

nordestinos que são ao mesmo tempo auditores fiscais 

e formados em direito é  

a) 21.  

b) 14.  

c) 16.  

d) 19.  

e) 12. 
 

38. Rafael Barbosa aplicou um capital, durante 1 
semestre, em 2 bancos (A e B). No Banco A, ele aplicou 

3/8 do capital sob o regime de capitalização simples e 

verificou que, no final do período de 1 semestre, o valor 
dos juros foi de R$ 2.250,00. No Banco B, ele aplicou o 

restante do capital sob o regime de capitalização 
composta, a uma taxa de 4% ao trimestre, verificando 

que, no final do período de 6 meses, o valor dos juros 

foi de R$ 4.080,00. A taxa de juros anual 

correspondente à aplicação no Banco A foi de  

a) 10,50%  

b) 15,00%  

c) 13,50%  

d) 12,00%  

e) 11,25% 
 

39. A torneira do jardim da casa de Guilherme está 

quebrada e a quantidade de gotas pingando dobra a 
cada dia. A torneira vazou 1 gota no primeiro dia. 

Considerando que um litro de água possui, em média, 
16.384 gotas, em quanto tempo a torneira terá vazado 

uma caixa d’água de 512 litros? 

a) Mais de 20 dias. 

b) Mais de 24 dias. 

c) Não menos que um mês. 

d) Menos de 15 dias. 

e) Em exatamente 10 dias. 

 

40. Considere a afirmação condicional: Se Brunno é 

médico ou Brunno é dentista, então Guilherme é 

engenheiro. 

Seja R a afirmação: ‘Brunno é médico’; 

Seja S a afirmação: ‘Brunno é dentista’ e 

Seja T a afirmação: ‘Guilherme é engenheiro’. 

A afirmação condicional será considerada 

necessariamente falsa quando 

a) R for falsa, S for verdadeira e T for verdadeira. 

b) R for falsa, S for falsa e T for falsa. 

c) R for falsa, S for falsa e T for verdadeira. 

d) R for verdadeira, S for falsa e T for falsa. 

e) R for verdadeira, S for falsa e T for verdadeira. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

41.  O planejamento envolve diferentes níveis e aspectos 
da organização. Sobre este assunto, julgue os itens a 

seguir como certo ou errado. 

I. A elevada formação dos funcionários, de modo que 
possuem todas as competências necessárias para 

entregar os resultados pretendidos, é 

considerada uma força da organização. 

II. O BSC é uma ferramenta de gestão organizacional 

que alinha diferentes perspectivas da estratégia 

organizacional. 

III. O BSC é baseado em quatro perspectivas: do 
cliente, financeira, da organização, dos 

fornecedores. 

Estão certos os itens: 

a) II 

b) II e III 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 

 
42.  Analise os itens a seguir, sobre gestão e avaliação 

do desempenho humano nas organizações. 

I. A avaliação de desempenho, instrumento de 

aplicação de pessoas nas organizações, permite 
a entrega de feedback para a organização e para 

o funcionário sobre o desempenho passado e 

atual do colaborador. 

II. Efeito halo é o erro de avaliação que consiste em 

uma tendência de notas centrais, nem muito 

altas, nem muito baixas. 

III. O método de avaliação por pesquisa de campo é 

considerado o mais completo dentre os 
tradicionais, não sendo mais completo, portanto, 

do que a avaliação 360 graus. 
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Estão certos os itens: 

a) II 

b) II e III 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 
 

43. Avalie os itens abaixo como certo ou errado. 

I. Um funcionário motivado por suas necessidades 
fisiológicas buscará trabalhar mais quando 

esperar, como recompensa, maior participação 

nas decisões da organização. 

II. A clima organizacional é o conjunto de 

percepções, de ênfase cognitiva, sobre o 

ambiente de trabalho. 

III. Diferentes níveis se apresentam na cultura 

organizacional. De todos eles, o nível dos valores 

básicos é o mais profundo. 

Estão certos os itens: 

a) II 

b) II e III 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 
 

44. Sobre as teorias que compõem a TGA, julgue os itens 

abaixo. 

I. A administração científica enfoca os tempos e 
movimentos do funcionário para melhoria da 

produtividade, considerando, inclusive, o 

ambiente de trabalho. 

