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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.

• Nos itens que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
O rodoviarismo, como política de Estado, originou-se1

com o ex-presidente Washington Luís, que, em seu discurso,
ainda como governador de São Paulo, em 1920, disse a célebre
frase “Governar é povoar, mas não se povoa sem abrir estradas,4

e de todas as espécies; governar é, pois, fazer estradas.”
Contudo, foi durante a presidência de Juscelino Kubitschek, ao
final da década de 50, que o rodoviarismo foi implementado de7

maneira contundente. A estratégia do “presidente bossa-nova”
pode ser analisada em dois aspectos distintos. Primeiramente,
a intenção de Kubitschek foi integrar o Brasil, principalmente10

com a transferência da capital para Brasília, no coração do
território brasileiro. O outro aspecto da opção incentivada pelo
ex-presidente Juscelino Kubitschek foi o caráter13

político-econômico. Ampliar a malha rodoviária poderia atrair
empresas internacionais do ramo automobilístico.

Júlio César Lázaro da Silva. Internet: <www.brasilescola.com> (com adaptações).

Em relação a informações e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens a seguir.

1 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir o
ponto final após “econômico” (R.14) por dois-pontos,
grafando-se o verbo “Ampliar” com inicial minúscula.

2 Depreende-se das informações do texto que o neologismo
“rodoviarismo” está sendo empregado com o sentido de
preferência política por dar prioridade ao transporte
rodoviário.

3 O emprego de aspas nas linhas 4, 5 e 8 tem a mesma
justificativa, qual seja: indicar citação de fala de uma pessoa
específica.

4 A expressão “implementado de maneira contundente” (R.7-8)
leva ao entendimento de que o transporte rodoviário foi
executado de forma dispersa por todo o país simultaneamente. 

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica1

Aplicada mostra que a malha ferroviária brasileira encolheu de
1960 para cá, porque o investimento em rodovias passou a ser
prioridade absoluta. Em 40 anos, a extensão dos trilhos passou4

de aproximadamente 40 mil quilômetros para os atuais 29 mil
quilômetros. Destes, apenas um terço está em condições de
uso. O movimento seguiu na direção inversa à da necessidade.7

Em um país de dimensões continentais, como é o Brasil, a
regra da eficiência logística diz que, para viagens mais longas,
acima de 500 quilômetros, a opção mais barata é o transporte10

por ferrovias. A principal vantagem dele é o fato de sua
manutenção ser de baixo custo, em comparação ao das
rodovias. Além disso, ele é mais versátil e mais viável em casos13

de cargas de alto volume, como produtos agrícolas e minério.
Internet: <http://exame.abril.com.br> (com adaptações).

Com referência a ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens de 5 a 7.

5 Mantém-se a correção gramatical do período e suas

informações originais ao se substituir “porque” (R.3) por

qualquer um dos termos a seguir: porquanto, já que, uma vez

que, visto que.

6 O termo “dele” (R.11) refere-se ao antecedente “o Brasil” (R.8).

7 Em “inversa à” (R.7), o sinal indicativo de crase é empregado

porque a palavra “inversa” exige complemento regido pela

preposição a; e, antes de “necessidade”, há elipse de termo

precedido de artigo definido feminino.

Muitos são contra a privatização de rodovias e a1

cobrança de pedágio. Realmente, pode-se dizer que é pagar

impostos duas vezes; no entanto, no Brasil, grande parte das

rodovias que não são privatizadas não possui boas condições4

de tráfego. Ou seja, pagamos apenas uma vez, mas não temos

rodovias de qualidade. O governo federal e os governos

estaduais nem sempre têm condições de manter as rodovias em7

perfeitas condições. A privatização surge como alternativa para

resolver esse problema. Com o auxílio da iniciativa privada, o

governo consegue fazer muito mais em pouco tempo.10

Internet: <http://administracaoesucesso.com/> (com adaptações).

A respeito das estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens

que se seguem.

8 O segmento “que não são privatizadas” (R.4) tem natureza

explicativa.

9 A forma verbal “têm” (R.7) está no plural porque concorda com

“O governo federal e os governos estaduais”, que é sujeito

composto.

10 A expressão “esse problema” (R.9) retoma a ideia antecedente,

expressa em “nem sempre têm condições de manter as rodovias

em perfeitas condições” (R.7-8).

11 Em “a privatização” (R.1) e em “a cobrança” (R.1-2), o emprego

do sinal indicativo de crase é opcional.
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Julgue os itens a seguir à luz do Manual de Redação da

Presidência da República.

