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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01 

Em relação à grafia de nomes de cargos compostos, qual sentença está em consonância com o Manual 
de Redação da Presidência da República? 

a) Ruth Cardoso (1930-2008), antropóloga e esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 

como primeira dama, impôs, gradativamente, a modernização do assistencialismo no Brasil. 

b) O Diretor-geral do Instituto de Ciências Aplicadas determinou ao ouvidor-geral que envidasse 

esforços para resolver as reclamações recebidas na última semana. 

c) O coordenador e o vice-coordenador do Curso de Geografia solicitaram uma reunião ao diretor-

adjunto para tratarem de problemas no câmpus de Alfenas. 

d) O sócio gerente da Editora contratada para a publicação do livro não se pronunciou acerca do 

atraso na entrega dos livros impressos. 

 

QUESTÃO 02 

Analise as afirmações a seguir acerca do uso do hífen. 

I. O hífen é um sinal usado para unir pronomes átonos a verbos. Ex.: Permita-me esclarecer a dúvida 
apresentada.  

II. Usamos o hífen no final de uma linha para indicar a separação das sílabas de uma palavra em 
duas partes (a chamada translineação): com-/parar, gover-/no.  

III. O hífen de composição vocabular ou de ênclise e mesóclise é repetido quando coincide com a 
translineação: Exemplo: decreto-/-lei, exigem-/-lhe, far-/-se-á. 

Qual alternativa apresenta análise correta das afirmações? 

a) Todas estão corretas. 

b) Todas estão incorretas. 

c) Apenas a I está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 
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QUESTÃO 03 

Qual placa está de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa? 

 

1) 

 

2) 

 

 encurtador.com.br/nqwN0   encurtador.com.br/lFKY8 

3) 

 

4) 

 

 encurtador.com.br/kyAGL  encurtador.com.br/adzK4  

 

a) Imagem 1. 

b) Imagem 2. 

c) Imagem 3. 

d) Imagem 4. 
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QUESTÃO 04 

Ao produzir um documento oficial, o produtor do texto deve: 

a) usar, na introdução, as formas: Tenho a honra de, Tenho o prazer de, Cumpre-me informar que.  

b) usar negrito para realce de palavras e trechos quando necessário e evitar o uso de sublinhado para 

realçar palavras e trechos em comunicações oficiais. 

c) grafar siglas com todas as letras maiúsculas. 

d) usar Digníssimo (DD) e Ilustríssimo (Ilmo.) sempre que se dirigir a uma autoridade de nível 

hierárquico superior. 

 

QUESTÃO 05 

Leia o texto para responder a esta questão. 

Este, esse ou aquele? 

Publicado em 07/02/2021 - 14:57 Dad Squarisiportuguês 

Paulo, funcionário do Banco Central, quis mudar de ares. Foi requisitado para o Ministério da Economia. 
No ofício de encaminhamento, o BC frisava que “os ônus correrão por conta dessa instituição”. Chegou o 

fim do mês. Cadê salário? 

O banco dizia que o ministério deveria pagar. O ministério dizia que era o banco. E daí? O xis da resposta 
estava no pronome “dessa”. 

Disponível em: https://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/este-esse-ou-aquele-3/. Acesso em: 20 de mar. 2021. 

Em relação ao uso do pronome demonstrativo “dessa”, observa-se que Paulo foi prejudicado porque 
alguém não sabia qual o uso do pronome de acordo com a norma padrão. Analisando a situação 
apresentada, é correto afirmar que: 

a) Há inadequação quanto ao uso do pronome “dessa”, pois deveria ter sido usado o pronome “desta” 

para se referir ao Ministério da Economia, que deveria ser responsável por pagar o salário do 

Paulo. 

b) Há ambiguidade com o uso do pronome “dessa”, não sendo possível definir quem deverá pagar o 

salário do Paulo. 

c) Quem deverá pagar o salário do Paulo é o Banco Central, pois o pronome “dessa” se refere ao 

emissor do ofício. 

d) Quem deverá pagar o salário do Paulo é o Ministério da Economia, pois o pronome “dessa” se 

refere ao destinatário do ofício. 
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QUESTÃO 06 

 

 

 

Disponível em encurtador.com.br/flKO6, acesso em 23 mar. 2022. 

 

 

Da análise do texto, é adequado afirmar que: 

a) A demanda nos postos de vacina indica relativamente que após a imunização novos ambientes de 

trabalho surgirão. 

b) A taxa de desempregados continua sendo uma preocupação mesmo com as vacinas acontecendo 

em território nacional. 

c) A vacinação tem aumentado o desemprego no país, gerando problemas e desigualdades das 

condições socioeconômicas. 

d) A campanha nacional de vacinação surgiu para fortalecer pequenos mercadores, que estavam 

inseguros sobre seus empregados. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 07 e 08. 

 

Uma pequena proteína, às vezes chamada de "hormônio do amor", pode desempenhar um papel muito 
maior nas nossas relações com os outros. 

O que acontece no cérebro quando o amor está no ar? Por muitos anos, os biólogos responderam: 
"oxitocina!" Essa pequena proteína, com apenas nove aminoácidos de comprimento, é às vezes chamada 
de "hormônio do amor" porque está relacionada à formação de casais, cuidados maternais e outros 
comportamentos sociais positivos e amorosos. 

Mas, recentemente, neurocientistas vêm revisando suas impressões sobre a oxitocina. Experimentos com 
camundongos e outros animais de laboratório indicam que, em vez de agir de gatilho em prol do bom 
comportamento social, essa molécula pode simplesmente aguçar a percepção de indicações sociais, de 
forma que os animais possam aprender a dirigir seu comportamento com maior precisão. 

A oxitocina também aumenta a reação do sistema de recompensas do cérebro, segundo Yevgenia 
Kozorovitskiy, neurocientista da Universidade do Noroeste, nos Estados Unidos. Este efeito pode alterar o 
comportamento do animal, fazendo com que ele deixe de buscar coisas novas no ambiente para 
concentrar-se nas recompensas sociais. 

