
  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CFO – Curso de Formação de Oficiais 
DATA: 13/04/2014 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí) 

 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 

 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 

a) Este caderno com 60 questões objetivas sem repetição ou falha. 

b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar 
e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

11. Quando terminar sua prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura e impressão digital. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (quatro horas). 

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorridas 3h (três horas) do seu início. 

14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CARTÃO-
RESPOSTA, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato e 
deverá ser destacado somente pelo Fiscal de Sala. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 

___________________________________________________________ 
Assinatura 

 

____________________________________________________________ 
Nome do Candidato (letra de forma) 

 

 
 

Universidade  

Estadual do Piauí 

 

RASCUNHO 

 
01   31  

 

02   32  
 

03   33  
 

04   34  
 

05   35  
 

06   36  
 

07   37  
 

08   38  
 

09   39  
 

10   40  
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12   42  
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14   44  
 

15   45  
 

16   46  
 

17   47  
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20   50  
 

21   51  
 

22   52  
 

23   53  
 

24   54  
 

25   55  
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Língua Portuguesa  
 
TEXTO 1 
 

No Brasil apenas 14% das cidades têm Corpo de 
Bombeiros 

 
(1) O Brasil ainda se recupera de uma tragédia 
nacional: 241 pessoas, na maioria jovens, morreram no 
incêndio da boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. 
Em uma reportagem especial, o Fantástico faz um retrato 
das condições de trabalho dos bombeiros em todo o país. 
Será que eles estão preparados para atender a população? 

(2) O fogo se alastra rapidamente. O incêndio é numa 
empresa que recupera pneus, material altamente inflamável 
e tóxico. O combate às chamas é improvisado com balde, 
água mineral e mangueiras que não alcançam o foco do 
incêndio. O fogo chega à casa vizinha. Sem nenhuma 
proteção, três pessoas sobem no telhado, mas, de novo, 
não adianta nada. O incêndio aconteceu em Bacabal, no 
interior do Maranhão. Na cidade de 100 mil habitantes, não 
existe corpo de bombeiros. Então, como o fogo foi 
controlado? 

(3) Contar com a sorte pra apagar incêndios é comum 
no Brasil. Segundo um estudo do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, em parceria com o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de São Paulo (IPT), apenas 14% dos 5.570 
municípios do país têm bombeiros. “Nós temos 
aproximadamente 4,8 mil cidades sem bombeiros. A 
situação é muito, muito crítica”, afirma o pesquisador do IPT 
José Carlos Tomina.  

(4) Algumas cidades até têm bombeiros, mas são 
poucos e os equipamentos, quando existem, estão caindo 
aos pedaços. A viatura do Corpo de Bombeiros é velha e 
enferrujada. Se começar a escurecer, o veículo não pode 
rodar pela cidade, porque nenhuma lâmpada acende. 

(5) Segundo o estudo do Governo Federal, 
acontecem, em média, 200 mil incêndios por ano no Brasil. 
São mais de 500 por dia. Em Tocantins, das suas 139 
cidades, apenas cinco têm bombeiros. E se acontecer um 
incêndio em um prédio, vai faltar um equipamento 
importante: a corporação não tem escadas do tipo Magirus, 
que ajudam no resgate de vítimas e no combate a incêndios 
em lugares altos. Nem na capital, Palmas, de 228 mil 
habitantes, existe essa escada. 

(6) Na cidade de Floriano (PI), que tem 57 mil 
habitantes, pode faltar o principal na hora de apagar o fogo. 
O tanque de água do caminhão fica vazando o tempo todo. 
Por isso, mesmo sem ocorrência, todo dia tem que ser 
recarregado. São cinco mil litros de água por dia. O 
caminhão é uma sucata. O freio não funciona direito e não 
há cinto de segurança. “Essa unidade também não tem 
sistema de rádio e o limpador de para-brisa não funciona. A 
porta sem vidro. Não tem condições de atender 
emergências. Ele vai, mas colocando em risco o tráfego”, 
destaca o presidente da Associação dos Bombeiros 
Militares do Piauí, Francisco Silva.  

(7) No Brasil, no que se refere a efetivo, apenas o 
Distrito Federal e os estados do Amapá e do Rio de Janeiro 
seguem os padrões internacionais de segurança. “O ideal 
seria que todos os municípios tivessem postos de 
bombeiros. A ideia é que, em sete minutos, no máximo, os 
bombeiros consigam chegar em qualquer emergência”, 
avalia Tomina.  

(8) Percorrendo o Brasil, o Fantástico encontrou outra 
situação grave. Devido à falta de bombeiros, o trabalho de 

prevenção a incêndios fica seriamente comprometido. Em 
grande parte do país, vistorias e alvarás demoram pra sair. 
“Se estivessem ocorrendo avaliações com rigor, muitos 
edifícios estariam em melhores condições. Muitos estariam 
interditados e nós não teríamos 200 mil incêndios por ano”, 
aponta Tomina. 

(9) Para profissionais que sempre foram vistos como 
heróis, tanta precariedade causa vergonha. “O nosso 
bombeiro tem vergonha de ser bombeiro. Hoje, o nosso 
bombeiro está trabalhando com falta daquela força que nos 
move, que é a paixão, que é o amor de salvar e resgatar 
vidas alheias”, diz um dos comandantes entrevistados. 

(10) “Tem centenas de boates Kiss funcionando no 
Brasil e é muito fácil se repetir o que aconteceu lá. Que a 
gente consiga tirar alguma lição dessa catástrofe, dessa 
comoção nacional que aconteceu em Santa Maria”, afirma o 
pesquisador José Carlos Tomina. 
 

Disponível em: http://www.sorenge.com.br/no-brasil-apenas-14-
das-cidades-tem-corpo-de-bombeiros. Acesso em 13/03/2014. 

Adaptado. 

 

01. Com o Texto 1, seu autor pretendeu, 
privilegiadamente: 

A) alarmar a população. 
B) criticar o governo. 
C) divulgar um programa televisivo. 
D) fazer uma denúncia. 
E) homenagear os bombeiros. 

