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15 / setembro/ 2019
CARGO:

ASSISTENTE DE ALUNOS
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 Específicos.

3.

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

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 comunicação.

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)

, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
pinte assim
azul-escuro, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.

–

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 atentamente o texto constituído de uma pergunta e
duas respostas (publicadas na Superinteressante nº 263, de 2009) transcritas abaixo.
Pergunta: Apesar da ciência, ainda é possível acreditar 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 variedade de animais apareceu repentinamente no cenário
evolutivo em um evento denominado A Explosão Cambriana. 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 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 couve-flor e as folhas compõem saladas extraordinárias.
E) Veem como arte aquilo que não podem explicar; tamanha feiura não pode ganhar esta classificação.

QUESTÃO 04
Leia o texto a seguir.

QUESTÃO 01
A)

B)

C)

D)

E)

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.
Analisando as duas respostas, percebe-se que as argumentações não se opõem: tanto o cardeal quanto o
filósofo atribuem a um ser com superpoderes – referindo-se ao Criador – a responsabilidade pela vida.
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.
A expressão “é claro”, na resposta de Dennet, é firme, demonstra sua autoridade no assunto, enquanto a
expressão “claro que sim”, usada pelo cardeal, fragiliza
o argumento dele por estar acompanhada de “estaremos falando”, indicadora de incerteza.
O filósofo responde a questão com ironia, sugerindo
que é possível acreditar em qualquer coisa, enquanto
Scherer advoga o papel predecessor do Criador, a partir do qual a vida evoluiu e permitiu as análises científicas.
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 existência dessa força que é anterior a essa mesma explosão.

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

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa correta.
Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão
concordando com os sujeitos “árvores” e “pássaros”.
Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão
concordando com o sujeito “os dias felizes”.
Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão
concordando com o sujeito “árvores”.
O verbo “correm” está concordando com o sujeito
“águas”.
O verbo “desmancham” está concordando com o sujeito “águas”.

ASSISTENTE DE ALUNOS / 3
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.
A)
B)
C)
D)
E)

Pela análise das afirmativas, está(ão) correta(s) apenas:
I e II.
II e III.
III.
I e III.
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.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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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-podeevitar-que-voce-consuma-alimentos-contaminados.
ghtml e acessado em 18/06/2019. Tais excertos, entretanto, 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 tecnologias podem se tornar um requisito obrigatório para
compradores sensíveis à qualidade. Mas uma inundação de novas informações não é garantia de avanços, como muitas tecnologias emergentes nos ensinaram, 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 pesquisa conduzida pela empresa de consultoria McKinsey
& Company confirmou uma tendência há muito conhecida: 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 caleidoscópio de pedaços de plástico em seu fígado. Um dourado-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 ecológicos, essa catástrofe também ameaça nos envenenar onde somos verdadeiramente vulneráveis: nossos pratos.

(

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

(

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

(

) Isso está prestes a mudar. Uma nova tecnologia está
preenchendo essa lacuna de informação e devolvendo 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 vezes 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, assinale 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 demonstram isso de bom grado com seus cartões de crédito”.
A)
B)
C)
D)
E)

Portanto.
Uma vez que.
Ou seja.
Ainda que.
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 destacado 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 poluição plástica que entram nos oito milhões de oceanos.
D) O impacto de longo oito milhões de alcance das toneladas de poluição plástica que entram nos oceanos.
E) O impacto de longo alcance da poluição plástica, oito
milhões de toneladas, que entra nos oceanos.