II. A teoria geral dos sistemas está centrada sobre o 

bom gerenciamento dos sistemas de informações 

gerenciais. 

III. A teoria das relações humanas é considerada de 

natureza normativa e prescritiva. 

Estão certos os itens: 

a) II 

b) II e III 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

45. Os modelos da administração pública são vários. 

Sobre este assunto, marque a alternativa correta: 

a) O modelo patrimonialista é o mais moderno, voltado 

para a melhoria do patrimônio público. 

b) O modelo gerencial do consumerism é voltado para a 

eficiência do gasto público. 

c) O modelo burocrático é o mais antiquado, e suas 

características devem ser evitadas na administração 

pública. 

d) O modelo gerencial PSO é voltado para compreensão 

das demandas sociais e oferta de serviços públicos com 

transparência, accountability e governança. 

e) O modelo gerencial puro concentra todos os aspectos 

gerenciais em um só modelo. 
 

46. O Ciclo PDCA é uma importante ferramenta para a 
melhoria dos processos na gestão da qualidade. Sobre 

este assunto: 

a) O referido ciclo, também conhecido como ciclo de 
Deming, foi criado por W. Edwards Deming, durante o 

movimento da qualidade total. 

b) É uma das mais importantes ferramentas para o 

controle estatístico do processo. 

c) Consiste em planejamento, organização, direção e 

controle. 

d) Tem como pressuposto a possibilidade de mudanças 

radicais nos processos. 

e) Pode ser dividido em 8 etapas: identificação do 

problema, observação, análise, plano de ação, ação, 

verificação, padronização e conclusão. 
 

47. O fluxograma constitui-se em uma ferramenta de 

representação gráfica que apresenta: 

a) a modelagem dos processos. 

b) a gestão do desempenho organizacional e individual. 

c) a análise de cenários. 

d) a estrutura organizacional.  

e) o conjunto de estratégias para o sucesso 

organizacional. 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARTE DE AFO) 

 

48. A respeito do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual, pode-se 

afirmar que: 

a) A lei orçamentária anual é composta pelos orçamentos 

tributário, da seguridade social e de investimentos das 

estatais. 

b) A sessão legislativa não será interrompida sem a 

aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

e do projeto da lei orçamentária anual. 

c) A elaboração da lei orçamentária anual do Poder 

Legislativo é de iniciativa do próprio Poder Legislativo. 

d) A lei de diretrizes orçamentárias orientará a elaboração 

da lei orçamentária anual, bem como disporá sobre as 

alterações na legislação tributária. 

e) A lei que instituir o orçamento anual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
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49. As receitas consignadas no Orçamento são 

classificadas nas seguintes categorias econômicas: 
“Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”. São 

dotações classificadas como “Receitas de Capital”, 

EXCETO: 

a) Alienação de Bens.  

b) Amortização de Empréstimos.  

c) Operações de Crédito. 

d) Transferências de Capital. 

e) Receita Industrial. 
 

50. Em relação à estrutura programática da despesa, são 

exemplos de projetos: 

a) consultas odontológicas e pagamento de inativos. 

b) manutenção de rodovias federais e policiamento das 

ruas. 

c) construção de escolas e reorganização do 

almoxarifado. 

d) pagamento de pensões e pagamento de juros da 

dívida. 

e) limpeza de rios e pagamento de sentenças judiciais. 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

51. Assinale a alternativa correta sobre o controle de 

constitucionalidade: 

a) Em respeito à cláusula de reserva de plenário, órgão 

fracionário de tribunal não poderá decidir pela 
incompatibilidade entre norma editada na vigência da 

Constituição pretérita e a nova Constituição.  

b) O controle judicial-preventivo de constitucionalidade é 
realizado por meio de mandado de segurança impetrado 

contra projeto de lei que desrespeita o processo 
legislativo constitucional ou contra Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) que viola cláusula pétrea ou que 

desrespeita o processo legislativo constitucional.  

c) Norma constitucional originária poderá ser declarada 
inconstitucional por meio de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), desde que viole cláusula 

pétrea. 

d) Governador de Estado não poderá propor Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) para confrontar lei de 

outro estado da federação.  

e)  Leis e atos normativos federais e estaduais poderão 

ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade 
(ADC), bastando que exista controvérsia judicial 

relevante que esteja pondo em risco a presunção de 

constitucionalidade da norma. 
 