Disponível em encurtador.com.br/rwEO4, acesso em 24 de março de 2022 (com adaptações) 

 

QUESTÃO 07 

A progressão temática refere-se à forma como um produtor de um texto apresenta e explora um tema. 
Qual título expressa melhor a forma escolhida pelo produtor do texto em análise na apresentação e 
exploração do tema? 

a) Cientistas descobrem reações da ocitocina no sistema de recompensas do cérebro que deixam as 

pessoas mais insociáveis. 

b) Entenda o que é a ocitocina e por que ela é chamada de “hormônio do amor” na regulação do 

nosso sistema biológico. 

c) Você sabia que a biologia de nosso corpo pode explicar a formação de casais e cuidados 

maternais? 

d) Além de “hormônio do amor”, pesquisas recentes revelam importância da ocitocina nas relações 

sociais. 
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QUESTÃO 08 

De acordo com a estrutura do texto e as informações nele apresentadas, sua principal função é: 

a) Entreter o leitor deixando o tema mais engraçado e acessível ao utilizar “hormônio do amor” no 

lugar de ocitocina. 

b) Difundir o conhecimento científico, a partir de pesquisas e resultados de investigações sobre 

determinado tema. 

c) Apresentar, de forma didática, a opinião de um especialista para dissuadir o leitor sobre a 

importância do hormônio. 

d) Divulgar uma descoberta a fim de aumentar o consumo de produtos à base de oxitocina. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e 10. 

 

Qual a importância da escrita? 

Hoje em dia a escrita é bem usada no nosso dia a dia e é muito importante, pois estamos cercados de 
informações, letras e números. A escrita é a prática de algo que foi recebida pela informação que nos 
chegou através de uma simples leitura de um livro, de uma placa, de um outdoor, ou que foi recebida por 
escutarmos um noticiário de um rádio, de um televisor ou mesmo ouvir uma notícia de alguém. Escrever é 
importante pois deixa a mente fluir, deixando nosso pensamento no papel, falando sobre algum assunto 
que aconteceu ou está acontecendo hoje em dia em nosso dia a dia. 

Os professores devem criar necessidades de escrita para as crianças, devem estimular as crianças a 
compreender textos, interpretá-los e a levantar hipóteses sobre eles. Além disso, deve-se incentivar os 
alunos a usar a criatividade e desenvolver seus próprios textos, sejam eles sobre qualquer assunto. 
Somente dessa maneira o aprendizado da escrita se dá por completo e não se torna um processo 
maçante, mecânico e sem propósito. 

“A escrita registra nosso desejo e necessidade de comunicação e expressão; a vivência de experiências 
significativas cria necessidades de expressar-se e comunicar-se” (MELLO, 2006, p. 183). Nessa visão, se 

entende a importância da escrita, por manter um vínculo entre o leitor e o escritor de maneira viva, criando 
uma relação de pensamento a ser questionado pelos envolvidos e trazendo uma expectativa de troca de 
informações e conhecimentos.  

MELLO, Suely Amaral. A. A apropriação da escrita como um instrumento cultural complexo. In: Vigotski e 
a Escola atual: fundamentos teóricos e implicações pedagógicas. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 
2006 

Disponível em https://centroevolvere.com.br/blog/qual-a-importancia-da-escrita/, acesso em 24 de março de 2022 
(com adaptações) 
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QUESTÃO 09 

A expressão “Somente dessa maneira o aprendizado da escrita se dá por completo” tem por função: 

a) Retomar e reforçar informações introduzidas previamente em outras passagens do texto. 

b) Sinalizar as relações de causa e consequência existentes entre blocos de informações. 

c) Fazer referência ao falante sobre a situação de produção de um dado enunciado. 

d) Adicionar novas informações constantes no parágrafo anterior. 

 

QUESTÃO 10 

Embora o texto trate de importância da escrita, há alguns atributos mencionados no Manual de Redação 
da Presidência da República necessários para a boa produção textual que não foram respeitados. Qual 
fragmento do texto apresenta problemas quanto à clareza, à precisão, à objetividade e à concisão? 

a) Escrever é importante pois deixa a mente fluir, deixando nosso pensamento no papel, falando 

sobre algum assunto que aconteceu ou está acontecendo hoje em dia em nosso dia a dia. 

b) A escrita registra nosso desejo e necessidade de comunicação e expressão; a vivência de 

experiências significativas cria necessidades de expressar-se e comunicar-se. 

c) Somente dessa maneira o aprendizado da escrita se dá por completo e não se torna um processo 

maçante, mecânico e sem propósito. 

d) Além disso, deve-se incentivar os alunos a usar a criatividade e desenvolver seus próprios textos, 

sejam eles sobre qualquer assunto. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 

Julia, interessada em se tornar servidora pública de determinada autarquia federal, buscou, na Lei 
8.112/90, as regras sobre Concurso Público.  

Sobre o referido tema, a Lei 8.112/90 dispõe que:  

a) O concurso público terá validade de até 5 (cinco) anos. 

b) O concurso será de provas ou de provas e títulos. 

c) É possível abrir novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com 

prazo de validade não expirado. 

d) O concurso poderá ser realizado em cinco etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do 

respectivo plano de carreira. 
 

QUESTÃO 12 

Gilmar, servidor público federal, responde a processo administrativo disciplinar, tendo em vista que foi 
detectada, pela administração, a acumulação ilegal de cargos. 
 
A autoridade, após a observância de todos os procedimentos legais, constatou que ficou caracterizada a 
acumulação ilegal e provada a má-fé de Gilmar. 
 
Assim, considerando o que dispõe a Lei 8.112/90, aplicar-se-á a pena de: 

a) Demissão.  

b) Suspensão. 

c) Advertência. 

d) Exoneração. 

 
QUESTÃO 13 

Mauro, na condição de administrado interessado, agiu de modo temerário em determinado processo 
administrativo que tramita no âmbito da Universidade Federal de Alfenas. 
 
