PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO
NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRAÇÃO
1. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
nas frases seguintes, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Segue relatório da
sondagem solicitado. Aguardo posição para reunião afim de definir soluções para fundação."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

2. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Este processo seletivo destinase a preencher as vagas de estágio que vierem a ocorrer durante o ano de 2017, à medida
em que forem encerrados os contratos dos atuais estagiários."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

3. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
nas frases seguintes, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Sr. pregoeiro a bateria
oferecida é automotiva, não tem nada haver com bateria VRLA. A bateria é totalmente
diferente do que se pede no edital. Por isso solicito a desclassificação do 1º colocado."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

4. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Na petição inicial, aonde consta
a palavra (CEF), leia-se Justiça Federal (União)."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

5. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Faltou escrever no texto que a

separação dos feixes de 3 cabos se dá 3,5cm para cima do eixo e 6,5 para baixo do eixo,
levando em conta que teremos dois cabos encima e um cabo embaixo."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

6. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "A entidade divulgou uma lista
com doze familias de microorganismos de alto risco e contra os quais as opções terapêuticas
estão se esgotando."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

7. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Fiz um apelo à minha chefia,
após escrever um longo email à Bernardete para explicá-la sobre os riscos que o exceço de
trabalho impõe à saúde."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

8. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "A mão de obra é hipersensível
à imposição coordenada de medidas prejudiciais ao dia a dia de trabalho."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

9. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que encontrar
na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Pediria também que você
conseguisse com eles uma Certidão Negativa de Débitos Municipal."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

10. Marque a alternativa relativa ao número de erros ortográficos ou gramaticais que
encontrar na frase seguinte, à luz da norma culta da língua portuguesa: "Alguns formadores
de opinião fazem uso das redes sociais para reverberar e cumprem assim relevante

papel mobilizador.
independentes."
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

Mas

o

pontapé

inicial

é

sempre

das

empresas

de

conteúdo

) Nenhum.
) Um.
) Dois.
) Três.
) Quatro.

11. Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta para a seguinte questão: Quais os
requisitos indispensáveis ao encaminhamento, por parte da área técnica, do pedido de
prorrogação da primeira vigência de contrato para prestação de serviços contínuos à
Administração Pública?
I - Comprovante de concordância do fornecedor com a prorrogação, sem alteração nas
demais cláusulas contratuais.
II - Cálculo do valor de reajuste para as parcelas mensais de pagamento ao fornecedor a
contar da prorrogação.
III - Pesquisa de mercado com pelo menos 3 orçamentos de valor igual ou inferior ao preço
contratado.
IV - Apresentação de uma justificativa por escrito sobre a vantajosidade da prorrogação para a
Administração.
V - Serviços contratados de forma contínua não se apresentam suscetíveis de prorrogação
em hipótese nenhuma.
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Os itens I, III e IV estão corretos.
) Todos os itens estão corretos.
) Todos os itens estão errados.
) Apenas o item I está correto.
) Apenas o item IV está errado.

12. Marque a alternativa que compõe a resposta mais razoável para a seguinte questão:
Quais os requisitos indispensáveis à validação da pesquisa de preços para prorrogação da
vigência contratual de serviços contínuos?
a) ( ) Solicitação de cotações com base no mesmo termo de referência que já integra o
contrato em vigor.
b) ( ) Solicitação de cotações com fixação do teto máximo de reajuste admitido em relação ao
contrato vigente.
c) ( ) Solicitação de cotações com indicação das cláusulas contratuais sujeitas a alterações
unilaterais posteriores.
d) ( ) Solicitação de cotações com exigência de manutenção de valor por todo o período da
futura vigência.
e) ( ) Serviços contratados de forma contínua não se apresentam suscetíveis de prorrogação
em hipótese nenhuma.
13. Marque a alternativa que compõe a resposta mais razoável para a seguinte questão: Qual
a forma correta de orientar o trabalho da mão de obra terceirizada que responde pela
execução contratual de serviços contínuos?
a) ( ) A mão de obra deve subordinação a qualquer servidor lotado no local de prestação dos
serviços.

b) ( ) A mão de obra deve subordinação a qualquer estagiário expressamente autorizado pela
Administração.
c) ( ) A mão de obra deve subordinação a qualquer servidor expressamente autorizado pela
Administração.
d) ( ) A mão de obra deve subordinação somente ao servidor designado como gestor ou fiscal
do contrato.
e) ( ) A mão de obra deve subordinação somente ao preposto designado pelo fornecedor
junto ao contrato.
14. Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta para a seguinte questão: Que
situações sujeitam o fornecedor de serviços contínuos à aplicação de sanções contratuais por
parte da Administração?
I - Inadimplemento total ou parcial do objeto pela contratante.
II - Inadimplemento total ou parcial do objeto pela contratada.
III- Descumprimento de obrigação acessória pela contratante.
IV - Descumprimento de obrigação acessória pela contratada.
V - Não cabe a aplicação de sanções contratuais em serviços contínuos.
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Os itens II e IV estão corretos.
) Todos os itens estão corretos.
) Todos os itens estão errados.
) Apenas o item I está correto.
) Apenas o item IV está errado.

15. Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta para a seguinte questão: Que
ocorrências podem tornar o fornecedor de serviços contínuos impedido de licitar e contratar
com a União por até 5 anos?
I - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa.
II - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado.
III - Falhar na execução do contrato.
IV - Comportar-se de modo inidôneo.
V - Cometer fraude fiscal.
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Os itens II e IV estão corretos.
) Todos os itens estão corretos.
) Todos os itens estão errados.
) Apenas o item I está correto.
) Apenas o item IV está errado.

16. Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta para a seguinte questão: Que
ocorrências podem tornar justificável a alteração de contratos em vigor para a prestação de
serviços contínuos à Administração?
I - Ajuste do projeto e/ou das especificações pela contratante para melhor adequação técnica
aos seus objetivos, por decisão unilateral.
II - Ajuste do valor pela contratante em razão de acréscimo ou diminuição quantitativa do
objeto, sob concordância da contratada.
III - Ajuste das condições de execução pela contratante, após comprovação técnica de
inaplicabilidade dos termos originais, por decisão unilateral.
IV - Ajuste da forma de pagamento pela contratante, devido à imposição de circunstâncias
supervenientes, sob concordância da contratada.

V - Contratos em vigor para execução de serviços contínuos não comportam ajustes
unilaterais ou de comum acordo em hipótese nenhuma.
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Os itens II e IV estão corretos.
) Todos os itens estão corretos.
) Todos os itens estão errados.
) Apenas o itens I e IV estão corretos.
) Apenas o item IV está errado.

17. Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta para a seguinte questão: Que
requisitos condicionam ambas as partes na alteração de contratos em vigor para a prestação
de serviços contínuos à Administração?
I - O ajuste do projeto contratado, se resultar na inadequação de insumos já aplicados na
execução, sujeita a contratante ao ressarcimento ou indenização.
II - O ajuste do valor contratado, se resultar de acréscimo ou de diminuição quantitativa do
objeto, deve limitar-se a 25% do valor inicial atualizado.
III - O ajuste das condições contratadas, se resultar em tributo superveniente sobre etapas já
programadas da execução, pode implicar a revisão dos preços.
IV - O ajuste da forma contratada de pagamento, se resultar na majoração de encargos para a
contratada, deve ser compensado por aditamento contratual.
V - Contratos em vigor para execução de serviços contínuos não comportam ajustes
unilaterais ou de comum acordo em hipótese nenhuma.
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
) Todos os itens estão corretos.
) Todos os itens estão errados.
) Apenas o itens I e IV estão corretos.
) Apenas o item IV está errado.

18. Marque a alternativa que compõe a resposta mais razoável para a seguinte questão: Que
condições regem a aplicação da sanção de advertência em contratos para a prestação de
serviços contínuos à Administração?
a) ( ) A advertência deve ser a primeira medida imposta à contratada em caso de inexecução
contratual, antes da aplicação de sanções pecuniárias.
b) ( ) A advertência não pode ser aplicada à contratada de forma cumulativa com a imposição
de sanções pecuniárias em caso de inexecução contratual.
c) ( ) A advertência deve ser a última medida imposta à contratada em caso de inexecução
contratual, antes da aplicação da rescisão unilateral.
d) ( ) A advertência pode ser revogada em caso de aceitação administrativa da defesa
interposta pela contratada contra a alegação de inexecução contratual.
e) ( ) A advertência não se enquadra entre as sanções previstas em caso de inexecução total
ou parcial dos contratos de serviços contínuos.
19. Marque a alternativa que compõe a resposta mais razoável para a seguinte questão: Que
ocorrências não podem constituir motivo para a rescisão de contratos para a prestação de
serviços contínuos à Administração?
a) ( ) Descumprimento de cláusulas, especificações, projetos, prazos.
b) ( ) Cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos, prazos.
c) ( ) Cumprimento moroso de cláusulas, especificações, projetos, prazos.

d) ( ) Cumprimento rigoroso de cláusulas, especificações, projetos, prazos.
e) ( ) Cumprimento antecipado de cláusulas, especificações, projetos, prazos.
As questões de nº 20 a 22 serão formuladas com base na seguinte planilha:

20. Marque a única alternativa correta para a seguinte questão: Se inserirmos valores
numéricos inteiros nas células A1, A2, A3 e A4, qual botão devemos apertar, após selecionar
a célula A5, para que esta última expresse a soma dos valores contidos nas células
anteriores?
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Botão situado acima da coluna F.
) Botão situado acima da coluna N.
) Botão situado acima da coluna Q.
) Botão situado acima da coluna R.
) Nenhum dos botões apresentados.

21. Marque a única alternativa correta para a seguinte questão: Se inserirmos palavras
diferentes nas células A1, A2, A3 e A4, qual botão devemos apertar, após selecionar a célula
A5, para reposicionar as palavras escritas na coluna A em ordem alfabética inversa?
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Botão situado acima da coluna P.
) Botão situado acima da coluna N.
) Botão situado acima da coluna O.
) Botão situado acima da coluna R.
) Nenhum dos botões apresentados.

