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CARGO:

ASSISTENTE  EM  ADMINISTRAÇÃO

INSTRUÇÕES:
1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
2. O caderno de provas deverá conter  40 (quarenta)  questões,  assim  distribuídas: 10 de

Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específi-
cos.

3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respos-
tas.

4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos fiscais.

5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua
realização.

6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comuni-
cação.

7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e o caderno de provas e retirar-se da

sala depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente após decorridas 2 horas do início da

mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
b) assine no local indicado;
c) não a amasse, nem dobre;
d) pinte assim –, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escuro, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada ques-
tão.

OBS.: Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva que contenha mais de uma
ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de
provas para a folha de respostas.

12. Os gabaritos preliminares serão divulgados às 18 horas do dia 17/setembro/2019,
possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 48 horas.
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Língua Portuguesa

Para responder as questões 01 e 02, leia aten-
tamente o texto constituído de uma pergunta e
duas respostas (publicadas na Superinteressan-
te nº 263, de 2009) transcritas abaixo.

Pergunta: Apesar da ciência, ainda é possível acre-
ditar no sopro divino – o momento em que o Criador deu
vida até ao mais insignificante dos micro-organismos?

Resposta de D. Odílio Scherer, cardeal arcebispo
de São Paulo: “Claro que sim, estaremos falando sempre
que, em algum momento, começou a existir algo, para
poder evoluir em seguida. O ato do Criador precede a
possibilidade de evolução: só evolui algo que existe. Do
nada, nada surge e evolui.”

Resposta de Daniel Dennet, filósofo ateu e
evolucionista: “É claro que é possível, assim como se pode
acreditar que um super-homem veio para a terra há 530
milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana*,
provocando a explosão da vida naquele período.”

  * Há cerca de 530 milhões de anos, uma vasta vari-
edade de animais apareceu repentinamente no cenário
evolutivo em um evento denominado A Explosão Cambria-
na. Em possivelmente mais ou menos 10 milhões de anos,
animais marinhos evoluíram a maioria para os formatos
básicos de corpo que vemos hoje em grupos modernos.
http://www.ib.usp.br

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

A) Analisando as duas respostas, percebe-se que as ar-
gumentações não se opõem: tanto o cardeal quanto o
filósofo atribuem a um ser com superpoderes – refe-
rindo-se ao Criador – a responsabilidade pela vida.

B) Nem o ateu nem o religioso apresentam argumentos
sólidos para a comprovação de seus pontos de vista.
Cada um busca desqualificar o discurso do outro, como
forma de se fazer convincente.

C) A expressão “é claro”, na resposta de Dennet, é fir-
me, demonstra sua autoridade no assunto, enquanto a
expressão “claro que sim”, usada pelo cardeal, fragiliza
o argumento dele por estar acompanhada de “estare-
mos falando”, indicadora de incerteza.

D) O filósofo responde a questão com ironia, sugerindo
que é possível acreditar em qualquer coisa, enquanto
Scherer advoga o papel predecessor do Criador, a par-
tir do qual a vida evoluiu e permitiu as análises cientí-
ficas.

E) Ambos têm pontos de vista divergentes. Enquanto o
filósofo afirma a possibilidade de uma força suprema
que possa ter modificado o DNA da fauna cambriana,
provocando explosão de vida, o religioso afirma a exis-
tência dessa força que é anterior a essa mesma explo-
são.

QUESTÃO 02
Na estruturação do texto da resposta de D. Odílio,

percebe-se a ocorrência de um deslize na linguagem, o
mesmo presente em:

A) Ainda falou com o filho caído no chão.
B) Pela previsão do tempo, estarei voltando do trabalho

antes que a chuvarada caia.
C) Nunca gasta com o que é necessário.
D) Aceitarei tudo, tudo a que tenho direito.
E) A execução do Hino Nacional precede os embates

esportivos.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que registra todas as palavras

grafadas e acentuadas corretamente.
A) Por um ato heróico, excepcional, um trofeu não é

reconhecimento suficiente.
B) Não quiz paralizar as atividades, não tinha medo de

ser exseção.
C) Traz todos os livros que estão por traz das gavetas.