Perante a Administração, segundo a Lei 9.784/99, Mauro:  

a) descumpriu um dever. 

b) exerceu um direito. 

c) cumpriu um dever. 

d) violou um direito.  
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QUESTÃO 14 

Pedro, classificado em primeiro lugar no concurso público para o cargo de Assistente em Administração 
em determinada universidade federal, descobriu que Beatriz era a servidora responsável pela publicação 
da nomeação dos candidatos da instituição em que fora aprovado. Ocorre que o edital do concurso exige 
uma experiência mínima de 12 meses na área administrativa e Pedro possui exatos 10 meses no dia da 
divulgação do resultado final. Preocupado em ser nomeado logo em seguida, caso em que não 
preencheria todos os requisitos para tomar posse no cargo, Pedro ofereceu à Beatriz a quantia de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para retardar sua nomeação no concurso em que fora aprovado, pois precisava 
completar mais 2 meses de experiência para preencher esse requisito. Comovida com a súplica de Pedro, 
Beatriz recusou o valor, mas deixou de praticar indevidamente o ato de ofício para que Pedro pudesse 
preencher esse requisito. 

Diante do caso em tela, quais crimes foram configurados pelas condutas narradas? 

a) Pedro praticou crime de usurpação de função pública, e Beatriz praticou crime de corrupção 
passiva. 

b) Pedro praticou crime de corrupção passiva, e Beatriz não praticou nenhum crime. 

c) Pedro praticou crime de corrupção ativa, e Beatriz praticou crime de prevaricação.  

d) Pedro praticou crime de tráfico de influência, e Beatriz praticou crime de corrupção ativa. 

 

QUESTÃO 15 

José, servidor público federal, está respondendo uma ação por improbidade administrativa. No processo 
foi feito um pedido de indisponibilidade de seus bens, a fim de garantir a integral recomposição do erário 
resultante do enriquecimento ilícito já comprovado nos autos. Na petição ficou comprovada que a oitiva 
prévia de José frustraria a efetividade da medida. Assim sendo, a indisponibilidade de seus bens foi 
decretada sem sua oitiva. A decisão bloqueou o valor de 20 salários mínimos de um montante de 60 
salários mínimos disponíveis em sua conta-corrente e tornou indisponível sua atual residência (bem de 
família), fruto da vantagem patrimonial indevida.  

Diante do caso em tela, qual das alternativas abaixo é condizente com o que dispõe a Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992? 

a) Embora o pedido de indisponibilidade de bens tenha sido deferido antes da oitiva prévia de José, é 

imprescindível sua oitiva no prazo de 5 (cinco) dias após o bloqueio de seus bens. 

b) É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 20 (vinte) salários mínimos de sua 

conta-corrente. Assim, a decisão que bloqueou os 20 (vinte) salários é ilegal. 

c) O bloqueio dos 20 (vinte) salários mínimos da conta de José está em conformidade com a lei, 

restando-lhe em sua conta-corrente 40 (quarenta) salários mínimos. 

d) Ainda que o imóvel de José seja fruto de vantagem patrimonial indevida, por se tratar de bem de 

família, tutelado pelo direito da dignidade da pessoa humana, não deveria ter se tornado 

indisponível. 
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NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16 

O servidor Vinícius Pereira Nogueira acabou de entrar em exercício como Técnico Administrativo em 
Educação em uma instituição pública de ensino superior. Por conta dos protocolos de segurança contra a 
pandemia do coronavírus, ele deve começar a trabalhar de casa. O NTI, Núcleo de Tecnologia da 
Informação, passou instruções para que Vinícius consiga acessar os sistemas da instituição e dessa forma 
realizar seu trabalho de forma remota e segura. 

Uma das exigências é que ele instale um programa de VPN (Virtual Private Network) em seu computador, 
já que só é possível entrar na rede privada da instituição por meio desse serviço, quando não se está 
fisicamente conectado a ela. Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, VPN é o termo usado para 
se referir à construção de uma rede privada utilizando redes públicas (por exemplo, a Internet) como 
infraestrutura. 

Ainda segundo a Cartilha, esses sistemas utilizam criptografia e outros mecanismos de segurança para 
garantir que somente usuários autorizados possam ter acesso à rede privada e que nenhum dado seja 
interceptado enquanto estiver passando pela rede pública. 

De acordo com o contexto acima, é correto afirmar que: 

a) O fato de usar a VPN permitirá que Vinícius deixe de informar senhas para acesso a sistemas 

internos e externos, com segurança. 

b) Enquanto estiver conectado à rede da instituição, o computador de Vinícius não dependerá de um 

provedor para se conectar à Internet. 

c) Ao utilizar a VPN, o computador de Vinícius passará a fazer parte da rede da instituição na qual 

trabalha, independentemente da sua localização. 

d) Caso a conexão de Internet do Vinícius seja interrompida por qualquer motivo, o acesso aos 

sistemas da instituição permanecerá funcionando. 
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QUESTÃO 17 

A servidora Inayara Maria Clemente trabalha no Centro Integrado de Assistência ao Servidor, o CIAS. Seu 
chefe solicitou que ela criasse uma planilha eletrônica para auxiliar os profissionais de saúde no cálculo do 
Índice de Massa Corporal - IMC dos servidores que procuram o Centro. Utilizando o aplicativo de planilhas 
do Google, Inayara criou o documento e, para testar, inseriu seus próprios dados de peso e altura. Veja o 
resultado: 

 

Sabendo que IMC é igual ao peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, a fórmula utilizada por 
Inayara na célula B4 foi a seguinte: 

=ARRED($B$2/($B$3*$B$3);2) 

Por que Inayara acrescentou o caracter “$” na fórmula? 

a) Para permitir que a fórmula seja copiada para outra célula da planilha sem que o resultado seja 

afetado. 

b) Para possibilitar o arredondamento do resultado em duas casas decimais, independentemente do 

valor obtido. 

c) Para garantir que os valores informados como peso e altura possam ser alterados sem que o 

resultado seja afetado. 

d) Para fazer com que o valor seja modificado sempre que a fórmula for copiada para outra célula. 
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QUESTÃO 18 

Para acessar um sítio eletrônico na Internet é necessário informar o endereço desse sítio em um 
navegador. Esse endereço é chamado de URL (Universal Resource Locator), uma sequência de 
caracteres que indica a localização de um recurso na Internet, como por exemplo https://www.unifal-
mg.edu.br.  