52. Assinale a alternativa correta sobre o Poder Executivo 

na Constituição Federal de 1988: 

a) O Presidente da República não poderá se ausentar do 

País por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do 
Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo 

público.  

b) É competência do Presidente da República prestar 

anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 120 
(cento e vinte) dias após a abertura da sessão 

legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.  

c) O Presidente da República tem competência para 

autorizar referendo e convocar plebiscito.  

d) Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da 

República ficará suspenso de suas funções 
imediatamente após a autorização da Câmara dos 

Deputados, em juízo de admissibilidade político.  

e) Decreto autônomo pode dispor sobre a criação e 
extinção de cargos públicos, vagos ou ocupados. 

 

53. Assinale a alternativa correta sobre a fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária: 

a) O Tribunal de Contas da União (TCU) aprecia a 

legalidade das nomeações para cargo de provimento em 

comissão.  

b) O Tribunal de Contas da União (TCU) não pode expedir 

medidas cautelares para prevenir a ocorrência de lesão 

ao Erário público.  

c) As decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) que 

resultem na imputação de débito ou multa terão eficácia 
de título executivo extrajudicial, devendo ser 

executadas pelo próprio TCU.  

d) O Tribunal de Contas da União (TCU) tem competência 
para sustar, diretamente, a execução de contrato 

administrativo, comunicando a decisão à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal.  

e) O Tribunal de Contas da União (TCU) tem competência 
para apreciar as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, mediante parecer prévio que 
deverá ser elaborado em 60 (sessenta) dias a contar do 

seu recebimento. 
 

54. Assinale a alternativa correta sobre os direitos e 

garantias individuais: 

a) É inconstitucional a lei de proteção animal que, a fim 

de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício 

ritual de animais em cultos de religiões de matriz 

africana.  

b) O ingresso forçado em domicílio, sem mandado 

judicial, será admitido quando a autoridade policial 
apresentar justificativa prévia quanto ao risco de 

flagrante delito.  

c) O direito à obtenção de certidões será protegido por 
habeas data, que somente será cabível se houver a 

prévia negativa de fornecimento da certidão pelo órgão 

público.  

d) Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da 
assistência social, fazendo jus ao denominado Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), atendidos os requisitos 

constitucionais.  

e) A adoção de critérios de heteroidentificação para a 

aferição da política de cotas raciais implica em violação 
à igualdade material. 
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55. Assinale a alternativa correta sobre a repartição de 

competências definida pela Constituição Federal de 

1988: 

a) Os Estados têm competência para explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão os serviços de radiodifusão sonora, e de sons 

e imagens.  

b) É constitucional lei estadual que impõe a 
obrigatoriedade da prestação de serviço de segurança 

em estacionamento.  

c) É inconstitucional lei estadual que obriga empresas de 
telefonia móvel a instalarem equipamentos de bloqueio 

do serviço de celular em presídio.  

d) É competência privativa da União estabelecer e 
implantar a política de educação para a segurança no 

trânsito.  

e) Lei municipal que impede a instalação de 

estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em 
determinada área é compatível com a Constituição 

Federal. 
 

56. Assinale a alternativa correta sobre os direitos 

políticos e os partidos políticos: 

a) A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no 

curso do mandato, afasta a inelegibilidade reflexa.  

b) A desfiliação partidária e a infidelidade partidária 
resultam na perda do mandato daqueles que foram 

eleitos pelo sistema proporcional.  

c) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 

Justiça Eleitoral no prazo de vinte dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude.  

d) O cancelamento da naturalização por sentença judicial 
transitada em julgado resulta na suspensão dos direitos 

políticos.  

e) A prisão de indivíduo em virtude de condenação penal 
resultará na suspensão dos direitos políticos. 

 

57. Assinale a alternativa correta sobre os direitos e 

garantias fundamentais: 

a) Sentença judicial que homologa a opção pela 

nacionalidade produz efeitos retroativos.  

b) O habeas corpus é uma hipótese de jurisdição 

condicionada.  

c) O reconhecimento da naturalização extraordinária 

produz efeitos constitutivos.  

d) É constitucional a exigência de depósito prévio como 

requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário 

e) Com a Reforma Trabalhista, a contribuição sindical 
passou a ter natureza jurídica tributária. 