02. Assinale a alternativa na qual se apresenta, de 
maneira sintetizada, o tema principal de que trata o 
Texto 1. 

A) As causas do incêndio da boate Kiss, em Santa 
Maria, Rio Grande do Sul. 

B) Como a sorte ajuda a população a apagar 
incêndios, no Brasil. 

C) A necessidade de modernos equipamentos para 
o Corpo de Bombeiros. 

D) A paixão e o amor de salvar e resgatar vidas 
alheias, pelos bombeiros. 

E) As condições de trabalho dos profissionais 
bombeiros no Brasil. 

03. São características do Texto 1: 

1) predomínio de uma tipologia textual injuntiva, 
como se vê no início do segundo parágrafo. 

2) presença de diversos trechos intertextuais, a 
exemplo de, dentre outros, o primeiro parágrafo. 

3) presença de trechos em discurso direto, isolados 
por aspas, por meio dos quais o leitor toma 
conhecimento de opiniões de diferentes pessoas. 

4) emprego de perguntas de caráter retórico, como 
se vê no final do primeiro parágrafo.  

 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 
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04. No Texto 1, diversos recursos são empregados com a 
finalidade de garantir sua continuidade. Acerca desses 
recursos, analise as proposições abaixo. 

1) No trecho: “O fogo se alastra rapidamente. O 
incêndio é numa empresa que recupera pneus, 
material altamente inflamável e tóxico. O combate 
às chamas é improvisado com balde, água 
mineral e mangueiras que não alcançam o foco 
do incêndio.” (2º §), a manutenção do tema é 
garantida pela opção de se utilizar palavras do 
mesmo campo semântico. 

2) No trecho: “a corporação não tem escadas do 
tipo Magirus, que ajudam no resgate de vítimas e 
no combate a incêndios em lugares altos. Nem 
na capital, Palmas, de 228 mil habitantes, existe 
essa escada.” (5º §), o autor opta por fazer uma 
retomada por meio de um pronome. 

3) No trecho: “Na cidade de Floriano (PI), que tem 
57 mil habitantes, pode faltar o principal na hora 
de apagar o fogo.” (6º §), o autor opta por inserir 

um segmento explicativo, introduzido por 
pronome relativo. 

4) No trecho: “Hoje, o nosso bombeiro está 
trabalhando com falta daquela força que nos 
move, que é a paixão, que é o amor de salvar e 
resgatar vidas alheias” (9º §), a repetição dos 
segmentos destacados confere ênfase ao 
enunciado, deixando-o mais contundente. 

Estão corretas:  

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 3, apenas. 

05. “Devido à falta de bombeiros, o trabalho de prevenção 
a incêndios fica seriamente comprometido.” (8º §) 
Nesse trecho, o segmento sublinhado evidencia uma 
relação lógico-discursiva de: 

A) condição. 
B) causalidade. 
C) comparação. 
D) conformidade. 
E) consequência. 

06. Assinale a alternativa em que as regras da 
concordância foram cumpridas. 

A) Se houvessem mais bombeiros, certamente o 
número de incêndios diminuiria. 

B) A maioria dos incêndios é provocada por falta de 
cuidado das pessoas. 

C) Sem dúvida, no Brasil, falta condições para que 
os bombeiros possam trabalhar dignamente. 

D) Não existe soluções fáceis para a precariedade 
das condições de trabalho dos bombeiros. 

E) Já fazem muitos anos que se sabe das péssimas 
condições de trabalho dos bombeiros! 

 

 

 

 

 

07. “Tem centenas de boates Kiss funcionando no Brasil e 
é muito fácil se repetir o que aconteceu lá. Que a 
gente consiga tirar alguma lição dessa catástrofe, 
dessa comoção nacional que aconteceu em Santa 
Maria” (10º §). Sobre aspectos da concordância, nesse 
trecho, analise as proposições abaixo. 

1) No segmento: “Tem centenas de boates Kiss 
funcionando no Brasil”, o verbo destacado deve 
ficar no singular, por corresponder ao verbo 
“haver”, que, neste caso, é impessoal. 

2) No segmento: “Tem centenas de boates Kiss 
funcionando no Brasil”, a concordância mais 
adequada seria: “Tem centenas de boates Kisses 
funcionando no Brasil”.  

3) No segmento: “Que a gente consiga tirar alguma 
lição dessa catástrofe”, a forma verbal destacada 
deve ficar no singular, apesar de a forma “a 
gente” representar a ideia de uma coletividade. 

4) No enunciado: “Que a gente consiga tirar alguma 
lição dessa catástrofe, dessa comoção nacional 
que aconteceu em Santa Maria”, a forma verbal 
destacada deveria ficar no plural, já que o sujeito 
é composto. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas. 

08. “O fogo chega à casa vizinha.” Nesse trecho, o 

emprego do sinal indicativo de crase obedeceu às 
regras de regência. Quanto ao emprego desse sinal, 
analise os enunciados abaixo.  

1) O fogo chega às 05h00 da manhã. 
2) O fogo chega veloz, à cada segundo. 
3) O fogo chega à consumir toda a casa. 
4) O fogo chega à única loja que ainda não tinha 

sido atingida. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

09. No trecho: “material altamente inflamável e tóxico” (2º 

§), as palavras destacadas recebem acento gráfico. 
Também devem receber esse acento as palavras: 

A) tórax e rúbrica. 
B) revólver e púdico. 
C) alí e cadáver. 
D) cajú e cálice. 
E) bíceps e fétido. 
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TEXTO 2 
 

 
http://pirespimenteladvocacia.blogspot.com.br/2013/06/cuidado-

soltar-baloes-e-crime.html. Acesso em 13/03/2014. 

10. Dadas as suas funções comunicativas, é correto 
afirmar que o Texto 2 circula, preferencialmente, na 
esfera:  

A) acadêmica. 
B) jurídica. 
C) publicitária. 
D) religiosa. 
E) literária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualidades  
 

11. A onda de protestos e os intensos conflitos nos países 
do Oriente Médio e do Norte da África ficaram 
conhecidos como A Primavera Árabe. Em linhas 
gerais, os conflitos foram motivados por fatores 
econômicos e pelo abuso de autoridade dos governos 
vigentes no período. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa correta. 