O fato de uma URL começar com os caracteres “HTTPS” mostra que: 

a) A conexão entre o seu navegador e o sítio utiliza recursos para diminuir a complexidade na 

transmissão de dados, e isso torna o acesso muito mais seguro. Significa, por exemplo, que 

senhas e dados bancários estão livres de recursos complexos de criptografia e por isso, menos 

vulneráveis. 

b) A conexão entre o seu navegador e o sítio utiliza recursos de criptografia para transmissão de 

dados, e isso torna o acesso muito mais seguro. Significa, por exemplo, que senhas e dados 

bancários que forem digitados no sítio não sejam descobertos por terceiros. 

c) A conexão entre o seu navegador e o sítio utiliza recursos para acelerar a transmissão de dados, e 

isso torna o acesso muito mais rápido. Significa, por exemplo, que senhas e dados bancários serão 

transmitidos mais rapidamente e por isso estão imunes à interceptação de terceiros. 

d) A conexão entre o seu navegador e o sítio utiliza recursos de aumento de memória na transmissão 

de dados. Significa, por exemplo, que senhas e dados bancários poderão trafegar em conjunto com 

uma grande quantidade de informações sem prejuízo para o desempenho da conexão. 

 

QUESTÃO 19 

Depois que André entrou em um site de uma empresa de produtos para escritório, ele passou a receber 
frequentemente e-mails desta empresa na sua caixa de entrada da conta pessoal do Gmail. 

Qual procedimento a seguir pode ser executado pelo André sempre que ele receber tais e-mails, uma vez 
que ele não tem interesse em ficar recebendo na sua caixa de entrada esses e-mails: 

a) Selecionar esses e-mails não desejados e clicar em “Marcar como lida”. 

b) Selecionar esses e-mails não desejados e clicar em “Denunciar spam”. 

c) Selecionar esses e-mails não desejados e clicar em “Suspender”. 

d) Selecionar esses e-mails não desejados e clicar em “Ignorar”. 
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QUESTÃO 20 

Você deseja mover, sem deixar cópia, o arquivo “Despacho5.doc” que está no seu pen drive (dispositivo 
portátil de armazenamento) para a pasta “C:/Despachos”. Considerando que você está utilizando um 

computador com o sistema operacional Windows 10 e sabendo dos comandos de atalho do teclado: 

Ctrl + C copia itens selecionados para área de transferência, 

Ctrl + X recorta itens selecionados para área de transferência, 

Ctrl + V cola itens da área de transferência e 

Shift + Delete exclui itens de forma permanente. 

Qual procedimento a seguir pode ser executado para realizar a operação desejada, com o seu pen drive 

conectado no computador e utilizando o aplicativo Explorador de Arquivos do Windows 10. 

a) Localize e abra o pen drive. Selecione o arquivo “Despacho5.doc”. Utilize o comando Ctrl + C. 

Localize e abra a pasta “C:/Despachos”. Utilize o comando Shift + Delete. 

b) Localize e abra o pen drive. Selecione o arquivo “Despacho5.doc”. Utilize o comando Ctrl + V. 

Localize e abra a pasta “C:/Despachos”. Utilize o comando Shift + Delete. 

c) Localize e abra o pen drive. Selecione o arquivo “Despacho5.doc”. Utilize o comando Ctrl + C. 

Localize e abra a pasta “C:/Despachos”. Utilize o comando Ctrl + X. 

d) Localize e abra o pen drive. Selecione o arquivo “Despacho5.doc”. Utilize o comando Ctrl + X. 

Localize e abra a pasta “C:/Despachos”. Utilize o comando Ctrl + V. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

Segundo Santos (2014), “o planejamento costuma figurar como a primeira função administrativa, 

exatamente por ser aquela que serve de base para as demais. Ele determina, antecipadamente, o que se 
deve fazer, quais os objetivos a serem atingidos, quais controles serão adotados e que tipo de 
gerenciamento será pertinente para alcançar resultados satisfatórios. O propósito do planejamento 
governamental é definir os objetivos para o futuro e os meios para alcançá-los, de maneira que as 
transformações ocorridas na comunidade na qual o governo pretende intervir não sejam determinadas, 
simplesmente, por circunstâncias fortuitas ou externas, mas pelo resultado de decisões e propósitos 
gerados por alguns ou todos os seus habitantes”. No contexto das universidades, o planejamento: 

 

a) É representado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), uma importante ferramenta que 

subsidia o desenvolvimento do planejamento tradicional dessas organizações. 

b) É representado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), uma importante ferramenta que 

subsidia o desenvolvimento do planejamento estratégico dessas organizações. 

c) É representado pela Política de Desenvolvimento Institucional (PDI), uma importante ferramenta 

que subsidia o desenvolvimento do planejamento tradicional dessas organizações. 

d) É representado pela Política de Desenvolvimento Institucional (PDI), uma importante ferramenta 

que subsidia o desenvolvimento do planejamento estratégico dessas organizações. 

 

 

QUESTÃO 22 

São princípios explícitos da administração pública, consoante o artigo 37 da Constituição da República de 
1988, exceto:  

a) Eficiência. 

b) Moralidade. 

c) Transparência. 

d) Impessoalidade. 
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QUESTÃO 23 

Desde o período colonial, a organização da administração pública no Brasil passou por importantes 
transformações. Nesse percurso, o Estado brasileiro vivenciou grandes reformas, caracterizadas, em 
princípio, por três modelos principais. Sobre os modelos de administração pública no Brasil, analise as 
assertivas a seguir. 