Destroi os que estão no chão.
D) No cardápio vegetariano, o xuxu, a berinjela, a cou-

ve-flor e as folhas compõem saladas extraordinárias.
E) Veem como arte aquilo que não podem explicar; ta-

manha feiura não pode ganhar esta classificação.

QUESTÃO 04
Leia o texto a seguir.

Os dias felizes estão entre as árvores, como os
pássaros:

viajam nas nuvens,
correm nas águas,

desmancham-se na areia.

Estrofe retirada do poema “Os dias felizes”
de Cecília Meireles

Assinale a alternativa correta.
A) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com os sujeitos “árvores” e “pássaros”.
B) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com o sujeito “os dias felizes”.
C) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com o sujeito “árvores”.
D) O verbo “correm” está concordando com o sujeito

“águas”.
E) O verbo “desmancham” está concordando com o su-

jeito “águas”.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

A TIRINHA A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS QUESTÕES DE 05 A 07.

(https://www.todamateria.com.br/)

QUESTÃO 05
A tirinha traz a palavra “saia” em duas classes gramaticais diferentes. Assinale a alternativa que indica essas duas

classes gramaticais.
A) No primeiro quadrinho, “saia” é um verbo e, no terceiro, é um advérbio.
B) No primeiro quadrinho, “saia” é um advérbio e, no terceiro, é um verbo.
C) No primeiro quadrinho, “saia” é um verbo e, no terceiro, é um substantivo.
D) No primeiro quadrinho, “saia” é um substantivo e, no terceiro, é um adjetivo.
E) No primeiro quadrinho, “saia” é um adjetivo e, no terceiro, é um advérbio.

QUESTÃO 06
O ponto de exclamação é um sinal de pontuação recorrente na tirinha. Leia as seguintes afirmativas sobre o uso

desse sinal:
I) No primeiro quadrinho, o ponto de exclamação é usado para enfatizar uma ordem.
II) No segundo quadrinho, o ponto de exclamação é usado após palavras ou frases de caráter emotivo.
III) No terceiro quadrinho, o ponto de exclamação é usado após duas frases imperativas.

Pela análise das afirmativas, está(ão) correta(s) apenas:
A) I  e  II.
B) II  e  III.
C) III.
D) I  e  III.
E) II.

QUESTÃO 07
No segundo quadrinho, o cachorro pergunta: “Ela te enxotou com um pleonasmo?”. Sobre o significado da palavra

pleonasmo, é correto afirmar que:
A) pleonasmo é a repetição da própria palavra ou da ideia contida nela.
B) pleonasmo é uma saia longa.
C) pleonasmo é o nome da comida que ela está fazendo.
D) pleonasmo é uma comparação entre o que ela seria e o que não seria capaz de fazer com o cachorro.
E) pleonasmo é um utensílio de cozinha.
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QUESTÃO 08
Os trechos a seguir constituem texto adaptado do

artigo da BBC, “Como a tecnologia pode evitar que você
consuma alimentos contaminados. Nova tecnologia vai
expor informações sobre a cadeia global de alimentos
— dados que hoje são impossíveis de um consumidor
acessar”, publicado em https://g1.globo.com/economia/
tecnologia/noticia/2019/06/18/como-a-tecnologia-pode-
evitar-que-voce-consuma-alimentos-contaminados.
ghtml  e acessado em 18/06/2019. Tais excertos, en-
tretanto, encontram-se desordenados. Ordene-os de
modo que constituam um encadeamento lógico de ideias
e, ordenados, formem um texto coeso.

(    ) Em um mundo onde os habitats de nossos frutos do
mar estão cada vez mais ameaçados, essas tecnolo-
gias podem se tornar um requisito obrigatório para
compradores sensíveis à qualidade. Mas uma inun-
dação de novas informações não é garantia de avan-
ços, como muitas tecnologias emergentes nos ensi-
naram, e essas inovações sempre dependerão de
quão bem somos educados para usá-las.

(    ) As perspectivas de tal futuro impactam a forma como
compramos alimentos. No ano passado, uma pes-
quisa conduzida pela empresa de consultoria McKinsey
& Company confirmou uma tendência há muito co-
nhecida: alimentos de qualidade continuam sendo
mais importantes que os preços. Em outras palavras,
os compradores se importam profundamente em
consumir alimentos seguros e demonstram isso de
bom grado com seus cartões de crédito.

