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1º PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE 
ADMINISTRAÇÃO PARA A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.

CADERNO DE PROVAS:
1. PROVA OBJETIVA

2. PROVA SUBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1.   As Provas Objetiva e Subjetiva serão aplicadas no dia 16/03/2014, das 8h às 12h do turno matutino.
2.   Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer das  
provas –, ao preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva e à transcrição do texto definitivo da  
Folha de Respostas da Prova Subjetiva.
3.  O candidato deverá manter acima de sua mesa apenas caneta esferográfica, azul ou preta, e documento 
de identificação com foto.
4.  Os aparelhos eletrônicos portáteis, após desligados, e outros pertences de mão deverão ser lacrados em 
envelopes fornecidos pelo fiscal de sala, e mantidos preferencialmente debaixo da cadeira do candidato.
5.  O candidato que for surpreendido consultando qualquer material ou aparelho eletrônico – como celular,  
tablet, calculadora, smartfone, entre outros – será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
6.   Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
7.   Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para Folhas de Respostas.
8.   Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe as Folhas de Respostas da  
Prova Objetiva e da Prova Subjetiva, o Caderno de Provas e o Rascunho da Prova Subjetiva e deixe o local 
de provas.
9.   A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, nas 
Folhas de Respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

OBSERVAÇÕES:
1. Não serão conhecidos recursos em desacordo com o especificado em edital.
2. É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
3. Informações adicionais: telefone 0(xx) 97 3412-2209; coordenadortbt@pram.mpf.gov.br; www.pram.mp.gov.br.
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1. PROVA OBJETIVA
1.1.  CONHECIMENTOS  BÁSICOS  -  LÍNGUA 
PORTUGUESA
___________________________________

1.  Assinale  a  alternativa  em que houve  emprego 
correto da crase:

(A)  Os  documentos  de  admissão  devem  ser 
encaminhados  à  Manaus  para  as  providências 
cabíveis.

(B)  As  explicações  sobre  a  jornada  de  trabalho 
serão repassadas à todos que forem aprovados.

(C)  Após  a  homologação  do  procedimento 
licitatório,  poderão  ser  entregues  cópias  do 
resultado  às  empresas  participantes,  inclusive 
àquelas que foram desclassificadas.

(D) Depois  de  decorridos  dez  dias  úteis,  os 
recursos contra o resultado das provas deverão ser 
entregues diretamente à mim, para análise.

(E) Nenhuma das alternativas acima.
___________________________________

2.  Todas as  alternativas  abaixo  estão  incorretas 
quanto  às  normas  cultas  da  língua  portuguesa, 
exceto:

(A) O cidadão brasileiro deve denunciar os casos 
de  corrupção  que  infiltrou-se  na  Administração 
Pública, sempre que deles tiver conhecimento.

(B)  Os bons alunos assistem as aulas com muita 
atenção,  para  aproveitar  ao  máximo  os 
ensinamentos de seus professores.

(C) É considerado assíduo o servidor que chega no 
serviço sempre pontualmente.

(D) Aluga-se casas para temporada.

(E)  Para  ser  admitido,  o  candidato  aprovado,  do 
sexo masculino, deverá comprovar que está quite 
com o serviço militar obrigatório.
___________________________________

3. A vírgula foi incorretamente aplicada em:

(A) A mãe e  os  dois  filhos,  foram conduzidos  à 
Delegacia para prestarem depoimento.

(B) O estagiário, responsável por colaborar com as 
atividades do órgão, não poderá se ausentar sem 
autorização da chefia imediata.

(C) João, traga imediatamente as correspondências 
para a minha sala, por favor.

(D) Os  livros,  os  materiais  de  expediente,  os 
equipamentos, todos os bens públicos devem ser 
bem utilizados e preservados.

(E) Os dados estatísticos, que se referirem ao mês 
anterior,  devem  ser  apresentados  em  formulário 
próprio.
___________________________________

4.  Considerando as regras de concordância verbal 
e  nominal,  todas  as  alternativas  estão  corretas, 
exceto:

(A) Na escolha dos candidatos, serão selecionados 
aqueles  que  apresentarem  um  leque  maior  de 
conhecimentos sobre o tema. 

(B) Finalmente, está sendo discutido os termos da 
proposta de uso de nossas instalações por pessoas 
estranhas à repartição. 

(C)  Para  que  a  ação  seja  ajuizada,  deve  haver 
provas  materiais  e  testemunhais,  além  de 
argumentos consistentes. 

(D) Há mais ou menos trinta dias, houve aqui dois 
eventos sobre os quais muito ainda vai se falar. 