I. No modelo patrimonial, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano. 
A res publica não é diferenciada da res principis. Nesse sentido, a reforma administrativa do Estado 
Novo simbolizou o primeiro esforço sistemático de superação do patrimonialismo e a busca por 
uma administração mais racional e eficiente; 

II. O modelo burocrático se caracteriza pela profissionalização, pela ideia de carreira e hierarquia 
funcional, pela impessoalidade, pelo formalismo e etc. Nesse sentido, pautados na desconfiança, 
os controles administrativos, visando resguardar a administração pública, são sempre a posteriori; 

III. O modelo gerencial se caracteriza pela descentralização de decisões e funções, pelas formas 
flexíveis de gestão, pelo controle por resultados e etc. Nesse sentido, a reforma administrativa da 
década de 90, por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Pdrae), se propunha 
a inaugurar o modelo de administração gerencial no Brasil. 

Estão corretas as assertivas: 

a) II e III apenas. 

b) I e III apenas. 

c) I e II apenas. 

d) I, II e III. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre a Gestão de Riscos na administração pública, complete o seguinte trecho: 

“A prática de gestão de riscos possui no seu cerne a __________ e o __________ de __________, de 

modo a não impactarem nos __________ da organização. Desse modo, na administração pública, as 
técnicas de gestão de riscos são incorporadas com a finalidade de aumentarem o controle __________ e 
a __________, e de entregar maior satisfação e melhores serviços à sociedade e aos cidadãos.” 

A alternativa que preenche corretamente o texto é: 

a) Identificação; tratamento; incertezas; objetivos; interno; governança. 

b) Identificação; descarte; certezas; objetivos; interno; governabilidade. 

c) Definição; descarte; incertezas; objetivos; externo; governabilidade. 

d) Definição; tratamento; certezas; objetivos; externo; governança. 
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QUESTÃO 25 

Segundo o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, são mecanismos para o exercício da 
governança pública, exceto: 

a) Liderança. 

b) Estratégia. 

c) Agilidade. 

d) Controle. 

 

 

QUESTÃO 26  

Com base na figura abaixo, analise as assertivas a seguir.  
 

Figura x – Relação entre governança e gestão. 

 
 

Fonte: Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao Tribunal 
de Contas da União (TCU). 3. ed. 
 

I. Enquanto a gestão é a função responsável por estabelecer a direção a ser tomada, a governança é 
a função responsável por realizar. 

II. A governança se preocupa com a efetividade do processo decisório. 

III. A gestão se preocupa com a implementação da direção definida. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e III. 

b) I apenas. 

c) I e II apenas. 

d) II e III apenas. 
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QUESTÃO 27 

Analise a tira em quadrinhos abaixo: 

 

 
Fonte: Programa “Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania (UPT)”. Disponível em: 
<https://avamec.mec.gov.br/ava-mec-ws/instituicao/cgu/conteudo/modulo/4445/uni5/slide3.html>  
 

A tirinha aborda o tema da transparência e prestação de contas no serviço público, ressaltando a 
importância de a população acompanhar e fiscalizar as ações de agentes públicos. Associando a tirinha a 
conceitos da Administração Pública, é inadequado afirmar que: 

 

a) O termo accountability pode ser entendido como o conjunto de mecanismos e procedimentos que 

induzem os dirigentes governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações à sociedade, 

garantindo-se, assim, maior nível de transparência e exposição pública dos resultados alcançados. 

b) O conjunto de mecanismos da accountability deve alinhar o interesse da sociedade e os princípios 

constitucionais expressos da legalidade e publicidade, garantindo o acesso somente daquelas 

informações previamente obrigatórias por norma. 

c) A accountability efetiva está ligada a um conjunto amplo de incentivos e mecanismos institucionais, 

como os de garantia de responsabilização, de participação social e de parcerias entre atores 

estatais e não estatais. 

d) Quanto maior a possibilidade de os cidadãos poderem discernir se os governos estão agindo em 

função do interesse da coletividade e sancioná-lo apropriadamente, mais accountable é um 

governo. 
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QUESTÃO 28  

Sobre o tema Gestão de Pessoas no setor público, é incorreto afirmar que:  

a) No setor público em especial, a gestão de pessoas compete somente aos gestores de cada área 

da organização. 

b) A gestão de pessoas envolve um conjunto de ações preliminares de planejamento das 

necessidades mútuas entre a organização e as pessoas. 

c) A gestão de pessoas não é uma área, tampouco um setor, mas uma função. 

d) No setor público, os agentes públicos e a sociedade são coprodutores de valor público. 

 

QUESTÃO 29 

No campo da gestão de pessoas, o tema liderança vem sendo bastante abordado na atualidade. Nesse 
contexto, Bergue (2019) destaca algumas diferenças entre a abordagem do assunto nos contextos público 
e privado. Diante disso, analise as assertivas a seguir. 

I. Na administração pública não parece razoável diferenciar o líder do gestor, mas tomar a liderança 
como uma capacidade do gestor ou dirigente público.  

II. A multiplicidade de contextos que moldam a realidade da administração pública, reconhecida em 
sua complexidade e dinamismo, permite assumir uma mistura de práticas de liderança, por vezes 
cambiantes, em um mesmo cenário. 

III. Os referenciais que animam a dinâmica do pensamento em liderança no espaço das relações 
privadas podem inspirar e estimular a reflexão acerca de condutas e atitudes ultrapassadas no 
serviço público, mas não se pode pensar em identidade. 

 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e III. 

b) I e II apenas. 

c) I e III apenas. 

d) II e III apenas. 
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QUESTÃO 30 

Sobre a gestão por competências no setor público, complete o seguinte trecho: 

“A gestão por competências tem como finalidades essenciais orientar as políticas de ____________ e de 

____________ de pessoas, e o faz integrando também outras políticas e práticas de gestão. Como 
dimensões da definição de competência, sinteticamente, tem-se ____________, como o saber 
desenvolvido e acumulado; ____________, que é o saber fazer; e ____________, que é a capacidade de 
mobilização, isto é, o impulso para a ação”.  