(    ) A vida marinha está sendo sufocada por um campo
minado de plástico nos oceanos, e as imagens são
fortes. Um peixe-rei com um perturbador caleidos-
cópio de pedaços de plástico em seu fígado. Um dou-
rado-do-mar com tampas de garrafa de plástico em
seu estômago. Ou mexilhões e moluscos, os filtros
do mar, que abrigam microplásticos invisíveis a olho
nu.

(    ) Não apenas a prova de nossos crescentes erros eco-
lógicos, essa catástrofe também ameaça nos enve-
nenar onde somos verdadeiramente vulneráveis: nos-
sos pratos.

(    ) O problema é que nossa rede industrial de alimen-
tos nos deixa sem saber a origem de nossa comida.
Em uma estranha reviravolta do destino, ficamos to-
talmente perdidos em um mundo super saturado pela
informação.

(    ) Em breve, os compradores poderão acompanhar a
“história do peixe” — um boletim contendo a foto ori-
ginal do produto, local de captura, peso inicial, espé-
cie, detalhes da embarcação e tripulação, número
da etiqueta RFID (ou Identificação por Rádio Frequên-
cia), detalhes da água onde foi capturado e muito
mais.

(    ) Isso está prestes a mudar. Uma nova tecnologia está
preenchendo essa lacuna de informação e devolven-
do o poder do conhecimento aos consumidores. Ao
catalogar dados da longa cadeia de alimentos em
registros criptografados, o nebuloso mundo da rede
global de abastecimento será exposto.

(    ) Nossa primeira reação a essa notícia é muitas ve-
zes de repulsa. Mas isso rapidamente dá lugar a um
pensamento mais sério: o impacto de longo alcance
das oito milhões de toneladas de poluição plástica
que entram nos oceanos todos os anos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta para a formação de um texto coeso e coerente.
A) 7, 8, 6, 5, 2, 4, 3, 1.
B) 1, 3, 7, 2, 4, 6, 5, 8.
C) 2, 1, 6, 3, 7, 8, 4, 5.
D) 8, 4, 1, 3, 5, 7, 6, 2.
E) 4, 7, 3, 1, 8, 5, 2, 6.

QUESTÃO 09
Os referentes e as referências são elementos

linguísticos cuja função é manter a relação de coesão e
coerência interna de um dado texto. Considerando o
elemento de coesão destacado no parágrafo abaixo, as-
sinale a alternativa em que, após sua substituição, NÃO
houve alteração do significado da frase original.
“Em outras palavras, os compradores se importam

profundamente em consumir alimentos seguros e demons-
tram isso de bom grado com seus cartões de crédito”.

A) Portanto.
B) Uma vez que.
C) Ou seja.
D) Ainda que.
E) Com efeito.

QUESTÃO 10
Considere o texto:
 “O impacto de longo alcance das oito milhões

de toneladas de poluição plástica que entram nos
oceanos”.

Assinale a alternativa cuja reescrita do trecho des-
tacado no texto NÃO produz alteração de sentido e se
encontra adequada quanto à concordância.

A) O impacto de longo alcance que entra nos oceanos
com as oito milhões de toneladas de poluição plástica.

B) O impacto de longo alcance da poluição plástica que
entra nos oceanos de oito milhões de toneladas.

C) O impacto de longo alcance das toneladas de polui-
ção plástica que entram nos oito milhões de oceanos.

D) O impacto de longo oito milhões de alcance das to-
neladas de poluição plástica que entram nos oceanos.

E) O impacto de longo alcance da poluição plástica, oito
milhões de toneladas, que entra nos oceanos.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Raciocínio  Lógico  e
Quantitativo

QUESTÃO 11
João e Pedro são vizinhos e muito amigos. A fim de

pagar uma promessa, combinaram de fazer uma via-
gem a pé da cidade deles até Aparecida do Norte, utili-
zando o mesmo caminho, já que são devotos de Nossa
Senhora de Aparecida. Saíram ao mesmo tempo. João
percorreu 100 km por dia e demorou seis dias para
chegar até o Santuário Nacional de Aparecida. Pedro,
que possui um problema nos joelhos, conseguiu per-
correr somente 60 km por dia, portanto chegou ao San-
tuário uns dias depois. Assinale a alternativa que indica
quantos dias João teve que esperar Pedro chegar.