(E)  Assim, explicamos que nossa relação com os 
outros órgãos públicos impõe certas condições e 
demandas que dificultam um contato mais informal. 
___________________________________

5.  Leia  o  texto  abaixo  com  atenção,  e  depois 
responda à pergunta formulada:
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A DOR QUE DÓI MAIS – Martha Medeiros.

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo  
no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um  
soco, um pontapé, doem. Dói bater a cabeça na  
quina  da  mesa,  dói  morder  a  língua,  dói  cólica,  
cárie  e  pedra  no  rim.  Mas  o  que  mais  dói  é  
saudade. Saudade de um irmão que mora longe.  
Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade  
do gosto de uma fruta que não se encontra mais.  
Saudade do pai  que  já  morreu.  Saudade de um 
amigo imaginário  que nunca existiu.  Saudade de  
uma cidade. Saudade da gente mesmo, quando se  
tinha  mais  audácia  e  menos  cabelos  brancos.  
Doem essas saudades todas.

Mas  a  saudade  mais  dolorida  é  a  saudade  de  
quem se  ama.  Saudade da  pele,  do  cheiro,  dos  
beijos.  Saudade da presença,  e até  da ausência  
consentida.  Você  podia  ficar  na  sala  e  ele  no  
quarto,  sem se  verem,  mas  sabiam-se  lá.  Você  
podia ir para o aeroporto e ele para o dentista, mas  
sabiam-se onde. Você podia ficar o dia sem vê-lo,  
ele o dia sem vê-la, mas sabiam-se amanhã. Mas  
quando o amor de um acaba, ao outro sobra uma  
saudade que ninguém sabe como deter. 

Saudade  é  não  saber.  Não  saber  mais  se  ele  
continua se gripando no inverno. Não saber mais  
se ela continua clareando o cabelo. Não saber se  
ele ainda usa a camisa que você deu. Não saber  
se ela foi na consulta com o dermatologista como  
prometeu. Não saber se ele tem comido frango de  
padaria, se ela tem assistido as aulas de inglês, se  
ele aprendeu a entrar na Internet, se ela aprendeu  
a  estacionar  entre  dois  carros,  se  ele  continua  
fumando Carlton, se ela continua preferindo Pepsi,  
se ele continua sorrindo, se ela continua dançando,  
se  ele  continua  pescando,  se  ela  continua  lhe  
amando. 

Saudade é não saber. Não saber o que fazer com  
os  dias  que  ficaram mais  compridos,  não  saber  
como  encontrar  tarefas  que  lhe  cessem  o 
pensamento,  não  saber  como  frear  as  lágrimas 
diante de uma música, não saber como vencer a  
dor de um silêncio que nada preenche. 

Saudade é não querer saber. Não querer saber se  

ele está com outra, se ela está feliz,  se ele está  
mais  magro,  se  ela  está  mais  bela.  Saudade  é  
nunca mais querer saber de quem se ama, e ainda  
assim, doer.

(Disponível em: http://pensador.uol.com.br/aut
or  /martha_medeiros    – acesso em 10/03/2014)

A partir  da interpretação do texto acima, pode-se 
concluir, exceto:

(A) A autora faz uma comparação entre a dor física 
e  a  dor  emocional  da  saudade,  descrevendo 
situações que despertam o sentimento da saudade 
nas pessoas.

(B) A estrutura do texto procura refletir a gradação 
entre a dor física e a dor provocada pelos diversos 
tipos de saudade, indo da que dói menos para a 
que dói mais.

(C)  Quando  a  autora  diz  “Saudade  da  gente 
mesmo,  quando  se  tinha  mais  audácia  e  menos 
cabelos brancos” está se referindo à saudade da 
juventude.

(D) Para demonstrar a saudade da pessoa amada, 
a autora faz uso de diversas situações cotidianas 
vividas por um casal e que normalmente passam 
despercebidas no dia a dia.

(E) Há contradição no texto, pois a autora afirma 
que “saudade é não saber” e, no final, afirma que 
“saudade é não querer saber”.
___________________________________

6.  Os  dois  vocábulos  de  cada  item  devem  ser 
acentuados graficamente, exceto:

(A) herbivoro – ridiculo.

(B) logaritmo – bambu.

(C) miudo – sacrificio.

(D) caranauba – germen.

(E) Biblia – hifen.
___________________________________
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7.  Assinale  a  alternativa em  que  o  pronome 
oblíquo “lhe” está no lugar do pronome oblíquo “o” 
ou  “a”,  em  desacordo com  as  orientações  da 
norma culta.