A) Após os intensos protestos no Egito, Hosni 
Mubarak realizou um plebiscito e permaneceu no 
poder de forma democrática. 

B) O presidente sírio Bashar Al Assad foi morto após 
um atentado promovido por líderes da oposição. 

C) O ditador da Líbia, Muamar Kadaf, renunciou ao 
governo no início dos protestos, após receber 
orientação de membros do seu partido. 

D) O ditador da Tunísia foi o primeiro dos ditadores 
do mundo árabe a deixar o governo. 

E) O Líbano foi o único país do mundo árabe que 
não participou dos protestos que representaram 
A Primavera Árabe. 

 

12. Após anos de conflito armado e um saldo imenso no 
número de mortos, foi criado, em julho de 2011, um 
novo país no continente africano. Sobre esse novo 
país e as motivações que levaram a sua criação, 
assinale a alternativa correta. 

A) A Etiópia do Leste foi criada após conflitos 

referentes à disputa por petróleo na antiga 
Etiópia. 

B) A República Democrática de Chade conquistou a 
sua emancipação após anos de dominação 
inglesa. 

C) A República do Sudão do Sul foi criada após um 
referendo realizado no Sudão, em que mais de 
98% da população votaram a favor do novo país. 

D) A República da Etiópia do Norte tornou-se um 
país após um acordo de paz com a antiga 
Etiópia. Esse acordo foi promovido por 
interventores da ONU no país. 

E) A República Democrática da Uganda foi criada 
após intensos conflitos religiosos com a antiga 
Uganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7CIb-lQRL2iNoM&tbnid=Cx9xvKW25os4nM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fpirespimenteladvocacia.blogspot.com%2F2013%2F06%2Fcuidado-soltar-baloes-e-crime.html&ei=4ygiU6TFHoT4kQeYqoDoBw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEXljC5xCYfOmliCTlNA0F8lt_90Q&ust=1394833342242603
http://pirespimenteladvocacia.blogspot.com.br/2013/06/cuidado-soltar-baloes-e-crime.html
http://pirespimenteladvocacia.blogspot.com.br/2013/06/cuidado-soltar-baloes-e-crime.html
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13. Após o fim da Guerra Fria, mais uma vez os Estados 
Unidos e a Rússia (antiga URSS) estão envolvidos em 
um conflito internacional. A política na Ucrânia passou 
a ser a principal motivação das divergências e envolve 
também a participação de outros países. Sobre a 
recente crise na Ucrânia, analise as afirmativas abaixo. 

1) A atual crise na Ucrânia ocorre após dez anos da 
chamada “Revolução Laranja”, iniciada em meio 
a uma eleição fraudulenta para presidente. 

2) As tensões entre os ucranianos tiveram início 
quando o governo se recusou a assinar um 
acordo para ampliar as relações comerciais com 
a União Europeia. 

3) Para solucionar a crise, a União Europeia 
recomendou a anexação da região da Crimeia à 
Rússia. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 3. 
C) 2. 
D) 2 e 3. 
E) 1 e 3. 

14. Recentemente, uma forte crise política atingiu o 
governo de Nicolás Maduro, na Venezuela. De um 
lado, há uma parte da população favorável ao governo; 
do outro, uma oposição descontente com os rumos e a 
situação atual do país. Em linhas gerais, pode-se 
afirmar que os fatores que influenciaram e 
desencadearam o início da crise na Venezuela estão 
associados: 

A) à atuação do Serviço Secreto venezuelano 
(Sebin) e às torturas aos presos políticos 
oposicionistas. 

B) à prisão arbitrária dos dois principais líderes da 
oposição: Henrique Capriles Radonsky e 
Leopoldo López. 

C) aos elevados índices de inflação, violência e à 
escassez de produtos. 

D) ao esgotamento das reservas de petróleo e à alta 
dívida externa do país. 

E) à tentativa de golpe de estado liderada pelo 
presidente Nicolás Maduro, em novembro de 
2013. 

15. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é 

conhecido por sua política repressiva e centralizadora. 
Entre os assuntos recentes que ganharam destaque 
internacional referentes a esse país, destaca-se: 

A) a tentativa de aliança com a Coreia do Sul. 
B) o ataque à China, com a utilização de armas 

nucleares, em dezembro de 2013. 
C) o acordo de paz estabelecido em Genebra, com 

os Estados Unidos. 
D) o envio de tropas militares para auxiliar a Rússia 

na ocupação da Ucrânia. 
E) a tensão com a Coreia do Sul e a execução do tio 

do ditador Kim Jong-un, acusado de traição. 

16. Entre as causas do aquecimento global, que preocupa 
a população do planeta, está o efeito estufa. O 
fenômeno é provocado pela emissão de gases de 
combustíveis fósseis na atmosfera. Em março de 
2014, o tema ganhou novamente destaque 
internacional pela notícia de uma pesquisa divulgada 
por pesquisadores ingleses que estudam o efeito 
estufa na atmosfera. Sobre esse tema, é correto 
afirmar que: 

A) os pesquisadores anunciaram uma relativa 
redução do buraco presente na camada de 
ozônio. 

B) as pesquisas indicam uma diminuição da 
temperatura no planeta para os próximos 50 
anos. 

C) os pesquisadores anunciaram a eficácia de um 
gás desenvolvido em laboratório, que será capaz 
de retardar os danos na camada de ozônio. 

D) as pesquisas identificaram a presença de quatro 
novos gases de efeito estufa, que contribuem 
para a destruição da camada de ozônio. 

E) os pesquisadores chegaram à conclusão de que 
os raios ultravioletas são os principais 
responsáveis pelo desgaste na camada de 
ozônio. 

17. O Código Florestal é a legislação que estabelece 
regras para a preservação do meio ambiente. O novo 
Código Florestal brasileiro foi aprovado recentemente 
em meio a inúmeras polêmicas. Sobre esse tema, 
assinale a alternativa correta. 