A) 4.
B) 10.
C) 6.
D) 5.
E) 8.

QUESTÃO 12
Camila foi comprar sabonete em uma farmácia e se

deparou com a seguinte promoção: “leve 12 e pague
9”. Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem
de economia que Camila teve nessa promoção.

A) 75%
B) 30%
C) 25%
D) 40%
E) 35%

QUESTÃO 13
Solange está organizando a festa de sua formatura

da universidade em um salão de dimensões 120m x
80m. Considerando que cada metro quadrado é ocupa-
do por quatro pessoas, assinale a alternativa que indica
a capacidade máxima de pessoas que podem estar na
festa de formatura de Solange.

A) 39.980 pessoas.
B) 9.600 pessoas.
C) 56.000 pessoas.
D) 6.900 pessoas.
E) 38.400 pessoas.

QUESTÃO 14
Uma empresa realizou uma pesquisa sobre os hábi-

tos alimentares de seus funcionários e obteve os se-
guintes resultados:

• 110 funcionários gostam de carne;
• 90 funcionários gostam de frango;
• 60 funcionários gostam de peixe;
• 50 funcionários gostam de carne e frango;
• 45 funcionários gostam de carne e peixe;
• 40 funcionários gostam de frango e peixe;
• 35 funcionários gostam de carne, frango e peixe.

Assinale a alternativa que apresenta o número de
funcionários que responderam à pesquisa.

A) 260.
B) 90.
C) 195.
D) 160.
E) 360.

CONSIDERE O ENUNCIADO A SEGUIR PARA RES-
PONDER AS QUESTÕES 15 E 16.

Em determinado jogo, cada jogador deve criar uma
senha que é composta por quatro pinos coloridos. Na
senha, as cores não se repetem. No jogo, existem pi-
nos de cor vermelha, azul, amarela e verde.

A ordem das cores na composição da senha é im-
portante, por exemplo, a senha formada pelos pinos
vermelho, verde, amarelo e azul, nesta ordem, é dife-
rente da senha formada pelos pinos verde, vermelho,
amarelo e azul.

QUESTÃO 15
Assinale o número de senhas diferentes que podem

ser criadas.
A) 12.
B) 24.
C) 36.
D) 48.
E) 64.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresenta o número de

senhas diferentes que podem ser criadas, sabendo que
o pino verde é o primeiro pino da senha.

A) 4.
B) 6.
C) 8.
D) 12.
E) 16.
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QUESTÃO 17
Um retângulo possui 32 cm de comprimento e 15

cm de largura. Assinale a alternativa que indica qual
deve ser o lado de um quadrado cuja área é 20% maior
que a área do retângulo.

A) 30 cm.
B) 18 cm.
C) 22 cm.
D) 24 cm.
E) 16 cm.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que apresenta a soma de to-

dos os números de dois algarismos.
A) 4578.
B) 4682.
C) 4895.
D) 4912.
E) 4905.

QUESTÃO 19
Observe o diagrama.

Seguindo o mesmo raciocínio determine os núme-
ros que devem ser colocados nos círculos do seguinte
diagrama e assinale a alternativa que apresenta a soma
dos números obtidos.

A) 25.
B) 30.
C) 33.
D) 46.
E) 50.

QUESTÃO 20
Para montar uma cesta básica, deve-se escolher uma

marca de feijão, uma marca de arroz e uma marca de
açúcar. Há disponíveis: 4 marcas de feijão, 4 de arroz e
5 de açúcar. Todas com preços diferentes. Escolhendo
aleatoriamente as marcas, a probabilidade de escolher
a opção com o menor preço é de:

A) 1,25%
B) 2,5%
C) 3,75%
D) 5%
E) 10%
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Conhecimentos
Específicos

QUESTÃO 21
Acerca de cultura organizacional, avalie as afirmati-

vas a seguir como Verdadeira (V) ou Falsa (F).
(    ) Representa as normas formais e oficialmente escri-

tas, que orientam o comportamento dos membros
da organização na consecução de seus objetivos.