A alternativa que preenche corretamente o texto é: 

 
a) Estado; gestão; conhecimento; habilidade; atitude. 

b) Governo; gestão; habilidade; conhecimento; atitude. 

c) Desenvolvimento; gestão; habilidade; conhecimento; atitude. 

d) Desenvolvimento; colocação; conhecimento; habilidade; atitude. 

 

QUESTÃO 31 

A Lei 4.320/64 traz em seu artigo 3º que: “A Lei do Orçamento compreenderá todas as receitas...”. Em seu 

artigo 4º, diz que “A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos de governos 

e da administração centralizada...”.  

Esses dispositivos da Lei 4.320/64 são característicos de qual princípio orçamentário? 

a) Universalidade. 

b) Publicidade. 

c) Anualidade. 

d) Unidade. 

 

QUESTÃO 32 

A classificação econômica da despesa orçamentária subdivide-se em despesas correntes e despesas de 
capital. Além da categoria econômica, há também a divisão por grupos, visando demonstrar importantes 
agregados da despesa orçamentária. Nesse sentido, dos grupos a seguir, qual deles não se caracteriza 
como despesa de capital? 

a) Investimentos. 

b) Inversões Financeiras. 

c) Amortização da Dívida. 

d) Pessoal e Encargos Sociais. 

 



 

Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público – Assistente em Administração 

Edital nº 16/2022 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________Assistente em Administração  20 

 

QUESTÃO 33 

Como uma das principais novidades do novo marco constitucional, o Plano Plurianual (PPA), de acordo 
com Albuquerque, Medeiros e Silva (2008, p. 145) “é o instrumento legal de planejamento de maior 

alcance temporal no estabelecimento das prioridades e no direcionamento das ações do governo”. Nesse 

sentido, quanto ao seu período de vigência, que vigora de acordo com o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), qual das alternativas a seguir é a verdadeira? 

a) Coincide com o período de vigência do mandato presidencial. 

b) Possui duração de 3 (três) anos, sendo construído no primeiro ano do mandato presidencial e 

vigorando até o final do mesmo mandato. 

c) Compreende o período entre o início do segundo ano do mandato presidencial e o final do primeiro 

exercício do mandato subsequente. 

d) É um planejamento orçamentário quinquenal que não guarda relação com períodos de mandatos 

presidenciais. 

 

QUESTÃO 34 

Na administração pública, a execução orçamentária e financeira da despesa segue diversas etapas e 
mecanismos. De forma ampla, a execução da despesa se realiza mediante cumprimento de etapas. Em 
um processo geral de execução orçamentária e financeira da despesa, qual é a sequência correta? 

a) (1) previsão orçamentária; (2) processo licitatório; (3) liquidação; (4) empenho; (5) pagamento; (6) 

recebimento do bem ou serviço. 

b) (1) previsão orçamentária, (2) processo licitatório; (3) empenho; (4) recebimento do bem ou serviço; 

(5) liquidação; (6) pagamento. 

c) (1) processo licitatório; (2) previsão orçamentária; (3) recebimento do bem ou serviço; (4) empenho; 

(5) liquidação; (6) pagamento. 

d) (1) recebimento do bem ou serviço; (2) previsão orçamentária; (3) processo licitatório; (4) empenho; 

(5) liquidação; (6) pagamento. 
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QUESTÃO 35 

“A transferência (externa ou interna) concedida por uma Unidade Orçamentária – UO ou Unidade 
Administrativa – UA, para outra Unidade, do poder de utilizar créditos orçamentários ou adicionais que 
estejam sob a sua supervisão ou lhe tenham sido dotados ou transferidos” (GIACOMONI, 2012, p. 329) é 

um conceito característico de qual ação? 

a) Liberação de recursos financeiros. 

b) Descentralização de créditos. 

c) Inscrição em restos a pagar. 

d) Emissão de empenho. 

 

QUESTÃO 36 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
estabeleceu critérios visando sanar diversos problemas na economia brasileira, como emissão de títulos 
públicos sem lastro e endividamento público, com vistas a garantir o equilíbrio das contas públicas 
mediante a aplicação de regras. Dentre as regras está a limitação de gastos com pessoal, que, por serem 
obrigatórios, diminuem a margem de ação da administração pública. Nesse contexto, qual o limite máximo 
de despesa total de pessoal é permitido para a União? 

a) 50%. 

b) 10%. 

c) 60%. 

d) 70%. 

 

QUESTÃO 37 

A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, alterou o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT e instituiu o Novo Regime Fiscal. Neste novo regime que vigorará por 
20 exercícios financeiros, o principal objetivo foi:  

a) Limitar os gastos públicos primários durante o período de 20 anos, baseando-se no limite do 

orçamento anterior corrigido pela inflação. 

b) Instituir o Regime de Recuperação Fiscal – RRF, com o objetivo de auxiliar Estados e o Distrito 

Federal que, eventualmente, se defrontem com grave desequilíbrio fiscal. 

c) Expandir o gasto público de investimento, visando fomentar o crescimento econômico. 

d) Reduzir subsídios tributários para até 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em um prazo de oito anos. 
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QUESTÃO 38 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, de acordo com Albuquerque, Medeiros e Silva (2008), “é o elo 

entre o Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária – LOA, instrumento de viabilização da execução dos 
programas governamentais”. A LDO tem como marco normativo a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF de 2000. São itens da estrutura básica da LDO, exceto: 

a) Estabelecer diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

b) Estimar receitas e fixar despesas para o exercício financeiro. 

c) Definir prioridades da administração pública federal. 

d) Estabelecer diretrizes para alterações da lei orçamentária e da execução provisória do projeto de 

lei orçamentária. 