22. Marque a única alternativa correta para a seguinte questão: Para fixarmos a mesma
formatação da célula A1 para as células A2, A3 e A4, o que devemos fazer, após selecionar a
célula A1 ?
a) ( ) Clicar com o botão principal do mouse sobre no ícone acima da coluna J e arrastar o
cursor, com o mesmo botão pressionado, sobre as demais células.
b) ( ) Clicar no ícone acima da coluna J e clicar no botão direito do mouse com o cursor sobre
as demais células.
c) ( ) Selecionar as demais células e clicar sobre o ìcone acima da coluna J.
d) ( ) Selecionar todas as células referidas e clicar no botão sobre a coluna J.
e) ( ) Nenhum dos botões apresentados.
As questões de nº 23 e 24 serão apresentadas com base na seguinte planilha:

23. Marque a única alternativa correta para a seguinte questão: Se inserirmos valores
numéricos inteiros nas células A1, A2, A3 e A4, qual botão devemos apertar, após selecionar
as referidas células, para que todas elas passem a expressar valores monetários em reais?
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Botão situado acima da coluna J.
) Botão situado acima da coluna L.
) Botão situado acima da coluna M.
) Botão situado acima da coluna O.
) Nenhum dos botões apresentados.

24. Marque a única alternativa correta para a seguinte questão: Se quisermos acrescentar às
células A1, A2, A3 e A4, uma casa decimal, qual botão devemos apertar, após selecionar as
referidas células, para obter o resultado desejado?
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Botão situado acima da coluna G.
) Botão situado acima da coluna I.
) Botão situado acima da coluna Q.
) Botão situado acima da coluna M.
) Nenhum dos botões apresentados.

25. Acerca do recrutamento e seleção, assinale a alternativa correta:
a) ( ) O recrutamento e a seleção de estagiários observarão o princípio constitucional da
pessoalidade.
b) ( ) É admitida a entrevista de caráter eliminatório e classificatório.
c) ( ) As vagas que não forem providas por falta de candidatos negros e/ou com deficiência
aprovados não serão preenchidas pelos demais candidatos.
d) ( ) A ordem de classificação não precisará ser observada na hipótese de classificação de
candidatos negros ou com deficiência.
e) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
26. Assinale a alternativa incorreta. “Não poderá realizar estágio não obrigatório nos órgãos
de que trata o art. 4º da Instrução Normativa 34/2016”:
a) ( ) o ocupante de cargo, emprego ou função vinculados aos órgãos ou às entidades da
administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios.
b) ( ) o militar da União, dos estados ou do Distrito Federal.
c) ( ) o titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal.
d) ( ) o servidor do Ministério Público.
e) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
27. Conforme Seção XVIII, acerca do “Descanso Remunerado”, da Instrução Normativa
14, assinale a alternativa correta:

a) ( ) Na Justiça Federal da 4ª Região, o descanso remunerado será usufruído no período de
16 de dezembro a 14 de janeiro.
b) ( ) O estagiário terá direito ao descanso remunerado de 30 dias, a cada ano de contrato,
com prejuízo do pagamento da bolsa-estágio.
c) ( ) Em qualquer caso, não será concedido descanso remunerado proporcional.
d) ( ) O descanso remunerado proporcional poderá ser concedido após 6 meses de estágio.
e) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
28. Pode ser considerado como dispensa de licitação, de acordo com o Artigo 24, Inciso II, da
Lei nº 8.666/93:
a) ( ) a contratação de empresa para fornecimento de papel A4 no valor de R$ 9.501,12
b) ( ) a contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água no valor de R$
2.254,00
c) ( ) a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos no valor de R$
12.650,00
d) ( ) a contratação de curso para os servidores no valor de R$ 8.200,00
e) ( ) a manutenção corretiva para os aparelhos de ar condicionado que encontram-se
danificados, no valor de R$ 10.225,10
29. É inexigível a licitação, de acordo com o Artigo 25 da Lei 8.666/93:
a) ( ) para compra de macas para as salas de perícias médicas, no valor de R$ 1.500,00
b) ( ) para fornecimento de bandeiras para a nova Subseção Judiciária da Justiça Federal, no
valor de R$ 4.999,00
c) ( ) para contratação de curso com profissional de notória especialização, no valor de R$
7.500,00
d) ( ) para fornecimento de uniformes para os servidores da segurança, no valor R$ 7.200,00
e) ( ) para a aquisição de aparelhos telefônicos de mesa, no valor de R$ 5.850,00.
30. Marque a alternativa correta:
a) ( ) São modalidades de licitação, de acordo com a Lei 8.666/93: concorrência, tomada de
preços, convite, concurso e leilão;
b) ( ) As modalidades de licitação constantes da Lei 8.666/93 não serão determinadas em
função de seu valor.
c) ( ) Os avisos de licitação da Justiça Federal/RS deverão ser publicados no Diário Oficial
do Estado do Rio Grande do Sul.
d) ( ) Concurso é a modalidade de licitação para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração.
e) ( ) Concorrência não é uma modalidade de licitação.