(    ) É um padrão de assuntos básicos compartilhados,
que um grupo aprendeu como maneira de resolver
seus problemas de adaptação externa e de integra-
ção interna e que funciona bem a ponto de ser consi-
derado válido e desejável para ser transmitido aos
novos membros.

(    ) É o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos pela
alta administração da organização, a partir de estu-
dos realizados em organizações semelhantes.

(    ) Apresenta três diferentes níveis de apresentação:
artefatos, valores compartilhados e pressuposições
básicas.

(    ) Valores compartilhados representam as filosofias,
estratégias e objetivos (justificações compartilhadas).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta, de cima para baixo.
A) V – V – F – V – F.
B) F – V – F – V – V.
C) V – F – V – F – F.
D) F – V – F – F – V.
E) V – F – V – F – V.

QUESTÃO 22
Analise as afirmativas a seguir, referentes ao con-

trole patrimonial dos bens públicos.
I) Inventário físico é o procedimento de identificação

de um bem patrimonial, efetuado na incorporação
do bem ao patrimônio de uma organização, regis-
trando-se, em um banco de dados, informações es-
senciais do bem (características físicas, valor de aqui-
sição etc.) e afixando-se no bem uma plaqueta com
seu número de identificação.

II) Se um material for adquirido como permanente e
ficar comprovado que possui custo de controle supe-
rior ao seu benefício, deve ser controlado de forma
simplificada, por meio de relação-carga, não haven-
do necessidade de controle por meio de número pa-
trimonial. No entanto, esses bens deverão estar
registrados contabilmente no patrimônio da entida-
de.

III) Tombamento é o procedimento de levantamento fí-
sico e contagens dos itens de material em uma orga-
nização.

IV) De modo geral, a movimentação de bens patrimo-
niais não pode prescindir de dois documentos: Ter-
mo de Responsabilidade, a ser assinado pelo (novo)
responsável pela guarda e conservação do bem pa-
trimonial; e Guia de Transferência de Material, usu-
almente emitida por sistemas informatizados, cujo
intuito é formalizar a alteração do órgão/servidor res-
ponsável pela carga patrimonial do bem.

V) O inventário físico pode ser operacionalizado por
meio de dois modos: rotativo e periódico.
Estão corretas apenas:

A) I,  II  e  V.
B) I,  III  e  IV.
C) II,  III  e  IV.
D) II,  III  e  V.
E) II,  IV  e  V.

QUESTÃO 23
Segundo Chiavenato (2012), a liderança “é definida

como uma influência interpessoal exercida em dada si-
tuação e dirigida pelo processo de comunicação huma-
na para a consecução de um ou mais objetivos especí-
ficos”. O autor aborda três estilos de liderança: auto-
crática, liberal e democrática. Assinale a alternativa
correta acerca desses estilos.

A) Na liderança liberal, apenas o líder decide e fixa as
diretrizes, sem qualquer participação do grupo.

B) Na liderança autocrática, o líder procura ser um mem-
bro normal do grupo, é objetivo e estimula com fatos,
elogios ou críticas.

C) Na liderança democrática, o líder determina qual a
tarefa que cada um deverá executar e qual será seu
companheiro de trabalho.

D) Na liderança liberal, tanto a divisão das tarefas como
a escolha dos colegas ficam por conta do grupo, sem
qualquer participação do líder.

E) Na liderança autocrática, as diretrizes são debatidas
e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido
pelo líder.
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QUESTÃO 24
Com base no Manual de Redação Oficial da Presi-

dência da República (2018), assinale a alternativa cor-
reta.

A) Constituem atributos da redação oficial: clareza e pre-
cisão; objetividade; concisão; coesão e coerência; pes-
soalidade; informalidade e padronização; e uso da nor-
ma padrão da língua portuguesa.

B) São aceitas, de acordo com o Manual, três modali-
dades de comunicação oficial, que se diferenciam pela
finalidade: o ofício, o despacho e o memorando.

C) Para que o e-mail tenha valor documental, isto é,
para que possa ser aceito como documento original, é
necessário existir certificação digital que ateste a iden-
tidade do remetente, segundo os parâmetros de inte-
gridade, autenticidade e validade jurídica da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil.