(A) Pediu ao professor que lhe explicasse tudo. 

(B)  Então  o  informante  declarou-lhe  que  não 
deporia mais. 

(C) Vejamos o que lhe trouxe aqui. 

(D) O rapaz, para lhe ser agradável, estava sempre 
fazendo-lhe todas as vontades. 

(E) O  motorista  propôs-lhe  voltar  e  ir  por  outro 
caminho. 
___________________________________

8.  Escolha  entre  as  opções  nos  parênteses, 
aquelas  que  correspondem  às  formas  verbais 
apropriadas para os enunciados abaixo:

• As  diferenças  existentes  entre  homens  e 
mulheres ___________ ser um fato indiscutível. (1. 
parece 2. parecem)
• Alguns cientistas, desenvolvendo uma nova 
pesquisa sobre a estrutura do cérebro, os efeitos 
dos hormônios e a psicologia infantil, __________ 
que as diferenças entre homens e mulheres não se 
devem  apenas  à  educação.  (3.  propõe  4. 
propõem)
• ________  diferenças  cerebrais 
condicionadoras  das  aptidões  tidas  como 
tipicamente masculinas ou femininas.  (5.  Haveria 
6. Haveriam)
• ________  ainda  pesquisadores  que 
consideram os machos mais agressivos, em virtude 
de  sua  constituição  hormonal.  (7.  Existe  8. 
Existem)
• Como sempre,  discute-se se é a força da 
Biologia,  ou  meramente  a  Educação,  que 
________  sobre  o  comportamento  humano.  (9. 
predomina 10. predominam)

A alternativa que corresponde à série que completa 
corretamente as frases acima é:

(A) 2, 3, 5, 8, 10.

(B) 1, 4, 6, 8, 9.

(C) 2, 4, 6, 7, 10.

(D) 2, 4, 5, 8, 9.

(E) 1, 3, 6, 7, 9.
___________________________________

1.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
___________________________________

9.  Na escola  clássica de Fayol,  a  especialização 
das  tarefas  e  das  pessoas,  com a  finalidade  de 
aumentar a eficiência, retrata o princípio da:

(A) Ordem.

(B) Centralização.

(C) Unidade de direção.

(D) Disciplina.

(E) Divisão do trabalho.
___________________________________

10.  Assinale  a  alternativa  que  corresponde  às 
Funções do Administrador:

(A) Planejar/Plan, Fazer/Do,  Checar/Check e 
Agir/Act.

(B) Planejamento Estratégico, Planejamento Tático 
e Planejamento Operacional.

(C) Planejar, Dividir, Organizar e Comandar.

(D) Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar.

(E) Liderar, Descentralizar e Democratizar.
___________________________________

11. Em  relação  ao  alcance  temporal  do 
planejamento, pode-se dizer que um planejamento 
é  estratégico  quando  suas  ações são  projetadas 
para:

(A) Longo prazo.
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(B) Médio prazo.

(C) Curto prazo.

(D) Prazo emergencial.

(E) Prazo urgente.
___________________________________

12.  Liderança é a influência interpessoal exercida 
em determinada situação e dirigida,  por  meio do 
processo da comunicação humana, à consecução 
de um ou de diversos objetivos específicos.

Com  relação  às  teorias  de  liderança,  podemos 
dizer  que  os  estilos  de  liderança podem  ser 
classificados em:

(A) Liberal, legal e ilegal.

(B) Mandatário, autoritário e exigente.

(C) Autoritário, liberal e democrático.

(D) Democrático, autoritário e autocrático.

(E) Visionário, criativo e interativo.
___________________________________

13.  A hierarquia de necessidades de Maslow é 
uma  divisão  hierárquica  proposta  por  Abraham 
Maslow,  em que  as  necessidades  de  nível  mais 
baixo  devem  ser  satisfeitas  antes  das 
necessidades de nível mais alto. Segundo a teoria, 
cada pessoa tem de “escalar”  uma hierarquia de 
necessidades  para  atingir  a  sua  autorrealização. 
Os  conceitos  das  necessidades  propostos  por 
Maslow são:

I)  Necessidades  fisiológicas:  são  as 
necessidades  básicas,  vitais  ou  vegetativas, 
relacionadas  à  sobrevivência  do  indivíduo.  São 
inatas  e  instintivas.  Estão  relacionadas  às 
necessidades do funcionamento do organismo. 

II)  Necessidades  de  segurança:  envolvem  a 
estabilidade  básica  que  leva  a  pessoa  a  se 
proteger de qualquer perigo real ou imaginário no 
meio em que ele vive.
 