 

58. Assinale a alternativa correta sobre interpretação 

constitucional:  

a) No método tópico-problemático, Theodor Viehweg 
defende que a interpretação constitucional deverá ser 

feita levando-se em consideração a prevalência da 

norma sobre o problema.  

b) O método normativo-estruturante prevê que o 

intérprete deve analisar a Constituição como um todo 

único, não havendo antinomias reais dentro do seu 

texto.  

c) O princípio da interpretação conforme a Constituição 

não é aplicável às normas que tenham sentido unívoco.  

d) Pelo princípio da unidade, o intérprete deve atribuir à 
norma constitucional o sentido que lhe dê maior 

efetividade social.  

e) Segundo o princípio da concordância prática, o 
intérprete não pode chegar a uma conclusão que 

subverta o esquema organizatório-funcional 
estabelecido pelo constituinte. 

 

59. Sobre a organização dos Poderes, assinale a 

alternativa correta: 

a) Os Deputados Federais e Senadores são invioláveis, 

civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos proferidos no exercício de sua função 

parlamentar. A imunidade material não subsiste após o 
final do mandato, cabendo responsabilização dos 

parlamentares em virtude de crimes contra a honra 

praticados durante o exercício de suas funções.  

b) Nos crimes comuns, o Presidente será processado e 
julgado pelo STF, após prévio juízo de admissibilidade 

político realizado pela Câmara dos Deputados, por 

decisão de 2/3 dos seus membros.  

c) A Câmara dos Deputados poderá sustar o andamento 

da ação penal contra Deputado Federal por crimes 

praticados antes da diplomação.  

d) Não perderá o mandato o Deputado Federal investido 

no cargo de Ministro de Estado. 

e) A perda do mandato por quebra de decoro parlamentar 
será decidida pela maioria absoluta do Congresso 

Nacional, em votação aberta. 
 

60. Assinale a alternativa correta sobre a ordem social na 

Constituição Federal de 1988: 

a) Não há qualquer impedimento a que pessoa jurídica 
em débito com o sistema da seguridade social venha a 

contratar com o Poder Público ou dele receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.  

b) Lei ordinária poderá instituir outras fontes destinadas 

a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 

social.  

c) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 

respectivos orçamentos, não integrando o orçamento 

da União.  

d) A previdência social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde e à assistência social.  

e) Dentre os princípios da seguridade social, está a 
uniformidade da cobertura e do atendimento. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO  

 

61. No exercício de suas atividades, os agentes públicos 

podem, em decorrência do poder discricionário, avaliar 
a conveniência e oportunidade de seus atos. Sobre o 

exercício do poder discricionário, é certo que 
a) pode incidir sobre todos os elementos dos atos 

administrativos, ou seja, sobre a competência, a 
finalidade, a forma, o motivo e o objeto, respeitados os 

limites legais. 

b) autoriza, nos atos discricionários, a valoração dos 
motivos e a escolha do objeto, segundo seus critérios 

de oportunidade e conveniência, respeitados os limites 
legais. 

c) autoriza a análise, correção e alteração dos critérios de 

conveniência e oportunidade pelo Poder Judiciário, para 
fins de controle externo. 

d) somente é exercido no âmbito das pessoas jurídicas de 
direito público da administração indireta. 

e) constitui exceção ao princípio da legalidade, na medida 
em que autoriza a livre escolha dos critérios de 

conveniência e oportunidade para a prática do ato, 

necessária para a atuação administrativa. 
 

62. Os atos administrativos podem ser conceituados 
como toda manifestação unilateral de vontade da 

Administração Pública, que, agindo nessa qualidade, 

tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 
modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor 

obrigação ao administrado ou a si própria. Possuem 

alguns atributos, entre os quais se destaca: 

a) a razoabilidade, que se caracteriza pela ponderação 

das situações concretas que levam à prática do ato. 

b) a impessoalidade, que determina que a prática do ato 
não é imputada ao agente, mas sim ao órgão ou ao ente 

político do qual faz parte, exceto quando praticado por 

um agente putativo. 

c) a imperatividade, que autoriza a imposição de 

obrigações aos administrados, após o regular processo 

administrativo e judicial, se for o caso. 

d) a autoexecutoriedade, que autoriza a implementação 
direta dos atos pela administração, sem a necessidade 

de prévia autorização judicial. 

e) a presunção de legitimidade, que se caracteriza pela 
presunção absoluta de que os atos foram praticados 

com respeito à lei e ao direito. 
 