A) Apesar das polêmicas, o novo Código Florestal 
foi aprovado na íntegra, ou seja, sem vetos da 
presidente Dilma Rousseff. 

B) A nova versão do Código causou polêmica, pois 
os ambientalistas acreditam que as mudanças 
poderão favorecer os desmatamentos. 

C) O texto base do novo Código Florestal foi 
elaborado em 2002, pela então senadora Marina 
Silva. 

D) A principal polêmica do novo Código versa sobre 
a extinção das Áreas de Preservação 
Permanentes (APPs). De acordo com o novo 
Código, essas áreas passam a não ser mais 
regidas pela Lei. 

E) O novo Código foi elaborado por representantes 
da ONG Greenpeace no Brasil. 
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18. Os biocombustíveis são combustíveis de origem 
biológica que podem substituir total ou parcialmente os 
combustíveis derivados do petróleo e do gás natural. 
Por possuírem energias renováveis, os 
biocombustíveis vêm ganhando espaço nas pautas 
dos países, tanto pela diminuição do impacto 
ambiental quanto pelo fator econômico. Sobre a 
produção e comercialização dos biocombustíveis no 
Brasil, assinale a alternativa correta. 

A) A falta de interesse do governo brasileiro no 
incentivo à produção dos biocombustíveis 
provocou, no ano de 2013, uma retaliação e 
multa da Agência Internacional de Energia (AIE). 

B) O principal fator que justifica a falta de incentivo 
do governo brasileiro na produção de 
biocombustível está relacionado à ausência de 
matéria-prima no país. 

C) No Brasil, a produção de biodiesel foi vetada 
pelos altos índices de emissão de gás carbônico 
na atmosfera. 

D) Apesar de haver pesquisas avançadas sobre a 
produção de biocombustíveis, o Brasil não 
apresenta índices consideráveis de mercado com 
este produto.  

E) A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima 
utilizada para produção de bioetanol no país. 

19. Após anos de dominação do tráfico de drogas em 
comunidades do Rio de Janeiro, iniciou-se um projeto 
de pacificação dessas comunidades. As Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPPs) instalaram-se com a 
pretensão de proporcionar mais segurança à 
população através da desarticulação do tráfico nesses 
locais. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. 

1) A primeira comunidade pacificada com a 
intervenção da UPP foi a comunidade do Morro 
do Alemão. 

2) A atual crise nas UPPs está relacionada ao 
desvio de 10 milhões de reais que seriam 
destinados às unidades. O principal suspeito de 
liderar o esquema é o Secretário de Segurança 
Pública, José Mariano Beltrame. 

3) Entre os escândalos que envolvem a atuação das 
UPPs, destaca-se o caso do ajudante de pedreiro 
Amarildo Dias de Souza, desaparecido após 
interrogatório em uma dessas unidades. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 3. 
B) 2 e 3. 
C) 1. 
D) 1 e 3. 
E) 2. 

 

 

 

 

 

20. Em março de 2014, após um ano e sete meses, 
termina um dos maiores processos da história do 
Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento do 
“mensalão” do PT chega ao fim, após um longo 
período de investigações sobre a participação de 
parlamentares em um escândalo de compra de votos 
no Congresso Nacional do Brasil. Sobre esse assunto, 
analise as afirmativas abaixo. 

1) O delator do “mensalão”, Roberto Jefferson, foi 
absolvido pelo STF, por ter colaborado durante 
todas as etapas das investigações. 

2) Dos 40 parlamentares denunciados, 24 foram 
condenados pelo STF por formação de quadrilha, 
cumprindo pena em regime fechado. 

3) Na última sessão, o ex-deputado do PT, João 
Paulo Cunha, foi absolvido do crime de lavagem 
de dinheiro. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 3. 
D) 3. 
E) 2. 

 

 

Noções de Informática  

21.  O computador mostrado na figura abaixo tem a 
seguinte configuração: Core i7-2630QM,  16GB de 
RAM, 1,5TB. A respeito desse computador, assinale a 
alternativa correta.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A) O computador possui 1,5TB de memória primária. 
B) O computador possui 16GB de memória 

secundária. 
C) A Webcam e o teclado do computador são 

dispositivos de saída. 
D) O monitor do computador é um dispositivo de 

entrada. 
E) A informação Core i7-2630QM refere-se ao 

processador.  
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22. Analise as afirmações abaixo, sobre a seleção de um 
conjunto de células de uma planilha do Microsoft Excel 
2010, conforme apresentado na seguinte figura:  

 
 

1) A seleção das células mostradas na figura pode 
ser definida como um intervalo de células. 

2) O intervalo de células pode ser representado pelo 
endereço da primeira célula (canto superior 
esquerdo), ponto e vírgula (;) e o endereço da 
última célula (canto inferior direito). 

3) O endereço da célula é formado pelo número da 
coluna e pela letra da linha. 

4) O intervalo das células selecionadas na figura 
pode ser representado por A1:A6. 

 

        Estão corretas, apenas: 

A) 2 e 4. 
B) 1 e 4. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 3. 

23. Qual das seguintes afirmações é a correta quanto a 
criação e manipulação de gráficos? 

A) O Microsoft PowerPoint 2010 não permite a 
criação de gráficos na apresentação de slides. 

B) O Microsoft PowerPoint 2010 possibilita a criação 
e edição de gráficos nos slides da apresentação.  

C) O Microsoft PowerPoint 2010 não permite que um 
gráfico de uma planilha do Microsoft Excel 2010 
seja colado nos slides da apresentação.   

D) As alterações de um gráfico criado no Microsoft 
PowerPoint 2010 são feitas na planilha vinculada 
no Microsoft Excel 2010. 

E) Quando um gráfico é copiado de uma planilha no 
Microsoft Excel 2010 e colado em uma 
apresentação do Microsoft PowerPoint 2010, os 
dados desse gráfico não são vinculados a 
planilha no Microsoft Excel 2010. 

24. As afirmações abaixo são sobre a edição de 
documentos do Microsoft Word 2010. 

1) Uma página pode ter várias seções diferentes, 
cada uma delas com seus próprios cabeçalhos e 
rodapés, orientação, formatação e espaçamento, 
entre outras configurações. 