12 Em expediente dirigido a pessoa do sexo masculino de grau

hierárquico inferior, seria correto o uso do seguinte trecho:

Vossa Senhoria está convidado.

13 O trecho a seguir estaria correto e adequado para compor um

relatório:

Os estudos indicam que serão necessárias 141 obras de

infraestrutura para melhorar a eficiência do transporte

ferroviário no Brasil. Elas custarão, ao todo, 77,88 bilhões de

reais. Destes, 49,49 bilhões de reais devem ser gastos com a

construção de novas linhas; 21,28 bilhões de reais, com a

recuperação das linhas existentes; 6,14 bilhões, com a

ampliação de trechos já utilizados; e 970 milhões de reais, com

a eliminação de outros problemas típicos do setor.

14 O trecho a seguir estaria correto e adequado para compor um

ofício:

Viemos esclarecer que os estudos realizados comprovam que

o perfil do sistema produtivo nacional sugerem que os traçados

mais urgentes para as ferrovias são aqueles que passam por

polos de produção no interior do país e seguem para os

principais portos.

15 Um fecho adequado para uma correspondência oficial entre um

funcionário e seu chefe seria:

Renovo meus mais significativos protestos da mais alta estima

e consideração.

Julgue os itens subsequentes, relativos à administração direta e

indireta, centralizada e descentralizada.

16 Entidades como as autarquias, as empresas públicas, as

sociedades de economia mista e as fundações públicas são

pessoas jurídicas integrantes da administração indireta.

17 Na esfera federal, a administração direta da União, no Poder

Executivo, se compõe de órgãos de duas classes distintas: a

Presidência da República e os ministérios.

Em relação ao ato administrativo e aos agentes públicos, julgue os

itens a seguir.

18 São exemplos de atos administrativos individuais ou concretos

uma licença para construção e um decreto expropriatório.

19 Tanto os atos discricionários quanto os atos vinculados são

passíveis de revogação pela administração pública.

No que concerne aos poderes administrativos, julgue os itens que

se seguem.

20 As multas de trânsito são um exemplo de sanções aplicadas no

exercício do poder de polícia do Estado.

21 Algumas agências reguladoras, como a ANEEL e a ANATEL,

são exemplos de uma forma especial do poder regulamentar:

o legislador delega a essas agências a função de criar normas

técnicas relativas a seus objetivos institucionais.

A respeito de licitação, controle e responsabilização da
administração, Lei n.º 8.112/1990 e Lei n.º 8.666/1993, julgue os
seguintes itens.

22 Caso a administração pública pretenda alugar imóvel para
atender alguma de suas finalidades precípuas, o agente
administrativo poderá contratar diretamente com o locador sem
exigência de motivação expressa, já que a licitação fica
dispensada em situações que envolvam esse tipo de finalidade. 

23 O controle judicial sobre a administração abrange tanto os atos
vinculados como os discricionários, já que todos têm de
obedecer aos requisitos de validade. Um vício de competência
tanto pode ocorrer em ato vinculado como em ato
discricionário.

24 A readaptação e a recondução são modalidades de
deslocamento funcional que prescindem de justificativa ou
motivação do administrador.

25 A escolha da modalidade de licitação é discricionária, e cabe
ao administrador selecionar as regras a serem observadas na
realização do certame.

No que diz respeito à organização político-administrativa, julgue os
itens seguintes.

26 O Distrito Federal possui as competências legislativas
reservadas aos estados e municípios.

27 Os municípios possuem Poderes Executivo e Legislativo
próprios, mas não possuem Poder Judiciário.

No que concerne ao Poder Legislativo, julgue os itens subsecutivos.

28 Caberá à Câmara dos Deputados a aprovação, após arguição
pública, do nome indicado pelo presidente da República ao
cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.

29 A Constituição Federal não prevê que os territórios tenham
representantes na Câmara dos Deputados.

A respeito do Poder Executivo, julgue os itens que se seguem.

30 A expedição de instruções para a execução de uma lei é uma
atribuição específica do presidente da República.

31 Para que o vice-presidente da República realize viagem para o
exterior por um período de 23 dias, será necessária licença do
Congresso Nacional.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

32 O juiz de primeiro grau adquire a garantia da vitaliciedade a
partir de sua posse no cargo.

33 O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder
Judiciário.

No que se refere às funções essenciais à justiça, julgue os itens
seguintes.