ASSISTENTE DE ALUNOS / 5

Raciocínio Lógico e
Quantitativo
QUESTÃO 11
João e Pedro são vizinhos e muito amigos. A fim de
pagar uma promessa, combinaram de fazer uma viagem a pé da cidade deles até Aparecida do Norte, utilizando 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 percorrer somente 60 km por dia, portanto chegou ao Santuário 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 ocupado 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 hábitos alimentares de seus funcionários e obteve os seguintes 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 RESPONDER 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 pinos de cor vermelha, azul, amarela e verde.
A ordem das cores na composição da senha é importante, por exemplo, a senha formada pelos pinos
vermelho, verde, amarelo e azul, nesta ordem, é diferente 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.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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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 todos 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 números que devem ser colocados nos círculos do seguinte
diagrama e assinale a alternativa que apresenta a soma
dos números obtidos.

A)
B)
C)
D)
E)

25.
30.
33.
46.
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%

ASSISTENTE DE ALUNOS / 7

Conhecimentos
Específicos
QUESTÃO 21
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar que constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:
I) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
II) Garantir o desenvolvimento nacional.
III) Igualdade entre os Estados.
IV) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
apenas I, II e IV.
apenas I e II.
apenas II, III e IV.
apenas I e III.
I, II, III e IV.

D)

vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de
paz.
E) vinte anos para Vereador e juiz de paz.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:
A) o prazo de validade do concurso público será de até
3 (três) anos, prorrogável uma vez, por igual período.
B) a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
C) os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do
Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
D) o servidor público civil não terá direito à livre associação sindical.
E) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 22
De acordo com o Artigo 5º da Constituição Federal
de 1988, assinale a alternativa correta.
A) A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas depende de autorização prévia, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento.
B) Somente será concedida extradição de estrangeiro
por crime político ou de opinião.
C) São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos.
D) Conceder-se-á habeas corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados
de entidades governamentais ou de caráter público.
E) Conceder-se-á mandado de segurança sempre que
a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.

Analise as afirmativas e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.
Com base no Estatuto da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, em seu Artigo 3º, a UTFPR tem por
finalidade:
(

) Estimular a criação cultural, as práticas artísticas e
esportivas e o desenvolvimento do espírito científico
e do pensamento reflexivo.

(

) Incentivar e promover o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive.

(

) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.

(

) Compromisso com a defesa dos direitos humanos,
com a preservação dos recursos naturais, do meio
ambiente e com a qualidade de vida.

(

) Promover o aperfeiçoamento cultural e profissional
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração.

QUESTÃO 23
Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar que são condições de elegibilidade, na
forma da lei, a idade mínima de:
A) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Deputado Federal.
B) trinta anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal e Senador.
C) vinte e cinco anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital e Senador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
A) F, V, F, F, V.
B) V, F, F, V, V.
C) V, V, F, F, F.
D) V, V, V, F, V.
E) F, F, V, V, V.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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nais de saúde para lidar com temas relacionados à
saúde sexual e reprodutiva dos jovens, e ao abuso
de álcool, tabaco e outras drogas.

QUESTÃO 26
De acordo com o Estatuto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é correto afirmar que:
A) o Reitor e o Vice-Reitor serão escolhidos entre os
docentes da UTFPR que atendam aos requisitos para
escolha de dirigentes previstos em lei, sendo o Reitor
nomeado por ato do Presidente da República, e o ViceReitor nomeado por portaria do Reitor da UTFPR.
B) o Reitor será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Reitor, e este, em caráter transitório, por Pró-Reitor previamente designado pelo Reitor.
C) os Pró-Reitores serão auxiliados por Assessores Adjuntos, que os substituirão em caso de impedimento,
sendo suas atribuições e competências previstas no Regimento Geral.
D) as Pró-Reitorias serão dirigidas por Assessores nomeados pelo Pró-Reitor, sendo responsáveis pelas respectivas áreas de atuação.
E) os Diretores-Gerais dos Campi serão escolhidos somente pelos docentes, em processo democrático, de
conformidade com regulamento aprovado pelo COUNI.