2) Os cabeçalhos e rodapés de um documento não 
podem exibir números de página. 

3) O Microsoft Word 2010 provê a adição de 
proteção ao conteúdo do documento para impedir 
que ele seja excluído ou alterado.  

4) O Microsoft Word 2010 permite apenas o uso da 
senha admin para proteger todo o conteúdo do 
documento. 

5) Os dados de uma tabela no documento do 
Microsoft Word 2010 podem ser copiados para 
uma planilha do Microsoft Excel 2010. 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 5. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 1, 4 e 5. 
E) 2, 3 e 4. 

25. Qual das alternativas está correta quanto a revisão de 
documentos do Microsoft Word 2010 e a inclusão de 
referências bibliográficas? 

A) A bibliografia poderá ser criada após a inclusão 
de no mínimo duas citações a um documento do 
Microsoft Word 2010. 

B) Ao desativar o Controlar Alterações, as 
alterações controladas (ou os comentários) são 
excluídas. 

C) Para remover as alterações controladas, clique 
no Botão Aceitar e no Botão Rejeitar no Grupo 
Alterações da Guia Revisão.  

D) A bibliografia pode ser criada através do Botão 
Bibliografia, no Grupo Bibliografia da  
Guia Referências. 

E) O comentário pode ser adicionado ao texto 
selecionado do documento do Microsoft Word  
2010 através do Botão Comentário da 
Guia Revisão. 

26. O Microsoft Excel 2010 permite a realização de 
cálculos sobre dados dispostos em forma de tabelas. 
Qual das seguintes alternativas descreve as 
propriedades da tabela abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) A soma dos valores do intervalo de células 
C2:C13 pode ser representada pela expressão 
C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+
C13. 

B) A média dos valores do intervalo de células 
D2:D13 pode ser representada pela expressão 
MÉDIA(D2:D13). 

C) Ao clicar no Botão Quebra Texto, o conteúdo da 
célula B1 tornou-se visível em uma única célula. 

D) Quando o intervalo de células B2:B13 é nomeado 
para NVendas, a soma dos valores deste 
intervalo de células pode ser representada pela 
expressão =SOMA(NVendas). 

E) A média dos valores das células B2, C2 e D2 
pode ser representada pela expressão 
=Média(B2;D2). 

 

javascript:AppendPopup(this,'161050834_1')
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27. O navegador de Internet  é o software que permite o 
acesso de vídeos, músicas, jogos e a interação com 
documentos virtuais da internet. As seguintes 
afirmações apresentam algumas características sobre 
os navegadores Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 
26 e Google Chrome 31: 

1) O Windows Internet Explorer 10 armazena 
arquivos de Internet temporários, cookies, um 
histórico dos sites visitados, informações 
inseridas em sites visitados ou na Barra de 
endereços, senhas da web salvas e informações 
temporárias armazenadas por complementos do 
navegador quando o usuário navega na web. 

2) O Google Chrome 31 permite o uso de várias 
extensões para alterar a aparência e a 
funcionalidade das páginas da web. 

3) O Mozilla Firefox 26 possibilita a criação de um 
favorito por meio de um  clique no ícone da 
estrela na Barra de Endereços. Essa  estrela 
ficará preta e seu favorito será criado na pasta 
"Organização". 

4)  O Gerenciador de Downloads do Mozilla Firefox 
26 permite a exibição de informações sobre cada 
download, como por exemplo: nome do arquivo, 
tamanho, tempo restante para término do 
download e velocidade do download.  

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas. 

28. Quanto à manipulação de pastas no Microsoft 
Windows 7, analise as proposições abaixo. 

1) Ao compartilhar uma pasta, todo o seu conteúdo 
passa a estar disponível para o acesso de todos 
os usuários da rede. 

2) Quando uma pasta é compartilhada em um 
computador, é criado um caminho para acessar 
esta pasta a partir dos demais computadores da 
rede. 

3) Ao compartilhar uma pasta, todo o seu conteúdo 
passa a estar disponível para o acesso dos 
usuários da rede com permissão. 

4) O número máximo de usuários da rede que 
podem ter acesso simultâneo a uma pasta 
compartilhada é 2. 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 2 e 3. 
B) 1 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
E) 1 e 4. 

 

 

 

 

 

 

29. Em relação aos conceitos sobre criptografia, relacione 
as descrições da 2ª coluna com os conceitos indicados 
na 1ª coluna. 

1ª Coluna   2ª Coluna 
 

1) Criptografia (   ) Um algoritmo utiliza uma 
chave para converter as 
informações naquilo que 
se parece com bits 
aleatórios. O mesmo 
algoritmo utiliza a mesma 
chave para recuperar os 
dados originais. 

2) Criptografia 
de chave 
assimétrica 

(   ) Converte dados legíveis 
em algo sem sentido, 
com a capacidade de 
recuperar os dados 
originais a partir desses 
dados sem sentido. 

3) Criptografia 
de chave 
simétrica 

(   ) Utiliza duas chaves 
diferentes que são 
relacionadas 
matematicamente: uma 
chave encripta os dados 
e a outra chave decripta 
os dados. 

 

      A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) 3, 1, 2. 
B) 2, 3, 1. 
C) 3, 2, 1. 
D) 1, 2, 3. 
E) 2, 1, 3. 

30. Quanto aos conceitos básicos sobre criptografia, 
analise as afirmações abaixo. 

1) A criptografia de chave assimétrica consiste na 
criptografia de dados com uma chave privada e 
na decriptografia desses dados com a chave 
pública correspondente. 

2) Assinatura digital consiste na criptografia de 
dados com uma chave privada e na decriptografia 
desses dados com a chave pública 
correspondente.  

3) O algoritmo de criptografia transforma o texto 
claro em um texto cifrado. 

4) O texto cifrado é a mensagem de dados legíveis 
que é usada como informação de entrada para o 
algoritmo de criptografia. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 2 e 3. 
B) 1 e 2. 
C) 2 e 4. 
D) 1 e 3. 
E) 3 e 4. 
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Noções de Direito Constitucional  

31. Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
previstos na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta. 