D) O Manual prevê somente dois fechos diferentes para
todas as modalidades de comunicação oficial: a) Para
autoridades de hierarquia superior à do remetente, in-
clusive o Presidente da República: “Atenciosamente”;
b) Para autoridades de mesma hierarquia, de hierar-
quia inferior ou demais casos: “Respeitosamente”.

E) Denomina-se OFÍCIO CONJUNTO CIRCULAR, quando
mais de um órgão envia, conjuntamente, o mesmo ex-
pediente para um único órgão receptor; e OFÍCIO CON-
JUNTO, quando mais de um órgão envia, conjuntamente,
o mesmo expediente para mais de um órgão receptor.

QUESTÃO 25
Relacione os Atos da Administração elencados na

Coluna I com seus exemplos equivalentes na Coluna II.
Coluna I

( 1 ) Atos de direito privado.
( 2 ) Atos materiais.
( 3 ) Atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor.
( 4 ) Atos normativos.

Coluna II
( a ) Atestados, certidões, pareceres e votos.
( b ) Decretos, portarias, resoluções e regimentos.
( c ) Doação, permuta, locação, compra e venda.
( d ) Demolição de uma casa, apreensão de mercadoria,

realização de um serviço.

Assinale a alternativa que apresenta a relação cor-
reta entre as colunas I e II.

A) 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.
B) 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – b.
C) 1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – d.
D) 1 – c; 2 – b; 3 – a; 4 – d.
E) 1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – a.

QUESTÃO 26
Conforme Di Pietro (2012), se a autoridade adminis-

trativa utilizar seus poderes concedidos por lei, de de-
sapropriar, requisitar, intervir, policiar e punir, objetivando
prejudicar um inimigo político, beneficiar um amigo,
conseguir vantagens pessoais para si ou para tercei-
ros, fazendo prevalecer o interesse individual sobre o
interesse público, estará incorrendo no vício de:

A) administração paralela.
B) convalidação administrativa.
C) impessoalidade.
D) desvio de finalidade.
E) presunção de legitimidade.

QUESTÃO 27
Com base no Código de Ética Profissional do Servi-

dor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº
1.171/1994), analise as assertivas a seguir.
I) É dever fundamental do servidor público ter consci-

ência de que seu trabalho é regido por princípios éti-
cos que se materializam na adequada prestação dos
serviços públicos.

II) Não é dever fundamental do servidor público apre-
sentar-se com vestimentas adequadas ao exercício
da função.

III) O servidor público poderá retirar da repartição pú-
blica, sem estar legalmente autorizado, qualquer do-
cumento, livro ou bem pertencente ao patrimônio pú-
blico.

IV) Para fins de comprometimento ético, entende-se por
servidor público todo aquele que, por força de lei,
contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços
de natureza permanente, temporária ou excepcio-
nal, ainda que sem retribuição financeira, desde que
ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do
poder estatal, como as autarquias, as fundações pú-
blicas, as entidades paraestatais, as empresas públi-
cas e as sociedades de economia mista, ou em qual-
quer setor onde prevaleça o interesse do Estado.
Estão corretas apenas:

A) I  e  II.
B) I  e  III.
C) I  e  IV.
D) II  e  III.
E) II  e  IV.
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QUESTÃO 28
De acordo com a Lei nº 9.784/1999, que regula o

processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, é correto afirmar que:

A) no processo administrativo é sempre obrigatória a
representação do administrado por advogado.

B) é dever do administrado proceder com lealdade, ur-
banidade e boa-fé.

C) pode ser arguida suspeição de autoridade ou servi-
dor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com
algum dos interessados ou com os respectivos cônju-
ges, companheiros, parentes e afins até o quarto grau.

D) os atos do processo administrativo dependem de for-
ma determinada.

E) o reconhecimento de firma será sempre dispensá-
vel.

QUESTÃO 29
Com base na Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o

regime jurídico dos servidores civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, analise
as afirmativas a seguir.
I) A investidura em cargo público ocorrerá com a pos-

se.
II) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias conta-

dos da publicação do ato de provimento.
III) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo

por nomeação.
IV) O prazo para o servidor empossado em cargo pú-

blico entrar em exercício é de 15 (quinze) dias, con-
tados da data da posse.
Estão corretas:

A) apenas I  e  II.
B) apenas I  e  III.
C) apenas II  e  III.
D) apenas II,  III  e  IV.
E) I,  II,  III,  IV  e  V.