QUESTÃO 27
Conforme dispõe o Estatuto da Universidade Federal do Paraná, é correto afirmar que:
A) os conselhos deliberativos da UTFPR possuirão gestão democrática e os docentes ocuparão, no máximo,
60% (sessenta por cento) dos assentos, com direito a
voto.
B) o Conselho Universitário – COUNI – é o órgão deliberativo especializado da Universidade, ao qual competem as decisões para execução da política geral, de
conformidade com o estabelecido no Projeto PolíticoPedagógico Institucional, no Plano de Desenvolvimento
Institucional, neste Estatuto, no Regimento Geral e Regulamento próprio.
C) compete ao COUNI, além do disposto no Regimento
Geral e no Regulamento próprio, zelar pela observância dos princípios, finalidades e objetivos da Universidade.
D) o mandato dos membros do COUNI será de 3 (três)
anos, permitida uma recondução, sendo todos, nomeados pelo Pró-Reitor.
E) o Conselho de Graduação e Educação Profissional é
o órgão deliberativo máximo da administração universitária.

IV) São assegurados aos jovens com surdez o uso e o
ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, em
todas as etapas e modalidades educacionais.
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 29
Considerando o Código de Ética Profissional em nível federal (Decreto 1.171/1994), em todos os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, deverá ser
criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar
e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Nesse contexto, é correto afirmar que a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a
de:
A) censura.
B) prestação de serviços à comunidade.
C) multa.
D) exoneração.
E) suspensão por até 60 dias.

QUESTÃO 30
O Decreto nº 1.171/94 aprovou o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal. Com base nesse decreto, é dever do servidor
público:
I) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
II) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos
ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
III) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público,
exigindo as providências cabíveis.
IV) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o
exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.

QUESTÃO 28

V) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais
vantajosa para o bem comum.

Sobre o Estatuto da Juventude - Lei 12.852/2013,
analise as assertivas a seguir:
I) As diretrizes gerais relativas a políticas públicas da
juventude cabem unicamente aos agentes públicos.
II) Um dos princípios estabelecidos na legislação é o
do respeito à identidade e à diversidade individual e
coletiva da juventude.
III) A política pública de saúde dos jovens tem como
uma de suas diretrizes a capacitação dos profissio-

Estão corretas apenas:
I e II.
II e IV.
I, II e IV.
II e III.
II, III e IV.

A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas apenas:
II, III e IV.
I, II e V.
I, III e IV.
I, III e V.
I, II e III.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Considerando o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n° 9.394/96, assinale a alternativa correta.

O campo teórico-prático designado por Treinamento de Habilidades Sociais, ou simplesmente Habilidades
Sociais possui algumas premissas básicas, importantes
para a sua compreensão e para a aplicabilidade de suas
tecnologias de avaliação e de intervenção.

É assegurado aos educandos com necessidades especiais:
A) professores com especialização adequada em nível
médio ou superior, para atendimento generalizado, integrando os educandos nas classes especiais.
B) currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicos que atendam parcialmente às
suas necessidades.
C) terminalidade específica para aqueles que puderem
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências.
D) acesso prioritário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o ensino regular.
E) educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação
com os órgãos oficiais afins.

QUESTÃO 32
Analise as assertivas.
De acordo com a Lei 9.596/1996 - LDB, em seu Título IV, Da Organização da Educação Nacional, em relação ao Art. 13, são incumbências dos docentes:
I) Participar na elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.
II) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
III) Zelar pela aprendizagem dos alunos.
IV) Estabelecer facultativamente estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.
V) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos,
sendo facultativa a participação dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
VI) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
apenas I, III e VI.
apenas IV e VI.
apenas I, II, III e VI.
apenas II, III, IV e V.
I, II, III, IV, V e VI.