34 O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios compõe
a estrutura do Ministério Público da União.

35 Os membros do Ministério Público nos estados poderão
receber os honorários de sucumbência nos processos judiciais
em que atuarem.
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Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do BrOffice

Writer com um documento em processo de edição, julgue os itens

que se seguem.

36 Ao clicar-se o botão , é possível realizar a verificação dos

erros de grafia no texto do documento em elaboração.

37 Considere que o trecho “A Inovação Disruptiva” seja

selecionado no documento em edição. Nesse caso, se for

aplicado um clique no botão , o trecho selecionado será

formatado como negrito; e se, em seguida, for clicado o

botão  e, posteriormente, for aplicado um clique entre duas

letras da palavra “disruptiva”, então essa palavra também será

formatada como negrito.

Tendo em vista a figura acima, que apresenta uma janela do

BrOffice Impress, julgue o item abaixo.

38 Ao clicar-se o botão , será aberto o navegador configurado

como padrão, o que permite o acesso à Internet ao mesmo

tempo em que se utiliza o Impress.

Com base na figura acima apresentada, que mostra uma janela do

BrOffice Calc, julgue o próximo item.

39 Para se calcular a média aritmética dos valores contidos nas

células A2, B2 e C2, colocando-se o resultado na célula D2, é

suficiente clicar sobre a célula D2, digitar =(A2+B2+C2)/3 e, em

seguida, teclar �.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do navegador

Google Chrome, julgue o item seguinte.

40 Considere que sejam digitadas as palavras polícia federal no

campo à esquerda do símbolo , e, em seguida, seja

clicado o botão . Nessa situação, o Google

buscará todas as páginas da Web que contenham exatamente

essa expressão, mas não buscará as páginas que contenham

apenas a palavra polícia ou apenas a palavra federal.
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resposta viaja de avião? viaja de ônibus?

sim 850 800

não 150 200

A tabela acima apresenta o resultado de uma pesquisa, da qual
participaram 1.000 pessoas, a respeito do uso de meios de
transporte na locomoção entre as cidades brasileiras. Com base
nessa tabela, julgue os itens seguintes.

41 No máximo, 50 pessoas entre as pesquisadas não utilizam
nenhum dos dois meios de transporte em suas viagens.

42 No mínimo, 650 pessoas, entre as pesquisadas, utilizam os dois
meios de transporte em suas viagens.

43 A probabilidade de uma pessoa selecionada ao acaso entre as
participantes da pesquisa não utilizar o avião em sua
locomoção entre as cidades brasileiras é de 15%.

Em um torneio de futebol que será disputado por N times,
cada time jogará exatamente uma vez contra cada um dos outros
times, e o sistema de pontuação será o seguinte: o vencedor da
partida receberá três pontos, o perdedor não receberá nenhum ponto
e, em caso de empate, cada um dos times que disputarem a partida
receberá um ponto.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

44 Se N = 4 e, após o encerramento do torneiro, a pontuação
do time A for 5 pontos, as de B e de C forem 3 pontos cada e
a D for 2 pontos, então o time A terá vencido o time D.

45 Se N = 12, então o número de jogos desse torneio será superior
a 100.

No que diz respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal e ao Código de Ética da
ANTT, julgue os itens subsequentes.

46 Suponha que determinado servidor da ANTT tenha pleiteado
uma função exercida pelo seu colega de trabalho. Nessa
situação, a conduta desse servidor será considerada legítima e
apropriada se ele possuir maior competência para desempenhar
a função em questão.

47 O servidor que tratar mal um cidadão que se dirigir à sua
repartição para obter informação estará sujeito a ser
responsabilizado por dano moral.

Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos civis da
União, julgue os itens que se seguem.

48 Suponha que um servidor da ANTT tenha discutido com seu
chefe e agredido-o, e que tenha sido instaurado processo
criminal contra esse servidor acusando-o de ter cometido,
nessa situação, crime de lesão corporal. Nesse caso, mesmo
que o servidor seja absolvido no processo penal, por ter sido
demonstrado que não houve lesão corporal, ele poderá
responder administrativamente por insubordinação, devido à
discussão.

49 Considere que determinado servidor da ANTT, no exercício de
sua função, tenha causado dano a terceiro. Nessa situação, o
servidor responderá diretamente perante o terceiro pelos
prejuízos causados.

No que se refere à improbidade administrativa, julgue o item
subsequente.

50 Para que um servidor que responda por atos de improbidade
administrativa, sua conduta deverá ser, necessariamente,
dolosa.

RASCUNHO
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