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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com

o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou

a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de

respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A capital do Amazonas foi, talvez, a cidade que mais1

conheceu a riqueza, os encantos e o glamour do primeiro

mundo no Brasil. A seus rios e florestas foram somados o ouro

e a sofisticação importada da Europa.4

Localizada à margem esquerda do rio Negro, Manaus

originou-se de um pequeno arraial formado em torno da

fortaleza de São José do Rio Negro, criada em 1669, para7

guarnecer a região de possíveis investidas dos inimigos.

Erguida à base de pedra e barro, a construção foi chamada de

Forte de São João da Barra do Rio Negro.10

No princípio do século XIX, em 1833, o arraial

foi elevado à categoria de vila com o nome de Manaós, em

homenagem à tribo de mesma denominação, que se recusava a13

ser dominada pelos portugueses e se negava ser mão de obra

escrava. Quando recebeu o título de cidade, em 24 de outubro

de 1848, era um pequeno aglomerado urbano, com cerca de 316

mil habitantes, uma praça, 16 ruas e quase 250 casas.

O apogeu da capital do Amazonas aconteceu com a

“descoberta” do látex por estrangeiros. Apoiada na revolução19

financeira e econômica proporcionada pela borracha, a antiga

Manaus passou a ser, por muito tempo, a cidade mais rica do

país.22

Internet: <www.amazonas.am.gov.br> (com adaptações).

No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima,

julgue os itens que se seguem.

1 Conclui-se do texto que o período que se seguiu à descoberta

do látex foi o de maior riqueza da cidade de Manaus.

2 Seria mantida a correção gramatical do trecho “Quando

recebeu o título de cidade, em 24 de outubro de 1848, era um

pequeno aglomerado urbano, com cerca de 3 mil habitantes,

uma praça, 16 ruas e quase 250 casas” (R.15-17) caso ele fosse

reescrito da seguinte forma: Era um pequeno aglomerado

urbano, com cerca de 3 mil habitantes, uma praça, 16 ruas e

quase 250 casas, quando recebeu o título de cidade, em 24 de

outubro de 1848.

3 O sinal grave empregado no trecho “Localizada à

margem” (R.5) é opcional.

4 O termo “que”, nas linhas 1 e 13, desempenha a mesma função

sintática.

5 O texto acima, que trata da origem da cidade de Manaus, é de

natureza eminentemente descritiva.

O primeiro europeu a pisar as terras amazônicas, o1

espanhol Vicente Pinzon (janeiro de 1500), percorreu a foz do

Amazonas, conheceu a ilha de Marajó e surpreendeu-se em ver

que essa era uma das regiões mais intensamente povoadas do4

mundo então conhecido. Ficou perplexo vendo a pororoca e

maravilhado com as águas doces do mais extenso e mais

volumoso rio do mundo. Foi bem acolhido pelos índios da7

região. No entanto, apesar de fantástica, sua viagem marcou o

primeiro choque cultural e o primeiro ato de violência contra

os povos da Amazônia: Pinzon aprisionou índios e10

os levou consigo para vender como escravos na Europa.

A viagem de Orellana (1549) instaura o momento

fundador dos primeiros mitos, como o das amazonas — índias13

guerreiras, bravas habitantes de uma aldeia sem homens.

Outros viajantes, aventureiros e exploradores que procuravam

riquezas espalharam mundo afora mitos e fantasias. De todos,16

o mito mais persistente parece ter sido sempre o da

superabundância e da resistência da natureza da região:

florestas com árvores altíssimas que penetravam nas nuvens;19

frutos e flores de cores e sabores indescritíveis; rios largos a se

perderem no horizonte (povoados de monstros engolidores de

navios nas noites escuras); animais estranhos e abundantes por22

todo o chão; pássaros cobrindo o céu e colorindo-o em nuvens

de penas e plumas de todas as cores.

Violeta Refkalefsky Loureiro. Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro

a (re)construir. Estudav. [online]. 2002, vol. 16, n.º 45, p. 107-21 (com adaptações).

No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima,

julgue os itens seguintes.