 

QUESTÃO 39 

De acordo com o artigo 36, da Lei 4.320/64, são considerados “restos a pagar as despesas empenhadas, 
mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.” A 

inscrição da despesa em restos a pagar deverá ser feita pelo valor devido, ou sendo o valor desconhecido, 
pelo valor estimado. Na hipótese de o valor a ser pago ser inferior ao valor inscrito em Restos a Pagar, 
como deverá se proceder em relação ao saldo remanescente? 

a) Paga-se todo valor inscrito pelo bem ou serviço, independentemente do valor devido. 

b) Poderá ser utilizado em outras despesas no exercício corrente. 

c) Soma-se ao orçamento do exercício vigente. 

d) Deverá ser anulado. 

 

QUESTÃO 40 

“O indicador de Resultado Primário (RP) passou a ser utilizado, a partir de 2001, nos quadros de despesa 

da Lei Orçamentária federal. Devido a dispositivos das leis de diretrizes orçamentárias, o identificador de 
resultado primário [...] tem como finalidade auxiliar na apuração do Resultado Primário previsto, devendo 
constar no projeto de lei orçamentária e na respectiva lei” (GIACOMONI, 2012, p. 119).  São 

identificadores de resultado primários, exceto: 

a) Despesa com material de consumo. 

b) Despesa primária discricionária. 

c) Despesa primária obrigatória. 

d) Despesa financeira. 
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QUESTÃO 41 

Júlia, ocupante do cargo Secretário-Executivo em determinada universidade federal, teve seu pedido de 
aposentadoria concedido. Tendo em vista a vacância do cargo e considerando que não houve nenhum 
candidato aprovado no concurso público realizado para preencher a vaga, Pedro, também servidor da 
mesma instituição, foi nomeado para ocupar transitoriamente o cargo.  

Tendo em vista o que dispõe o Manual de Redação da Presidência da República, qual será a identificação 
correta de Pedro como signatário nos documentos que necessita assinar?  

a) Secretário-Executivo temporário. 

b) Secretário-Executivo provisório. 

c) Secretário-Executivo substituto. 

d) Secretário-Executivo interino. 

 

QUESTÃO 42 

Bruno, servidor público federal ocupante do cargo de Assistente em Administração, recebeu uma ordem 
de seu superior hierárquico para elaborar um ofício em conjunto com outros órgãos de apoio na instituição, 
no caso, os emitentes seriam: a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG) e a Pró-Reitoria de Extensão (Proex). O ofício seria encaminhado à Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças (Proaf) e à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento 
Institucional (Proplan). 

Bruno, recém-empossado no cargo, lembrou que, quando estudava para prestar o concurso em que fora 
aprovado, tinha visto no Manual de Redação da Presidência da República que os documentos oficiais 
podem ser identificados de acordo com algumas possíveis variações. Dessa forma, em consonância com 
o Manual, qual é a epígrafe correta do ofício redigido por Bruno? 

a) OFÍCIO CIRCULAR Nº XXX/ANO/Prograd/PRPPG/Proex. 

b) OFÍCIO UNIFICADO Nº XXX/ANO/Prograd/PRPPG/Proex. 

c) OFÍCIO CONJUNTO Nº XXX/ANO/Prograd/PRPPG/Proex. 

d) OFÍCIO CONJUNTO CIRCULAR Nº XX/ANO/Prograd/PRPPG/Proex. 
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QUESTÃO 43 

Cada vez mais o tema “sustentabilidade” é discutido no âmbito dos órgãos públicos. Nesse sentido, a 

Câmara Nacional de Sustentabilidade da CGU/AGU elaborou a 4ª edição do Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis com o objetivo primordial de contribuir para a segurança jurídica na prática das 
Contratações Sustentáveis, zelando pela já consagrada utilização do guia por Advogados e Gestores 
Públicos. 

Margarete, servidora pública federal, responsável pela fase de planejamento da reforma do prédio da 
administração da instituição onde está lotada, deve observar os princípios do desenho universal dispostos 
no referido guia. Sabe-se que “O objetivo do desenho universal é que o projeto de produtos e ambientes 

seja pensado para ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, sem necessidade de 
adaptação ou de um projeto dirigido exclusivamente para pessoas com deficiência”. 

Dessa forma, preliminarmente, Margarete verificou que seu planejamento estava de acordo com um dos 
princípios do desenho universal, o qual estabelece que “espaços e objetos devem adaptar-se ao uso e 
atender às necessidades do maior número de pessoas, levando em consideração uma gama diversa de 
preferências e características.”. Qual é esse princípio? 

a) Óbvio. 

b) Seguro. 

c) Adaptável. 

d) Conhecido. 

 

QUESTÃO 44 

A construtora “Realizando Sonhos Ltda.” foi vencedora do grupo para a reforma do prédio do restaurante 

universitário da Universidade Federal de Alfenas. Quando solicitada para assinar o contrato, alegou que 
não tinha condições de manter a proposta e apresentou justificativas infundadas pela recusa. Em seguida 
o pregoeiro encaminhou os autos do processo à unidade competente para a apuração da responsabilidade 
da licitante. Beatriz, servidora responsável pela instrução do processo administrativo, verificou que a 
conduta da licitante é repreendida com punição de impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 
156, III, da Lei nº 14.133/2021. Na fase da dosimetria da pena, Beatriz ficou em dúvida sobre o prazo 
máximo em anos que a pena poderia ser aplicada à licitante, pois foi o primeiro edital de licitação na 
instituição que seguiu a égide da Lei 14.133/2021. Contudo, sua dúvida foi rapidamente sanada ao 
consultar a referida lei e verificar o prazo máximo previsto. 