A) Aos autores pertence o direito exclusivo de 
utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível apenas aos herdeiros de 
primeiro grau, pelo prazo máximo de dois anos.  

B) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada.  

C) É livre a manifestação do pensamento, mesmo 
que feita anonimamente.  

D) A casa é o asilo inviolável do indivíduo, só 
podendo nela penetrar, sem o consentimento do 
morador, a qualquer hora do dia ou da noite, 
agente que disponha de mandado judicial.  

E) A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas, dependem de autorização, 
podendo sofrer interferência estatal em seu 
funcionamento. 

32. Em relação aos Direitos Sociais dos Trabalhadores 
urbanos e rurais, é correto afirmar que: 

A) é assegurado ao trabalhador urbano ou rural  
direito ao seguro desemprego, em quaisquer das 
hipóteses de rescisão do contrato de trabalho. 

B) o trabalhador urbano ou rural tem direito a 
remuneração de serviço extraordinário, quando 
ultrapassa a jornada de trabalho de oito horas 
diárias e quarenta e quatro horas semanais. Essa 
remuneração deve ser paga com o percentual de 
50% a mais do valor da hora normal de trabalho.  

C) nas empresas com quadro de empregados em 
número superior a duzentos é assegurada a 
eleição de um deles para representá-los, com o 
objetivo exclusivo de promover o entendimento 
direto com os empregados.  

D) em situação de comprovada crise financeira da 
empresa,  com risco de demissão em massa, 
admite-se a redução de salário dos seus 
empregados, mediante acordo individual de 
trabalho. 

E) nos sindicatos, é assegurado ao trabalhador 
aposentado filiado o direito de voto, sendo-lhe 
vedado, todavia, o direito de ser votado.  

33. No tocante aos Direitos Políticos, analise as 
proposições abaixo. 

1) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 
contados da diplomação.  

2) A idade mínima de trinta anos é condição de 
elegibilidade, na forma da lei, para o exercício 
das funções de Presidente da República,  de 
Vice-Presidente da República e de Senador.  

3) É vedado o alistamento dos estrangeiros como 
eleitores, e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, dos conscritos.  

4) A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto.   

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4  
E) 2 e 4. 

34. É de competência privativa do Presidente da 
República: 

A) sancionar, promulgar e fazer publicar as 
emendas constitucionais.  

B) dispor, mediante decreto legislativo, sobre o 
funcionamento da Administração Direta, desde 
que para tanto seja autorizado por lei prévia.  

C) estabelecer limites globais e condições para o 
montante da dívida mobiliária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  

D) resolver definitivamente sobre tratados, acordos 
ou atos internacionais que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.  

E) decretar o estado de defesa e o estado de sítio e 
decretar e executar a intervenção federal.  

35. Em relação à Segurança Pública, é incorreto afirmar 
que: 

A) os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.  

B) constituem atribuição da Polícia Federal a 
prevenção e a repressão do tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins.  

C) a Polícia Federal juntamente com as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares 
exercem as funções de Polícia Judiciária da 
União.  

D) a lei disciplinará a organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, 
de maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades.  

E) à Polícia Federal, instituída por lei como órgão 
permanente, compete o exercício das funções de 
Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras.  

36. Quanto à Seguridade Social, é correto afirmar que: 

A) nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio.  

B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, 
integrando o orçamento da União.  

C) as entidades beneficentes de assistência social, 
em qualquer hipótese, não se eximem da 
obrigação de contribuir para o custeio da 
seguridade social.  

D) somente por lei ordinária podem ser instituídas 
novas fontes destinadas a garantir a manutenção 
ou expansão da Seguridade Social. 

E) excepcionalmente, admite-se que o benefício que 
substitui o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado  tenha valor 
mensal inferior ao salário-mínimo. 
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37. Acerca da Ordem Social, assinale a alternativa correta. 

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

B) Aos maiores de sessenta anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.   

C) Os pais têm o dever legal de assistir, criar e 
educar os filhos menores, enquanto que os filhos 
maiores têm obrigação moral de ajudar e 
amparar os seus pais na velhice, carência ou 
enfermidade.  

D) Aqueles que praticam condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente estão 
sujeitos a sanções penais e administrativas, 
razão pela qual se eximem da obrigação de 
reparar os danos decorrentes de tais condutas.  

E) Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em 
defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do Processo.  

38. São privativas dos brasileiros natos as seguintes 
funções: 

A) Presidente da República e Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. 

B) Ministro de Supremo Tribunal Federal e Ministro 
da Justiça. 

C) Presidente da República e Ministro da Justiça. 
D) Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro 

de Estado da Defesa.  
E) Ministro do Superior Tribunal de Justiça e 

Ministro de Estado da Defesa. 

 

Noções de Direito Administrativo  

39. Com relação às entidades da Administração Pública 
Indireta, é correto afirmar que: 

A) as sociedades de economia mista não estão 
submetidas aos princípios da Administração 
Pública, exceto quando têm por objetivo prestar 
serviço público.  

B) as sociedades de economia mista são 
constituídas com capital exclusivamente público, 
mas administradas em conjunto pela 
Administração e pelos  Administrados.  

C) admite-se, na composição do capital das 
empresas públicas, a participação de capital 
privado, desde que seja em percentual 
minoritário.  

D) a Fundação é pessoa jurídica de direito privado 
com capital inteiramente público, podendo adotar 
quaisquer das formas legais  de organização das 
sociedades em geral.  

E) as autarquias são pessoas jurídicas de direito 
público, criadas por lei específica, que têm por 
objetivo a prestação de determinado serviço 
público descentralizado. 

 

 

40. Sobre os princípios básicos da Administração, é 
correto afirmar que: 

A) os princípios da eficiência e da impessoalidade, 
em que pese regerem a Administração Pública, 
não estão incluídos entre os princípios previstos 
expressamente no Art. 37 da Constituição 
Federal. 

B) o princípio da publicidade consiste na 
necessidade de divulgação oficial do ato 
administrativo para conhecimento público e início 
de seus efeitos externos.  