63. João, servidor público federal efetivo regido pela Lei 

nº 8.112/90, ausentou-se intencionalmente ao serviço 
por mais de trinta dias consecutivos, configurando 

abandono de cargo. Tendo em vista o regime disciplinar 
ao qual se submete, bem como a penalidade prevista 

para esse tipo de falta, é correto afirmar que  

a) a ação disciplinar para punir João prescreverá em dois 
anos, começando a correr da data em que o fato 

efetivamente ocorreu. 

b) caso seja aberta sindicância ou processo disciplinar, o 
prazo de prescrição ficará suspenso, até a decisão final 

proferida por autoridade competente, 

independentemente do prazo de conclusão do 

procedimento disciplinar. 

c) quando houver a suspensão, o prazo começará a correr 

a partir do dia em que cessar a suspensão, computando-

se o período decorrido anteriormente à suspensão. 

d) ainda que o fato seja capitulado como crime, o prazo 

prescricional será aquele previsto na legislação 
administrativa, em virtude da independência das 

instâncias. 

e) a administração possui o prazo de cinco anos para 
promover a ação disciplinar, correndo o prazo a partir 

da data em que o fato se tornou conhecido. 

 
64. Sobre os vários sentidos de Administração Pública, 

assinale a afirmativa correta: 

a) em sentido material, a Administração Pública é 
entendida como a atividade administrativa exercida pelo 

Estado. 

b) em sentido formal, entende-se como Administração 
Pública o conjunto de funções administrativas exercida 

pelo Estado. 

c) em sentido objetivo, representa a estrutura orgânica 
do Estado, que define o conjunto de estruturas de 

competência legalmente definidas. 

d) em sentido material, representa o conjunto de órgãos 

estatais, ou seja, representa a estrutura estatal. 

e) em sentido organizacional, representa tanto as 

atividades exercidas quanto o conjunto de órgãos de 

sua estrutura. 
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65. João, policial civil, presenciou um assalto a uma 

padaria localizada no seu bairro de residência. Ao 
intervir no assalto, João realizou alguns disparos de 

arma de fogo, que atingiram o veículo de Maria. Meses 
depois, João foi inocentado em ação penal por suposto 

delito contra o patrimônio de Maria, uma vez que a 
sentença reconheceu a presença de excludente de 

ilicitude e de ausência de dolo. Não obstante, Maria 

pleiteou a indenização, para fins de reparação do 

veículo, por meio de ação judicial específica. 

Nesse caso, no que diz respeito à responsabilidade 

extracontratual do Estado, na situação hipotética é 

correto afirmar que 

a) se não fosse pela excludente de ilicitude penal, a 

responsabilidade civil recairia de forma primária e 

objetiva sobre João, agente público causador do dano. 

b) a responsabilidade é do Estado e será objetiva e 

integral, o que significa dizer que não admite as 
excludentes de responsabilidade, em virtude da 

desnecessidade da comprovação do dolo em sua 

conduta. 

c) a excludente de ilicitude penal e a ausência de dolo ou 
culpa na ação de João afastam a responsabilidade 

estatal, uma vez que o nosso ordenamento não 

reconheceu a responsabilidade integral. 

d) a excludente de ilicitude penal afasta a 

responsabilidade civil do Estado, mas a ausência de dolo 
não é capaz de impedir a responsabilização, uma vez 

que o Estado responde objetivamente pela ação de seus 

agentes públicos. 

e) a excludente de ilicitude penal não afasta a 

responsabilidade civil do Estado, que responderá 

objetivamente pela ação de seu agente público em 
relação ao dano sofrido por Maria. 