QUESTÃO 30
De acordo com a Lei nº 8.112/1990, que dispõe so-

bre o regime jurídico dos servidores civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, no que
se refere às formas de provimento, assinale V para o
que for verdadeiro e F para o que for falso.

(    ) A ascensão e a transferência são formas de provi-
mento de cargo público.

(    ) A readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físi-
ca ou mental, verificada em inspeção médica.

(    ) Reintegração é a investidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante
de sua transformação, quando invalidada a sua de-
missão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens.

(    ) Recondução é o retorno à atividade do servidor apo-
sentado.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta, de cima para baixo.
A) F – V – V – F.
B) F – F – F – V.
C) F – F – V – V.
D) V – F – V – V.
E) V – V – F – F.

QUESTÃO 31
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, que trata das

licitações e dos contratos da Administração Pública,
existem critérios sucessivos de desempate na licitação.
Sabendo disso, em igualdade de condições, como pri-
meiro critério de desempate, será assegurada a prefe-
rência aos bens e serviços:

A) produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
B) produzidos ou prestados por empresas que possuam

o mínimo de 2% (dois por cento) de trabalhadores por-
tadores de deficiência.

C) produzidos ou prestados por empresas que invistam
em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
país.

D) produzidos no país.
E) produzidos ou prestados por empresas que compro-

vem o cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessi-
bilidade previstas na legislação.
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QUESTÃO 32
Com base na lei 8.666/1993, que trata das licitações

e dos contratos da Administração Pública, é dispensá-
vel a licitação:
I) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros

gêneros perecíveis, no tempo necessário para a rea-
lização dos processos licitatórios correspondentes, re-
alizadas diretamente com base no preço do dia.

II) para a  impressão dos diários oficiais,  de formulá-
rios padronizados de uso da administração e de edi-
ções técnicas oficiais, bem como para prestação de
serviços de informática a pessoa jurídica de direito
público interno, por órgãos ou entidades que inte-
grem a Administração Pública, criados para esse fim
específico.

III) para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário ex-
clusivo, desde que consagrado pela crítica especi-
alizada ou pela opinião pública.

IV) nos casos de guerra ou grave perturbação da or-
dem.
Está(ão) correta(s) apenas:

A) I.
B) II  e  III.
C) I  e  IV.
D) III.
E) I,  II  e  IV.

QUESTÃO 33
O artigo 5º da Constituição da República Federativa

do Brasil, que disciplina direitos e garantias fundamen-
tais, assegura a gratuidade das ações de:

A) habeas corpus  e  mandado de segurança individual.
B) habeas corpus  e  habeas data.
C) habeas corpus  e  mandado de injunção.
D) habeas corpus, habeas data, mandado de segurança

e  mandado de injunção.
E) habeas corpus  e  mandado de segurança coletivo.

QUESTÃO 34
Conforme o Código Penal, em seu Título XI (Dos

Crimes Contra a Administração Pública) – Capítulo I (Dos
Crimes Praticados Por Funcionário Público Contra a Ad-
ministração em Geral), patrocinar, direta ou indireta-
mente, interesse privado perante a administração pú-
blica, valendo-se da qualidade de funcionário refere-se
ao crime de:

A) Condescendência criminosa.
B) Prevaricação.
C) Excesso de exação.
D) Peculato.
E) Advocacia administrativa.

QUESTÃO 35
Com base na redação do Decreto nº 9.094/2017 (e

suas alterações posteriores), que trata da simplificação
do atendimento prestado aos usuários dos serviços pú-
blicos, assinale a alternativa correta.

A) Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal
observarão diretrizes nas relações entre si e com os
usuários dos serviços públicos, dentre as quais pode-
mos citar a utilização de linguagem clara, inclusive o
uso de siglas e jargões.

B) Cabe exclusivamente à Controladoria-Geral da União
zelar pelo cumprimento do disposto no Decreto nº
9.094/2017 (e suas alterações posteriores) e adotar
as providências para a responsabilização dos servido-
res públicos e dos militares, e de seus superiores hie-
rárquicos, que praticarem atos em desacordo com suas
disposições.