III) Necessidades sociais: estão relacionadas com 
a vida associativa do individuo em relação a outras 
pessoas. 

IV)  Necessidades  de  status  e  estima: 
necessidades que levam cada pessoa a realizar o 
seu potencial e a se desenvolver ao longo da sua 
vida.

V)  Necessidades  de  autorrealização:  está 
relacionada  com  a  maneira  pela  qual  cada 
individuo se vê e  se avalia  no meio em que ele 
participa.  Necessidade  de  ser  reconhecido  como 
uma pessoa competente e respeitada.

Está correto o conceito supracitado em:

(A) I e IV, apenas.

(B) I, II e V, apenas.

(C) I, II, IV e V, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

(E) Todos os conceitos estão corretos.
___________________________________

14. Competência é um conjunto de conhecimentos, 
habilidades  e  atitudes  mobilizado  em  favor  de 
algum objetivo da instituição. Existem competência 
técnica e competência comportamental. 

Baseado  neste  conceito,  assinale  a  afirmativa 
correta: 

(A) Conhecimento  é  o  saber  do  indivíduo.  É  o 
conjunto de informações que a pessoa armazenou 
ao  longo  da  vida.  É  uma  competência 
comportamental.

(B)  Habilidade é saber fazer.  É agir  com talento, 
obtendo resultados positivos.  É uma competência 
técnica.

(C)  Atitude é querer fazer.  É a maneira com que 
encaramos  determinado  trabalho.  É  uma 
competência técnica.

(D) Para  ser  competente,  basta  conhecimento  e 
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habilidade.

(E)  As  competências  comportamentais  são:  a 
habilidade e a atitude.
___________________________________

15. De  acordo  com  o  art.  37  da  Constituição 
Federal de 1988, a administração pública direta e 
indireta  de  qualquer  dos  poderes  da  União,  dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios deve 
obedecer aos princípios de:

(A) legalidade,  imparcialidade,  moralidade, 
publicidade e eficiência.

(B)  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 
pluralidade e eficiência.

(C)  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 
publicidade e eficiência.

(D)  legalidade,  imparcialidade,  moralidade, 
publicidade e eficácia.

(E)  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 
publicidade e eficácia. 
___________________________________

16.  Sobre os princípios básicos da Administração 
Pública contidos no art. 37 da Constituição Federal 
de 1988, é incorreto afirmar que:

(A) O prazo de validade do concurso público será 
de até dois anos,  prorrogável uma vez,  por igual 
período.

(B)  A  publicidade  dos  atos,  programas,  obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos.

(C) É garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical.

(D) O direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei específica.

(E)  Os cargos,  empregos e funções públicas são 

acessíveis  aos  brasileiros  que  preencham  os 
requisitos  estabelecidos  em  lei,  e  proibido  aos 
estrangeiros, na forma da lei.
___________________________________

17.  São  princípios  da  licitação  expressamente 
previstos na Lei nº 8.666/1993, entre outros:

(A) Probidade administrativa, julgamento objetivo e 
igualdade.

(B)  Vinculação  ao  instrumento  convocatório, 
poluidor-pagador e sigilo das propostas.

(C) Precaução, nacionalidade e igualdade.

(D) Julgamento objetivo, presunção da inocência e 
sigilo das propostas.

(E)  Probidade  administrativa,  prevenção  e 
presunção da inocência.
___________________________________

18.  MÉVIO promoveu uma licitação  para  adquirir 
100 (cem) resmas de papel do tipo A4 para o órgão 
público  federal  no  qual  foi  lotado,  estabelecendo 
que  forneceria  o  produto  aquela  empresa  que 
oferecesse  o  produto  pelo  menor  preço.  No 
entanto,  ao  receber  as  propostas  das  empresas 
participantes da licitação, verificou que o dono de 
uma  delas  era  o  seu  irmão  TÍCIO,  e  resolveu 
comprar  o  papel  desse  estabelecimento,  mesmo 
tendo sido a empresa que ofereceu o papel pelo 
preço mais caro. Nessa situação e de acordo com 
a  Lei  n.º  8.666/1993,  assinale  a  alternativa  que 
expressa o princípio desrespeitado:

(A) Presunção da Inocência.

(B) Publicidade.

(C) Promoção do desenvolvimento sustentável.

(D) Impessoalidade.