Analise as afirmativas a seguir.
I) As habilidades sociais são aprendidas e contemplam
as dimensões pessoal, situacional e cultural.
II) Possuir um bom repertório de habilidades sociais
não garante, por si só, um desempenho socialmente
competente.
III) Os conceitos sobre habilidades sociais e competência social se equivalem.
IV) Diferentes abordagens sobre o relacionamento interpessoal compõem o sistema teórico amplo que forma o campo do treinamento de Habilidades Sociais,
entre elas as teorias de aprendizagem derivada do
modelo de Skinner e de Bandura têm posição de destaque.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III e IV.
III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 34
Wallon apresenta uma visão do desenvolvimento que
é muito importante para a compreensão do ser humano. Segundo ele, a criança e o adulto formam uma unidade indissolúvel. Isso porque o desenvolvimento da
criança se dá em direção à vida adulta, nos mostrando
a necessidade de concebermos o desenvolvimento como
um processo dinâmico, sempre em movimento e sofrendo mudanças. Esse desenvolvimento se dá em etapas cada qual com suas características específicas. Em
umas destas etapas a criança passa a ser o foco principal. É como se ela se voltasse para o seu interior e
começasse a tomar consciência de si mesma. Ela demonstra a necessidade de se afirmar, de conquistar a
autonomia, o que leva ao surgimento de muitos conflitos com ela mesma e com os adultos que cuidam dela.
Esta fase foi denominada por Walon como:
A) Período do personalismo.
B) Estágio sensório-motor.
C) Estágio emocional.
D) Estágio Impulsivo.
E) Período da puberdade.
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QUESTÃO 35
De acordo com a Lei Federal 8.112/90, sobre as licenças, assinale a alternativa correta.
A) A licença por motivo de doença em pessoa da família, a cada período de doze meses, poderá ser concedida por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não,
com remuneração.
B) A licença por motivo de afastamento do cônjuge será
por prazo determinado e sem remuneração.
C) A licença para o trato de assuntos particulares pode
ser concedida pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
D) Na licença para capacitação, após cada quinquênio
de efetivo exercício, o servidor poderá afastar-se com
a respectiva remuneração, por até dois meses.
E) A licença para o desempenho de mandato classista
terá duração igual à do mandato, não podendo ser renovada, no caso de reeleição.

B)

A Comissão terá como secretário servidor designado
pelo seu presidente, não podendo a indicação recair
em um de seus membros.
C) Da sindicância, poderá resultar aplicação de penalidade de advertência ou suspensão ou demissão.
D) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não
excederá 30 dias, admitida a sua prorrogação por igual
prazo.
E) As denúncias serão objeto de apuração, desde que
contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

QUESTÃO 39
De acordo com a Lei 8.069/90, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e
demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito
anos.

QUESTÃO 36
De acordo com a Lei Federal 8.112/90, analise as
assertivas a seguir.

II) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao
neonato a permanência junto à mãe.

I) Recondução é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental.
II) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado.
III) Reintegração é a reinvestidura do servidor estável,
quando invalidada a sua demissão.
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s) apenas:
I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 37
De acordo com a Lei Federal 8.112/90, a vacância
do cargo público decorrerá de:
A) exoneração, promoção ou readaptação.
B) demissão, recondução ou promoção.
C) exoneração, demissão ou reversão.
D) aposentadoria, aproveitamento ou falecimento.
E) falecimento, exoneração ou reintegração.

QUESTÃO 38
De acordo com a Lei Federal 8.112/90, sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa
correta.
A) O processo disciplinar será conduzido por comissão
composta de dois servidores estáveis ou não, designados pela autoridade competente.

III) Identificar o recém-nascido mediante o registro de
sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe e do pai.
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s) apenas:
I.
II.
III.
I e II.
I e III.

QUESTÃO 40
De acordo com a Lei 8.069/90, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.
A) Ao adolescente, é permitido o trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco
horas do dia seguinte.
B) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos,
são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
C) Os pais ou responsável não têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
D) É permitida a venda à criança ou ao adolescente de
bilhetes lotéricos e equivalentes.
E) A autorização para viajar será exigida quando tratarse de comarca contígua à da residência da criança ou
do adolescente menor de 16 anos.