6 O emprego de acento nos vocábulos “amazônicas”,

“altíssimas” e “pássaros” atende à mesma regra de acentuação

gráfica.

7 Os termos separados pelo travessão (R.13-14) e o termo

“aventureiros e exploradores” (R.15) exercem, nos períodos em

que ocorrem, a mesma função sintática.

8 No trecho “A viagem de Orellana (1549) instaura o momento

fundador dos primeiros mitos” (R.12-13), o verbo poderia ser

substituído por inaugura, sem prejuízo do sentido do texto.

9 O pronome “os”, em “os levou consigo” (R.11), poderia ser

corretamente substituído por lhes.
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A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada1

inicialmente como Porto Livre, em 1957. Dez anos mais tarde,

o Decreto-Lei n.º 288/1967 reformulou o modelo e instituiu

incentivos fiscais para a implantação de um polo industrial,4

comercial e agropecuário na Amazônia.

Os empreendimentos instalados na ZFM contam com

diversos incentivos, que têm por objetivo estimular o7

desenvolvimento regional. Há incentivos tributários, com

redução ou isenção de tributos federais, estaduais e municipais,

além da venda de terrenos a preços simbólicos no parque10

industrial de Manaus, com completa infraestrutura de serviços

sanitários, de energia e de comunicações.

Inicialmente, previu-se que os incentivos fiscais13

terminariam em 1997. Desde então, vêm sendo renovados por

meio de legislação específica.

Atualmente, mais de 600 empresas estão instaladas no16

Polo Industrial de Manaus. Tais empresas faturaram cerca de

R$ 70 bilhões em 2011, geraram mais de 100 mil empregos

diretos e outros 400 mil empregos indiretos e colocaram o19

Amazonas na terceira posição do ranking de estados brasileiros

que mais arrecadam com o setor industrial.

Ricardo Nunes de Miranda. Zona Franca de Manaus: desafios e

vulnerabilidades. Internet: <www12.senado.gov.br> (com adaptações).

No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima,

julgue os itens que se seguem.

10 A inclusão da vírgula imediatamente após “brasileiros” (R.20)

altera o sentido do texto.

11 Conclui-se do texto que, apesar de a ZFM ter sido idealizada

como um polo capaz de receber empresas dos ramos industrial,

comercial e agropecuário, o polo industrial é o que mais gera

lucros à região.

12 O termo “Os empreendimentos instalados na ZFM” (R.6) é

sujeito do verbo“estimular” (R.7).

13 No trecho “contam com diversos incentivos” (R.6-7), o verbo

“contar” está empregado como sinônimo de enumerar.

14 Infere-se do texto que o modo encontrado pelo governo para

estimular a instalação de empreendimentos na ZFM tem

consistido apenas na redução de impostos.

15 Mantém-se a correção gramatical se o trecho “Atualmente,

mais de 600 empresas estão instaladas no Polo Industrial de

Manaus” (R.16-17) for reescrito como: Atualmente, existe mais

de 600 empresas no Polo Industrial de Manaus.

Com base nos preceitos do Manual de Redação da Presidência

da República, julgue os itens a seguir.

16 Nos expedientes oficiais destinados ao governador do estado

do Amazonas, devem ser utilizados o pronome de tratamento

Vossa Excelência e o fecho Respeitosamente,

independentemente do nível hierárquico do emissor do

documento.

17 O texto a seguir está adequado, quanto ao conteúdo, para

compor, como introdução, um expediente do padrão ofício cuja

finalidade seja apenas o encaminhamento de documentos:

Encaminho, para análise e parecer, a anexa cópia do

memorando n.º 1, de 30 de janeiro de 2014, da Coordenação

Geral de Recursos Humanos, acerca da contratação de novos

analistas técnico-administrativos para a SUFRAMA.

18 Convite encaminhado ao superintendente da SUFRAMA para

participar de evento relacionado ao desenvolvimento da região

Norte deve ser feito por meio de aviso, expediente cuja

finalidade é tratar de assuntos oficiais entre órgãos da

administração pública.

Julgue os próximos itens, acerca de moral e ética no serviço

público.