C) o princípio do devido processo legal não se aplica 
à Administração Pública em geral, sendo 
específico da atividade processual do Poder 
Judiciário.  

D) o princípio da eficiência alcança apenas os 
serviços prestados diretamente à coletividade.  

E) o princípio da legalidade consiste na busca da 
eficiência, presteza e rendimento funcional no 
âmbito do serviço público.  

41. Com relação aos atos de improbidade administrativa 
que importam enriquecimento ilícito, analise as 
proposições abaixo. 

1) No caso de enriquecimento ilícito, o agente 
público ou terceiro beneficiário não perderá os 
bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, 
estando sujeito somente às sanções penais.  

2) Na hipótese de enriquecimento ilícito, o agente 
está sujeito, dentre outras penalidades, à 
suspensão dos direitos políticos, de oito a dez 
anos.  

3) Dentre as penalidades previstas ao administrador 
público que pratica ato de improbidade, gerando 
o enriquecimento ilícito, incluem-se a reclusão e a 
detenção.  

4) A perda de função pública e a proibição de 
contratar com o poder público são penas 
previstas aos agentes públicos que praticam ato 
de improbidade administrativa. 

De acordo com a Lei n° 8.429/92, estão corretas, 
apenas, as proposições: 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 4.  
D) 2 e 3. 
E) 3 e 4. 

42. Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas da assertiva abaixo. 

“____________ é a modalidade de licitação entre 

interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, mediante a divulgação do 

certame entre pelo menos  ____________ prováveis 

interessados, escolhidos pela unidade administrativa.” 

A) Tomada de preços – seis. 
B) Concorrência – mil. 
C) Convite – três. 
D) Concurso – dois mil.  
E) Leilão – quinhentos. 
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43. Quanto às Licitações Públicas, é correto afirmar que: 

A) é inexigível a licitação para fornecimento de 
energia elétrica e gás natural com 
concessionária. 

B) quando houver possibilidade de 
comprometimento da segurança nacional, nos 
casos estabelecidos em decreto do Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional, a licitação é dispensável.  

C) no processo de dispensa de licitação, dada a 
singularidade da prestação, o agente púbico não 
precisa justificar o preço contratado.  

D) é inexigível a licitação para contratação de 
serviço na hipótese de licitação deserta e não 
sendo possível novo certame sem prejuízo para a 
Administração.  

E) as causas de dispensa de licitação previstas na 
legislação são meramente exemplificativas.  

44. Com relação aos Poderes da Administração Pública, 
analise as afirmações abaixo. 

1) A Administração Pública, como resultado do 
poder hierárquico, é dotada da prerrogativa de 
ordenar, coordenar, controlar e corrigir as 
atividades de seus órgãos e agentes no seu 
ambiente interno.  

2) A Administração Pública, por meio do regular uso 
do poder disciplinar, apura infrações e aplica 
penalidades aos servidores públicos e às demais 
pessoas sujeitas à disciplina administrativa.  

3) Poder vinculado é aquele que a lei confere à 
Administração Pública para a prática de ato de 
sua competência, determinando os elementos e 
requisitos necessários à sua formalização.  

4) A revisão dos atos subordinados configura uma 
das faculdades do poder regulamentar.  

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3.  
B) 1 e 4. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 3 e 4. 

45. Em relação ao Poder de Polícia, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) O poder de polícia administrativa, tendo em vista 
os meios de atuação, pode ser originário ou 
outorgado.  

B) No exercício do poder de polícia, a Administração 
pode ditar e executar medidas restritivas de 
direito individual em benefício do bem-estar da 
coletividade e da preservação do Estado. 

C) O ato de apreensão de remédios por um fiscal, 
por apresentarem prazo de validade vencido e 
estarem expostos na prateleira de uma farmácia, 
é exemplo do poder de polícia da administração 
pública.  

D) O poder de polícia deve atender ao interesse 
público, sendo injustificável o seu exercício para 
beneficiar pessoa determinada.  

E) Poder de polícia é o poder reconhecido 
juridicamente à Administração Pública, de modo 
implícito ou explícito, que consiste na liberdade 
de praticar atos administrativos com autoridade, 
de acordo com a conveniência, a oportunidade e 
o conteúdo. 

46. No que se refere à Responsabilidade Civil do Estado, 
é correto afirmar que: 

A) o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva 
da vítima e a culpa exclusiva de terceiro são 
excludentes da responsabilidade do Estado.  

B) constatado que o agente a serviço do Estado não 
agiu com culpa em sentido estrito, o Estado não 
se responsabiliza pelos danos  causados 
decorrentes de sua conduta. 

C) a responsabilidade civil subjetiva da 
Administração Pública consiste no dever de 
reparar os danos e prejuízos causados, 
exclusivamente, em decorrência do fato ocorrido 
e da má execução da obra.  

D) as permissionárias prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus 
agentes causarem a terceiros de forma subjetiva, 
com base no risco integral.  

E) a responsabilidade objetiva do Estado não 
impede a ação regressiva em face do agente 
responsável pelo dano, sendo irrelevante se agiu 
com culpa ou dolo.  

 

Noções de Administração  

47. A noção de “planejar” pode contemplar diversos 
aspectos, EXCETO: 

A) planejar é definir objetivos a serem alcançados. 
B) planejar é definir meios para possibilitar a 

realização de resultados desejados. 
C) planejar é trabalhar para construir uma situação 

nova que não resulte da simples evolução dos 
acontecimentos presentes. 

D) planejar é avaliar alternativas para escolher um 
determinado curso de ação. 

E) planejar é monitorar os resultados obtidos após a 
execução de uma atividade. 

48. Não pode ser considerado como aspecto associado ao 
crescimento das funções do Estado nem das despesas 
públicas: 

A) a qualidade dos serviços públicos. 
B) o aumento da demanda por bens e serviços 

públicos. 
C) o crescimento da renda. 
D) disponibilidades de alternativas para a tributação. 
E) fatores políticos e sociais. 