 
66. Em relação às agências reguladoras e executivas e 

seu funcionamento, assinale a afirmativa correta: 

a) tanto as agências reguladoras quanto as executivas 

são criadas por um processo de desconcentração 
administrativa, dentro da estrutura das autarquias 

integrantes da administração indireta. 

b) fundações privadas e organizações não 
governamentais podem ser qualificadas como agências 

executivas, desde que firmem contrato de gestão 
assumindo o compromisso de cumprir as metas de 

desempenho nele estabelecidas. 

c) as agências executivas são uma nova espécie de 
pessoa jurídica, possuindo natureza distinta das 

empresas públicas, fundações públicas e autarquias, 

integrante da administração indireta das pessoas 

políticas. 

d) autarquias e fundações podem celebrar contrato de 

gestão com órgão da administração direta a que se 
achem vinculadas, para melhoria da eficiência e redução 

de custos, podendo receber a qualificação como agência 

executiva. 

e) as autarquias e empresas estatais denominadas 

agências reguladoras são responsáveis pela regulação 
de diversas áreas da economia, como é o caso da 

telefonia e transportes. 
 

67. O prefeito municipal de determinado município 
determinou a abertura de chamamento público, 

propondo parceria com organizações da sociedade civil. 

No instrumento convocatório, ficou consignado que a 
Administração realizaria a transferência de recursos 

financeiros, com o objetivo de viabilizar a realização de 
campanhas esportivas e culturais. Nesse tipo de 

situação, o instrumento jurídico mais adequado para 

operacionalizar a parceria denomina-se:  

a) termo de fomento. 

b) termo de colaboração. 

c) contrato administrativo. 

d) convênio público. 

e) consórcio administrativo. 

 
68. Os serviços públicos podem ser prestados sob as 

formas de concessão comum, conforme previsto na Lei 
nº 8.987/95, e sob a forma de concessão administrativa 

ou patrocinada, reguladas pela Lei nº 11.079/2004. 

Essas modalidades possuem pontos semelhantes e 

pontos que as distinguem, como seria o fato de que 

a) tanto na concessão comum quanto na administrativa 

ou patrocinada, é possível a cobrança de tarifas dos 

usuários. 

b) o parceiro privado pode promover diretamente as 

desapropriações, ao contrário do que ocorre com as 

concessões comuns. 

c) nas parcerias público-privadas, há a possibilidade de 

imposição de penalidades ao parceiro público e ao 

parceiro privado, enquanto nos contratos de concessão 
comum somente existe possibilidade de impor sanção 

ao concessionário. 

d) tanto nos contratos de parcerias público-privadas 
quanto nos de concessões comuns existe um valor 

mínimo para a realização da delegação do serviço 

público. 

e) em todas as modalidades há a transferência da 

titularidade da prestação do serviço, desde que seja 
prestado sob regime de direito público. 

 

69. A doutrina conceitua a servidão administrativa como 
o direito real público que autoriza o poder público a usar 

propriedade imóvel para permitir a execução de obras e 
serviços de interesse coletivo. São características desse 

modelo de intervenção na propriedade privada: 

a) a perpetuidade e a presunção absoluta. 

b) incidência sobre bens móveis e imóveis. 

c) caráter de definitividade e inexistência de 

autoexecutoriedade. 

d) indenização prévia e incondicionada; 

e) natureza jurídica de direito pessoal e intransferível. 
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70. Os contratos administrativos são regidos por normas 

de direito público, em especial pela presença do 
princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado. Dessa forma, a característica mais relevante de 
um contrato administrativo é a presença das 

denominadas cláusulas exorbitantes. Nessa linha, 
constitui cláusula exorbitante nos contratos 

administrativos: 

a) alteração unilateral do contrato, envolvendo alterações 

de natureza qualitativa ou quantitativa, estando esta 
última limitada, em regra, a vinte e cinco por cento do 

valor inicial atualizado do contrato, tanto para 

acréscimos como para supressões. 

b) a aplicação da teoria da imprevisão, o que permite a 

realização de alterações consensuais no contrato 

administrativo. 

c) inaplicabilidade da oposição à exceção do contrato não 

cumprido, o que inviabiliza a rescisão contratual 

decorrente de inadimplência administrativa. 

d) a possibilidade de alterar os contratos administrativos, 

mediante acordo entre o poder público e o contratado, 

buscando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 

do ajuste. 

e) ocupação temporária de bens e serviços, 

independentemente de justificativa. 
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