19 A participação do servidor público em cursos de

aprimoramento que melhorem o desempenho das capacidades

laborais relacionadas às atribuições do cargo é obrigação do

servidor, a fim de que desempenhe com eficiência suas

funções.

20 O conceito de ética, que está vinculado aos valores sociais,

sofre alterações com o passar do tempo, ao passo que a moral,

por estar relacionada à tradição de um povo, é imutável.

Com relação às disposições da Lei n.° 8.112/1990, julgue os itens

que se seguem.

21 Considere que, a pessoa sem qualquer relação com as funções

do seu cargo, um servidor público tenha emprestado dinheiro

a juros muito superiores aos praticados pelas instituições

financeiras. Nesse caso, o servidor praticou a usura, conduta

proibida na Lei n.° 8.112/1990.

22 Considere que um professor universitário federal aposentado

tenha sido aprovado em concurso público para o cargo de

técnico da SUFRAMA. Nesse caso, será legalmente possível

a acumulação dos proventos da inatividade com o vencimento

do novo cargo.
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Com base nas disposições da Lei n.° 8.429/1992, julgue os itens a

seguir.

23 Considere que determinada regra exige licença ambiental para

liberação de financiamento de projeto empresarial na cidade de

Manaus. Nesse caso, se um servidor da SUFRAMA autorizar

a liberação de verba da autarquia para financiamento de

atividade empresarial cuja licença ambiental esteja irregular,

ele poderá figurar como réu em ação de improbidade.

24 A ação de improbidade que vise ressarcir integralmente o

patrimônio público da lesão ocorrida poderá importar na

indisponibilidade dos bens do servidor que praticou o ato de

forma dolosa. No entanto, caso o ato tenha sido praticado de

forma culposa, o servidor não poderá responder

patrimonialmente, uma vez que estará configurada a culpa in

eligendo da administração pública, a contratante.

Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais e às

atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue

os itens a seguir.

25 Uma vez que o Brasil adotou o sistema presidencialista, as

funções de chefe de Estado e de chefe de governo

acumulam-se na figura do presidente da República,

competindo-lhe, privativamente, expedir decretos e

regulamentos para fiel execução da lei.

26 A Constituição Federal de 1988 (CF) prevê foro por

prerrogativa de função para o presidente da República, de

modo que somente o STF poderá processar e julgar ações

populares que o tenham como réu.

27 A norma constitucional que assegura o direito de greve aos

servidores públicos tem eficácia contida, uma vez que a

produção de seus efeitos depende de normas

infraconstitucionais integrativas.

No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue os

itens que se seguem.

28 O princípio da legalidade, também chamado de princípio da

reserva legal, exige que os comportamentos humanos

regulados pelo direito sejam disciplinados por meio de lei.

29 O devido processo legal tem como corolários os direitos à

ampla defesa e ao contraditório, os quais deverão ser

assegurados aos litigantes nos processos judiciais. Tais

direitos, porém, não se aplicam ao processo administrativo.

30 Os direitos sociais são direitos fundamentais que, assim como

os direitos individuais, têm aplicação imediata. Por esse

motivo, sempre que omissão regulatória por parte do poder

público representar entrave ao fiel exercício desses direitos,

será cabível mandado de injunção.

31 O direito à vida, assim como todos os demais direitos

fundamentais, é protegido pela CF de forma não absoluta.

A respeito da organização político-administrativa do Estado, da
administração pública e dos servidores públicos, julgue os itens
subsequentes.

32 As regras constitucionais de cumulação de vencimentos no
setor público são igualmente obrigatórias nos estados e
municípios da Federação.

33 É possível que edital de concurso público preveja a
participação de concorrentes de determinado sexo em
detrimento do outro.

34 A CF, no intuito de proteger a moralidade administrativa, exige
que toda compra realizada pelo poder público seja precedida
de licitação.

Acerca do direito administrativo, julgue os itens a seguir.

35 O princípio administrativo da autotutela expressa a capacidade
que a administração tem de rever seus próprios atos, desde que
provocada pela parte interessada, independentemente de
decisão judicial.