Tendo em vista a consulta realizada por Beatriz, qual é o prazo máximo previsto para a sanção de 
impedimento de licitar e contratar? 

a) Prazo máximo de 3 (três) anos. 

b) Prazo máximo de 2 (dois) anos. 

c) Prazo máximo de 5 (cinco) anos. 

d) Prazo máximo de 4 (quatro) anos. 
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QUESTÃO 45 

Determinada autarquia recebeu uma verba do governo federal para comprar 1 (um) aparelho respirador 
mecânico e 1.000 (mil) kits c/50 (cinquenta) unidades de máscaras descartáveis, que serão adquiridos por 
meio de uma licitação, a fim de serem usados no hospital de campanha provisório montado na instituição 
para socorrer às vítimas com estado grave de saúde pela contaminação causada pelo Coronavírus - 
Covid-19, uma vez que o hospital da região está superlotado. Betina, servidora da autarquia, é a 
responsável pela elaboração do edital de licitação. Betina separou os objetos em 2 itens, sendo o item 1 – 
respirador mecânico no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e item 2 – kit de máscaras descartáveis 
no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Após, verificou que a Lei complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 estabelece prioridade na contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

Dessa forma, para atender à referida Lei complementar, qual a instrução correta sobre os itens que Betina 
deverá utilizar no edital de licitação? 

a) Item 1 deverá ser fracionado em cota reservada de até 25% e item 2 deverá ser destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

b) Item 2 não deverá ser destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte e item 1 deverá ser fracionado em cota reservada de até 25%. 

c) Item 2 deverá ser destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte e item 1 não poderá ser fracionado. 

d) Item 1 não poderá ser fracionado e item 2 não deverá ser destinado exclusivamente à participação 

de microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

QUESTÃO 46 

Joana, servidora de uma determinada universidade federal, está auxiliando um requisitante a elaborar um 
termo de referência. O requisitante informou a Joana que gostaria de exigir da empresa licitante 
documentação relativa à qualificação técnica devido à especificidade do serviço que seria prestado. 

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, qual tipo de documento Joana indicará ao requisitante para inclusão 
no termo de referência que atenda à exigência referente à qualificação técnica? 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d) Cédula de identidade. 
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QUESTÃO 47 

Pedro, servidor público federal, recebeu um processo administrativo para realizar um contrato de locação. 
O requisitante deixou claro no pedido que o imóvel deveria estar localizado no máximo a 200 (duzentos 
metros) de distância da instituição e deveria possuir, no mínimo, 2 (dois) andares com, no mínimo, 1 (um) 
cômodo de 50 (cinquenta) metros quadrados, uma vez que essas características são imprescindíveis para 
o projeto que será desenvolvido no imóvel. 

Após analisar as exigências do requisitante, Pedro encontrou os seguintes imóveis: 

Imóvel A – Localizado a 100 (cem) metros de distância da instituição, possui 2 (dois) andares, seu maior 
cômodo é de 40 (quarenta) metros quadrados, e o valor de locação é R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; 

Imóvel B – Localizado a 200 (duzentos) metros de distância da instituição, possui 2 (dois) andares, seu 
maior cômodo é de 60 (sessenta) metros quadrados, e o valor de locação é R$ 3.000,00 (três mil reais) 
mensais; 

Imóvel C – Localizado a 300 (trezentos) metros de distância da instituição, possui 3 (três) andares, seu 
maior cômodo é de 50 (cinquenta) metros quadrados, e o valor de locação é R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais) mensais; 

Diante do levantamento dos imóveis disponíveis encontrado por Pedro, tendo em vista o que disciplina a 
Lei 14.133/2021, como será feita essa contratação e qual empresa será escolhida? 

a) A contratação será por Pregão Eletrônico, e a empresa “A” será a escolhida, pois tem o preço 

médio. 

b) A contratação será por Concorrência, e a empresa “C” será a escolhida, pois tem o valor mais 

vantajoso. 

c) A contratação será por dispensa de licitação, e a empresa “C” será a escolhida, pois tem o valor 

mais vantajoso. 

d) A contratação será por inexigibilidade de licitação, e a empresa “B” será a escolhida, embora tenha 

o preço mais alto. 

 

QUESTÃO 48 

Foi realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo sistema de registro de preços sob o 
amparo da Lei nº 8.666/1993. Joaquim, servidor público federal da instituição, foi designado para redigir a 
Ata de Registro de Preços. 

Nos termos da referida Lei, qual é o prazo de validade que Joaquim deve observar para a confecção da 
Ata de Registro de Preços?  

a) Validade do registro no mínimo de 1 (um) ano. 

b) Validade do registro não superior a 1 (um) ano. 

c) Validade do registro no máximo 2 (dois) anos, vedada a prorrogação. 

d) Validade do registro de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período. 
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QUESTÃO 49 

Nos termos do art. 37 da CRFB/1988, é mister ressaltar que, nos processos licitatórios, são observados 
outros princípios aplicáveis no âmbito do direito administrativo, como por exemplo, o princípio da seleção 
da proposta mais vantajosa, o da probidade administrativa, o da vinculação ao instrumento convocatório, 
entre outros. 

Nessa seara, o doutrinador Carvalho Filho (2018 p. 251) defende  que determinado princípio “é talvez o 

princípio basilar de toda a atividade administrativa. Significa que o administrador não pode fazer prevalecer 
sua vontade pessoal”. 

Considerando o trecho citado da obra, qual é o princípio caracterizado pelo doutrinador? 

a) Transparência. 

b) Moralidade. 

c) Legalidade. 

d) Igualdade. 

 

QUESTÃO 50 

Determinada universidade federal realizou uma dispensa de licitação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) com base no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a dispensa em razão do valor. Nathália, 
Pró-Reitora de Administração e Finanças da instituição, questionou o setor de contratos sobre a 
obrigatoriedade da formalização de contrato para a dispensa de licitação realizada. O setor de contratos 
afirmou que, nessa hipótese, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil. 

Diante do caso em tela, qual instrumento hábil poderá substituir o contrato? 

a) Ordem de execução de serviço. 

b) Nota Promissória. 

c) Contrato Verbal. 

d) Nota fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