C) Para fins de acesso a informações e serviços, de exer-
cício de obrigações e direitos e de obtenção de benefí-
cios perante os órgãos e as entidades do Poder Execu-
tivo Federal, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF é suficiente e substitutivo para a
apresentação do número de inscrição em conselho de
fiscalização de profissão regulamentada.

D) Para complementar informações ou solicitar esclare-
cimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade
do Poder Executivo Federal e o interessado deverá ser
feita exclusivamente por meio de carta registrada com
aviso de recebimento.

E) Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e da
Fazenda disciplinará o procedimento aplicável à Solici-
tação de Simplificação.

QUESTÃO 36
O trecho a seguir refere-se ao caput do art. 212 da

Constituição Federal de 1988.

 “A União aplicará, _____________, nunca menos de

_________, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípi-

os _____________ por cento, no mínimo, da receita re-

sultante de impostos, compreendida a proveniente de trans-

ferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”.
Assinale a alternativa que completa corretamente

as lacunas.
A) mensalmente / vinte / trinta.
B) anualmente / dezoito / vinte e cinco.
C) semestralmente / doze / vinte e sete.
D) bimestralmente / quinze / vinte e dois.
E) trimestralmente / dezessete / dez.
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QUESTÃO 37
A respeito das considerações presentes na Lei nº

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), assinale a
alternativa correta.

A) Informação pessoal: aquela submetida temporaria-
mente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e
do Estado.

B) Integridade: qualidade da informação que tenha sido
produzida, expedida, recebida ou modificada por de-
terminado indivíduo, equipamento ou sistema.

C) Primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.

D) Tratamento da informação: unidade de registro de
informações, qualquer que seja o suporte ou formato.

E) Informação sigilosa: aquela relacionada à pessoa na-
tural identificada ou identificável.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta a respeito da Lei nº

12.813/2013 (e alterações posteriores).
A) As unidades de recursos humanos, ao receber a co-

municação de exercício de atividade privada ou de re-
cebimento de propostas de trabalho, contrato ou ne-
gócio no setor privado, deverão informar ao servidor e
à Controladoria-Geral da União as situações que susci-
tem potencial conflito de interesses entre a atividade
pública e a atividade privada do agente.

B) Considera-se informação privilegiada a situação ge-
rada pelo confronto entre interesses públicos e priva-
dos, que possa comprometer o interesse coletivo ou
influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da
função pública.

C) No caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir
situações que configurem conflito de interesses, o agente
público deverá consultar o Ministério Público da União.

D) O disposto na Lei nº 12.813/2013 afasta a aplicabili-
dade da Lei nº 8.112/1990, especialmente no que se
refere à apuração das responsabilidades e possível apli-
cação de sanção em razão de prática de ato que confi-
gure conflito de interesses ou ato de improbidade nela
previstos.

E) Configura conflito de interesses, após o exercício de
cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Fede-
ral no período de 12 (doze) meses, contado da data da
dispensa, exoneração, destituição, demissão ou apo-
sentadoria, salvo quando expressamente autorizado,
conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou
pela Controladoria-Geral da União, prestar, direta ou
indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física
ou jurídica com quem tenha estabelecido relaciona-
mento relevante em razão do exercício do cargo ou
emprego.

QUESTÃO 39
Conforme o art. 332 do Código Penal “solicitar, exi-

gir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem
ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato
praticado por funcionário público no exercício da fun-
ção” é a definição do crime de:

A) Tráfico de Influência.
B) Descaminho.
C) Corrupção Ativa.
D) Usurpação da Função Pública.
E) Prevaricação.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa correta, de acordo com a re-

dação do art. 37 da Constituição Federal de 1988.
A) O prazo de validade do concurso público será de até

três anos, prorrogável uma vez, por igual período.
B) É vedado ao servidor público civil o direito à associa-

ção sindical.
C) Os atos de improbidade administrativa importarão a

perda definitiva dos direitos políticos.
D) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia

e autorizada a instituição de empresa pública, de soci-
edade de economia mista e de fundação.

E) Os cargos, empregos e funções públicas são inaces-
síveis aos estrangeiros em qualquer hipótese.