(E) Preferência aos produtos nacionais.
___________________________________

19.  Considerando  que  aos  estagiários  da 
Administração  Pública  Federal  aplicam-se  os 
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deveres e  proibições previstas  nos artigos 116 e 
117  da  Lei  n.º  8.112/90,  analise  a  seguinte 
situação: 
O estagiário  TÍCIO não está  feliz.  Nunca  foi  sua 
vontade  exercer  funções  administrativas,  pois 
deseja exercer  atividades que lhe deem prestígio 
na cidade em que mora. Por isso não se dedica no 
que  faz,  realiza  suas  tarefas  superficialmente  e 
sempre  procura  fugir  do  trabalho  mais  pesado, 
alegando problemas de saúde.

A  atitude  desse  estagiário,  segundo  a  Lei  n.º 
8.112/90, é

(A) compreensível, pois desejar melhores funções 
é sempre positivo.

(B)  normal,  pois  acredita  que  tudo  na  vida  é 
transitório.

(C) eficiente, pois poderá despertar o interesse de 
seus superiores para uma promoção.

(D) leal,  pois não gosta  do que faz e demonstra 
publicamente seu desinteresse.

(E) errada, pois um de seus deveres é exercer com 
zelo e dedicação as atribuições de seu cargo.
___________________________________

20.  Em  matéria  de  proibições  aos  servidores 
públicos e estagiários federais, previstas na Lei n.º 
8.112/90, analise a situação de cada um deles:
I.  MÉVIO  sai  todas  as  tardes  por  duas  horas, 
durante  o  horário  de  trabalho,  para  fazer  um 
lanche, sem avisar ao seu superior hierárquico para 
onde ou o quê irá fazer, nem pedir permissão. 
II.  CÁSIO  estava  com  preguiça  de  ir  trabalhar, 
então  mandou seu  primo,  que  sequer  é  servidor 
público, ir trabalhar no seu lugar. 
III.  TÍCIO  somente  falta  ao  serviço  quando  está 
doente, apresentando sempre atestado médico. 
IV.  MARTA soube de desvio  de  dinheiro  em seu 
setor,  e  imediatamente  levou  o  fato  ao 
conhecimento  de  seu  superior  hierárquico,  para 
investigação. 

Nesses casos, constituem proibições as situações 
apresentadas em:

(A) I e III.

(B) III e IV.

(C) I e II.

(D) II e III.

(E) I, II e IV.
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Nome: 
Documento de identificação: 

Número de inscrição: 
Local  de  realização  da(s)  prova(s):  Tabatinga/AM,  Escola  Estadual 
Duque de Caxias.

Sala: 001

2. PROVA SUBJETIVA

Texto para a questão 1:
"O Princípio da Eficiência"

O princípio da eficiência foi acrescentado ao art. 37 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 através da Emenda Constitucional n.º 19/1998, que se tornou conhecida como emenda da 
reforma na administração pública.

É sabido, entretanto, que o princípio da eficiência sempre norteou a ciência adiministrativa, mesmo 
no âmbito público, mas, principalmente, no âmbito da administração privada.

Reduções de custo, aprimoramento de metodologias, aumento na produção de máquinas, criação e 
implantação de novas tecnologias, aprimoramento no capital humano, entre outros, são exemplos de fatores 
atribuídos à eficiência que transformou as grandes empresas da sociedade contemporânea.

Questão 1. Tomando como referência o texto acima – o "Princípio da Eficiência" – responda, em no mínimo 
5 (cinco) e no máximo 15 (quinze) linhas, sobre o que se pede:

Ao  seu  ver,  a  Administração  Pública  atual  é  tão  eficiente  quanto  as  empresas  da  era 
contemporânea?

Em seu entendimento, há espaço para melhorias na eficiência da Administração Pública? Se sim, 
quais seriam suas propostas para se melhorar a eficiência da máquina pública?

Texto para a questão 2:

Um servidor público cujos modelos de atuação é tomado como referência pelos colegas, recebe a 
notícia  de  que  o  órgão  está  sendo  reestruturado  e  de  que  ele  será  promovido  para  a  chefia  de  um 
importante setor a ser criado, como forma de reconhecimento por realizar suas atividades técnicas com 
eficácia  e  eficiencia.  No  entanto,  esta  notícia  é  recebida  pelo  servidor  de  maneira  desinteressada  e 
desmotivada, devido ao fato de sua esposa estar internada no hospital por uma grave doença. 

Questão  2. As  pessoas  são  organismos  motivados  pelo  desejo  de  satisfazer  determinados  tipos  de 
necessidades. Explique, de acordo com a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, em qual 
patamar de necessidades o servidor se encontra e como essa necessidade afeta sua motivação para o 
trabalho.
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