36 Caso a SUFRAMA pretenda alugar uma nova sala para nela
realizar curso de formação de novos servidores, o contrato de
locação, nessa hipótese, em razão do interesse público, apesar
de ser regido pelo direito privado, será considerado
tecnicamente como ato administrativo.

37 Considere a seguinte situação hipotética.
Determinado servidor público teve seu pedido de férias negado
pela chefia competente e, em que pese a possibilidade de
indeferir a solicitação sem fundamentar sua decisão de forma
expressa, a autoridade competente o fez, sob o fundamento de
falta de pessoal na repartição.
Nessa situação hipotética, caso o servidor consiga provar que,
em verdade, havia excesso de servidores onde trabalha, o
referido ato será inválido.

38 Do ponto de vista objetivo, a expressão administração pública
se confunde com a própria atividade administrativa exercida
pelo Estado.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos agentes públicos, aos
poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado.

39 O poder discricionário confere ao administrador, em
determinadas situações, a prerrogativa de valorar determinada
conduta em um juízo de conveniência e oportunidade que se
limita até a prática do ato, tendo em vista a impossibilidade de
revogá-lo após a produção de seus efeitos por ofensa ao
princípio da legalidade e do direito adquirido de terceiros de
boa-fé.

40 O direito pátrio adotou a responsabilidade objetiva do Estado,
sob a modalidade “risco administrativo”. Assim, a culpa
exclusiva da vítima é capaz de excluir a responsabilidade do
Estado, e a culpa concorrente atenua o valor da indenização
devida.

41 Se um candidato lograr êxito em concurso público, mas, dias
antes da posse, for acometido por dengue que o impossibilite
de comparecer pessoalmente para o referido ato, a posse
poderá dar-se mediante procuração específica firmada pelo
candidato.
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No que concerne aos serviços públicos, ao controle administrativo

e a licitação, julgue os itens subsequentes.

42 Se determinado município, para realizar festividade em razão

do aniversário da cidade, decidir pela contratação de bandas

compostas por renomados artistas nacionais, a contratação

desses artistas poderá dar-se mediante inexigibilidade de

licitação.

43 Tanto as concessões como as permissões de serviços públicos

devem ser precedidas de licitação.

44 Uma das formas de controle da administração pública é o

controle judicial, que incide tanto sobre o mérito quanto sobre

a legalidade dos atos da administração pública.

Considerando que P seja a proposição “O atual dirigente da

empresa X não apenas não foi capaz de resolver os antigos

problemas da empresa como também não conseguiu ser inovador

nas soluções para os novos problemas”, julgue os itens a seguir a

respeito de lógica sentencial.

45 A negação da proposição P está corretamente expressa por “O

atual dirigente da empresa X foi capaz de resolver os antigos

problemas da empresa ou conseguiu ser inovador nas soluções

para os novos problemas”.

46 A proposição P é logicamente equivalente à proposição “O

atual dirigente da empresa X não foi capaz de resolver os

antigos problemas da empresa ou não conseguiu ser inovador

nas soluções para os novos problemas”.

47 Se a proposição “O atual dirigente da empresa X não foi capaz

de resolver os antigos problemas da empresa” for verdadeira

e se a proposição “O atual dirigente da empresa X não

conseguiu ser inovador nas soluções para os novos problemas

da empresa” for falsa, então a proposição P será falsa.

Sabendo-se que uma repartição possui 30 servidores, sendo 10 do

sexo feminino, julgue o item abaixo.

48 A quantidade de maneiras distintas de se selecionar 5

servidores dessa repartição de forma que 4 sejam do sexo

feminino é inferior a 4.000.

Em um campeonato de futebol, a pontuação acumulada de um time

é a soma dos pontos obtidos em cada jogo disputado. Por jogo, cada

time ganha três pontos por vitória, um ponto por empate e nenhum

ponto em caso de derrota. Com base nessas informações, julgue os

itens seguintes.

49 Se um time disputou 4 jogos, então a probabilidade de a

pontuação acumulada desse time ser maior ou igual a 4 e

menor ou igual a 7 será superior a 0,35.

50 Nesse campeonato, os critérios de desempate maior número de

vitórias e menor número de derrotas são equivalentes.

RASCUNHO
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