49. Sobre a estrutura funcional de uma organização, é 
incorreto afirmar que: 

A) as tarefas são distintas umas das outras. 
B) a quantidade de gerentes tende a ser a menor 

possível. 
C) o administrador principal não possui pleno 

controle sobre a organização. 
D) há relação entre competências e áreas de 

atuação. 
E) a complexidade da gestão depende do tamanho 

da organização. 
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50. A sequência correta das etapas inerentes ao processo 
de organização é: 

A) definição de autoridade e responsabilidade – 
divisão do trabalho – desenho da estrutura. 

B) divisão do trabalho – desenho da estrutura – 
definição de autoridade e responsabilidade. 

C) divisão do trabalho – definição de autoridade e 
responsabilidade – desenho da estrutura.  

D) definição de autoridade e responsabilidade – 
desenho da estrutura – divisão do trabalho. 

E) desenho da estrutura – definição de autoridade e 
responsabilidade – divisão do trabalho. 

51. Não é um dos objetivos da administração financeira de 
uma organização: 

A) aumento da riqueza dos proprietários da 
organização. 

B) aumento das vendas da organização. 
C) aumento do valor de mercado da organização. 
D) aumento do lucro da organização. 
E) aumento da eficácia das decisões de 

investimento. 

52. No contexto orçamentário público, as despesas não 
são classificadas como sendo: 

A) despesas institucionais. 
B) despesas funcionais. 
C) despesas por programas. 
D) despesas por cronologia. 
E) despesas por natureza. 

53. Faz parte da elaboração do processo orçamentário, 
EXCETO: 

A) o intervalo de tempo considerado é relevante 
para a elaboração de um orçamento. 

B) os orçamentos são instrumentos gerenciais 
aplicáveis a diversos tipos de organizações. 

C) o processo orçamentário pode ser decomposto 
em orçamentos operacionais e orçamentos 
financeiros. 

D) as empresas podem adaptar o processo 
orçamentário a partir de suas especificidades 
operacionais. 

E) período orçamentário é o intervalo de tempo 
requerido para a elaboração do orçamento. 

54. Sobre tributos, é incorreto afirmar que: 

A) receitas tributárias são receitas correntes. 
B) existem tributos federais, estaduais e municipais. 
C) o imposto de renda é um tributo municipal. 
D) as contribuições de melhoria são tributos. 
E) o imposto sobre produtos industrializados é um 

tributo federal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislação Institucional  
 

55. Segundo a Lei nº 5.483/2005/Estado do Piauí, NÃO é 
penalidade que o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Piauí, no exercício da fiscalização que lhe 
compete por força de lei, poderá aplicar pelo não 
cumprimento de quaisquer das exigências de medidas 
de proteção contra incêndio e pânico: 

A) multa. 
B) advertência por escrito. 
C) apreensão e perdimento de equipamentos e 

produtos. 
D) destruição ou inutilização de equipamentos e 

produtos. 
E) interdição ou embargo de obra ou atividade. 

56. Segundo a Lei nº 5.459/2005/Estado do Piauí, não é 
um dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Piauí: 

A) de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes – 
QOBM/Comb. 

B) de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde – 
QOBM/S. 

C) de Oficiais Bombeiros Militares Engenheiros – 
QOBM/E. 

D) de Oficiais Bombeiros Militares Complementares 
– QCOBM. 

E) de Oficiais Bombeiros Administrativos – 
QOB/Adm. 

57. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os 
postos do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares 
Combatentes do Estado do Piauí, previstos na Lei nº 
5.459/2005/Estado do Piauí. 

A) Aspirante, 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, 
Major, Tenente-Coronel e Coronel. 

B) 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente-
Coronel e Coronel. 

C) Aspirante, 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major 
e Tenente-Coronel. 

D) Aspirante, 1º Tenente, Capitão, Major e Tenente-
Coronel. 

E) Aspirante, 2º Tenente, Capitão, Major, Tenente-
Coronel e Coronel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Concurso Público Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí 

14 
 

58. Com relação à transferência definitiva de Policiais 
Militares do Estado do Piauí para o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Piauí e de Bombeiros 
Militares do Estado do Piauí para a Polícia Militar do 
Estado do Piauí, é correto afirmar que: 

A) em qualquer caso, se houver vaga para o mesmo 
posto ou graduação e entre quadros 
correspondentes nas duas Corporações. 

 

B) se a transferência for para o Quadro de Oficiais 
Bombeiros Militares Combatentes – 
QOBM/Comb, será exigida a conclusão do Curso 
de Formação de Oficiais Bombeiros Militares 
(CFO/BM), realizado em Academia de Bombeiro 
Militar, independente da apresentação do 
respectivo histórico escolar. 

 

C) se a transferência for para o Quadro de Oficiais 
Bombeiros Militares de Saúde, será exigida a 
conclusão do Curso de Formação de Oficiais 
Bombeiros Militares (CFO/BM), realizado em 
Academia de Bombeiro Militar, independente da 
apresentação do respectivo histórico escolar. 

 

D) se a transferência for para o Quadro de Oficiais 
Bombeiros Militares de Saúde, será exigida a 
conclusão do Curso de Formação de Oficiais 
Bombeiros Militares (CFO/BM), realizado em 
Academia de Bombeiro Militar, além do 
respectivo histórico escolar. 

 

E) se a transferência for para o Quadro de Oficiais 
Policiais Militares – QOPM, será exigida a 
conclusão do Curso de Formação de Oficiais 
Policiais Militares (CFO/PM), realizado em 
Academia de Polícia Militar, independente da 
apresentação do respectivo histórico escolar. 

59. Segundo a Lei nº 5.461/2005/Estado do Piauí, não é 
critério para a promoção dos Oficiais do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Piauí: 

A) antiguidade. 
B) merecimento. 
C) post mortem. 
D) bravura. 
E) ressarcimento de preterição, em casos 

extraordinários. 

60. Conforme a Lei nº 5.494/2009/Estado do Piauí, não é 
um órgão de apoio do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado Piauí: 

A) Centro de Manutenção. 
B) Centro de Suprimento e Material. 
C) Centro de Assistência Social. 
D) Centro de Treinamento Operacional. 
E) Centro de Operações e Comunicações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


