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CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  27 / MAIO / 2012  •

CARGO:
AGENTE  ADMINISTRATIVO

INSTRUÇÕES

01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-
tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 2 de Atualidades, 3 de Informá-
tica e 20 de Conhecimentos Específicos.

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

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão.

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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E) recorda-se da Índia, da China, da Pérsia e
do Oriente.

Questão 02) O texto tem um caráter
sincrético porque faz referências a

A) Maria, mãe de Deus e a Krishna.

B) Gal Costa e a Apolo.

C) Popó do Maculelê e ao Subaé.

D) Santo Amaro e ao Conde.

E) Trilhos Urbanos e ao Balancê.

Questão 03) Em relação à frase “[...]
uma estrela sempre a luzir”, a palavra grifa-
da significa

A) partir.

B) fingir.

C) resplandecer.

D) distanciar-se.

E) aproximar-se.

Questão 04) Complete as lacunas.

Tamarindeirinho é um   _______________,
no grau ______________.

A) adjetivo  -  aumentativo

B) substantivo  - diminutivo

C) adjetivo  -   diminutivo

D) pronome  -   aumentativo

E) advérbio  -  diminutivo

Questão 05) Nas frases “Trago em
mim por ti”   e   “E eu não te perdi”,  as
palavras grifadas são, respectivamente, pro-
nomes:

A) oblíquo, oblíquo, oblíquo, oblíquo.

B) reto, reto, oblíquo, oblíquo.

C) reto, oblíquo, reto, oblíquo.

D) oblíquo, oblíquo, oblíquo, reto.

E) oblíquo, oblíquo, reto, oblíquo.

LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 05
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE, AIN-
DA QUE INDIRETAMENTE.

Trilhos urbanos

Autor: Caetano Veloso

O melhor o tempo esconde, longe, muito longe
Mas bem dentro aqui, quando o bonde dava a

volta ali
No cais de Araújo Pinho, tamarindeirinho
Nunca me esqueci onde o imperador fez xixi
Cana doce Santo Amaro, gosto muito raro
Trago em mim por ti, e uma estrela sempre a

luzir
Bonde da Trilhos Urbanos vão passando os

anos
E eu não te perdi, meu trabalho é te traduzir
Rua da Matriz ao Conde no trole ou no bonde
Tudo é bom de vê, seu Popó do Maculelê
Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa
Não dá prá entender o Apolo e o rio Subaé
Pena de Pavão de Krishna, maravilha, vixe

Maria
Mãe de Deus, será que esses olhos são meus?
Cinema transcendental, Trilhos Urbanos
Gal cantando o Balancê
Como eu sei lembrar de você.

Disponível em: <http://
letras.terra.com.br/caetano-veloso/44784/>.

Questão 01) O eu-lírico (pessoa que
fala), ao discorrer sobre a cidade de Santo
Amaro,

A) aponta lembranças que reteve na memória/
coração.

B) diz do seu choque ao ver a cidade com xixi.

C) sente que o imperador D. Pedro traduziu o
espírito da urbe.

D) choca-se ao ver carros velozes no cais de
Araújo Pinho.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 06 A 10
ESTÃO RELACIONADAS COM O TEXTO
SEGUINTE, AINDA QUE INDIRETAMEN-
TE.

Brasil negocia instalação de sede do
MIT no país   (Texto adaptado)

Autor: Caio Quero - Especial para a BBC
Brasil, de Boston, atualizado em 10 de abril,

2012 - 17:06 (Brasília) 20:06 GMT

O governo brasileiro e o Massachusetts
Institute of Technology (MIT), umas das
mais respeitadas instituições de pesquisa
e inovação dos Estados Unidos, estão em
negociação para abrir uma sede da insti-
tuição no Brasil.

O convite foi feito à instituição pelo gover-
no brasileiro e a informação foi divulgada nesta
terça-feira, durante a visita da presidente Dilma
Rousseff à sede do instituto, na cidade de
Cambridge, próxima a Boston.

Segundo o ministro da Educação, Aloízio
Mercadante, as negociações para a abertura da
possível sede do MIT no Brasil estão em anda-
mento e ainda não há previsão sobre a cidade
onde ela ficará. “Estamos agora concluindo as
negociações e a presidenta deu integral apoio.
Vamos ter uma escola do MIT no Brasil.” Ainda
de acordo com Mercadante, também não há pre-
visão da data de quando o centro poderá ser
inaugurado. “(Para) Tudo no Brasil nós temos
pressa. Então depende do ritmo deles, o nosso
vai ser bem acelerado”, disse.

ITA
Também nesta terça-feira, a presidente

Dilma Rousseff participou da assinatura de dois
acordos de cooperação entre a Escola de Enge-
nharia do MIT e o ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica), que tem sede em São José dos
Campos, São Paulo.

Os termos do primeiro acordo de intenções
ainda serão concluídos nos próximos meses, mas
devem envolver o intercâmbio de estudantes,
professores e pesquisadores, pesquisas conjun-
tas e o desenvolvimento de novos programas
educacionais. De acordo com Mercadante, o con-
vênio também prevê a criação de um centro de
inovação na sede do ITA. Já o segundo convênio
envolve a concessão de 50 bolsas para doutores
brasileiros estudarem no MIT.

Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2012/04/

120410_dilma_mit_cq.shtml>.

Questão 06) Assinale a alternativa em
que todas estão INCORRETAS, de acordo
com o texto.

I) Infere-se que o governo brasileiro está
investindo na educação ligada à área
tecnológica.

II) O Brasil terá intercâmbios de coopera-
ção  estabelecidos entre o MIT e o ITA.

III) Dilma Roussef convidou o ITA a tam-
bém estabelecer uma sede em
Cambridge, próxima a Boston, segun-
do Mercadante.

IV) Segundo os convênios firmados entre
Brasil e EUA, 50 estudantes brasileiros
terão bolsas de doutorado para estu-
darem no MIT.

V) A filial do MIT, no Brasil, será breve-
mente instalada em São José dos Cam-
pos.

A) I e II.

B) II e III.

C) IV e V.

D) III e V.

E) I e V.

Questão 07) Marque a opção em que
o sentido é figurado.

A) Os projetos educacionais estão sendo exa-
minados pelos dois governos.

B) O MIT é uma instituição tecnológica admira-
da por brasileiros e americanos.

C) O ITA é admirado pelas inúmeras pesquisas
que desenvolve.

D) Os acordos firmados entre Brasil e EUA im-
pedirão a fuga de nossos professores Par-
dais.

E) O ministro Aloízio Mercadante é adepto de
convênios educacionais entre nações.
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Questão 08) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Dilma Roussef, __________________ por
Mercadante, também manteve contato com um
famoso _______________, visto que sua con-
tribuição será _____________, principalmente
para os universitários brasileiros.
A) ascessorada, enxadrista, excepicional

B) assessorada, enxadrista, excepcional

C) asseçorada, xadrez, exsepcional

D) acessorada, enxadrez, excepicional

E) ascessorada, enxadrezista, excepcional

Questão 09) Considere as alternativas
a seguir, quanto à concordância, apontan-
do a INCORRETA.

A) Alugam-se casas para estudantes brasileiros
residentes nos EUA.

B) Há anos o mau aluno foi excluído do progra-
ma.

C) É proibido a entrada no país de estudantes
sem visto e passaporte.

D) O convênio, faz dois anos que foi assinado.

E) Tudo aborrece os mestres: indisciplina,
impontualidade, falta de assiduidade.

Questão 10) Leia as frases e marque
aquela em que NÃO há erro.

A) Aonde está o material de estudo?

B) Por unanimidade, Dilma Roussef foi consi-
derada política abilidosa.

C) O acordo entre Brasil e Estados Unidos era
almejado pelos dois países.

D) Ele saiu para assinar o acordo, mais logo
retornou cabisbaixo.

E) Não sei por quê motivo o ministro recusou-
se a assinar a declaração.

MATEMÁTICA

Questão 11) Se a e b são números
reais não negativos quaisquer, então é verda-
deiro que:

A)

B)

C) 2ab > a2 + b2

D) (a – b)2 = a2 – b2

E) a . b < 0

Questão 12) Seja   f: R → R  uma  fun-
ção do segundo,  f(x) = ax2 + bx + c,  onde
a, b  e  c   são números reais quaisquer com
a ≠ 0.  A figura abaixo representa o gráfico de
f  em coordenadas cartesianas.

Com relação ao gráfico acima, analise as
sentenças a seguir.

I) A função f(x) possui  ∆ > 0.

II) A função não admite raízes reais.

III) O coeficiente a é um número positivo.

IV) A função tem um ponto máximo que é
V(1,4).

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I é verdadeira.

B) III e IV são verdadeiras.

C) Todas são falsas.

D) I e IV são verdadeiras.

E) I, II e III são falsas.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 13) Deseja-se dividir um pe-
daço de barbante de 1 metro de comprimen-
to em duas partes de modo que os compri-
mentos dessas partes satisfaçam a seguinte
proporção: a parte menor está para a parte
maior assim como a parte maior está para o
comprimento total. A parte maior será igual a

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 14) Um reservatório circular
reto de 5 metros de altura será externamen-
te reforçado com concreto. Será construída
em volta desse reservatório uma caixa cúbica
cujo comprimento das laterais é de 4 metros.
O centro da base do reservatório coincidirá
com o centro da base da caixa, e a distância
interna mínima entre as paredes da caixa e
do reservatório é de 1 metro. Para preencher
completamente o espaço entre o reservató-
rio e a caixa será utilizado um volume total
de concreto igual a

A) 80 m3

B) (80 – 5π) m3

C) (64 + 5π) m3

D) 64 m3

E) (64 – 4π) m3

Questão 15) Qual é o gráfico, no pla-
no cartesiano, que melhor representa a fun-
ção a f(x) = –3x + 3 ?

A)

B)

C)

D)

E)
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ATUALIDADES

Questão 16) Acontecerá, no Rio de
Janeiro, entre os dias 13 e 22 de junho de
2012, um debate mundial sobre desenvolvi-
mento sustentável. Como é chamado esse
evento?

A) Fórum Nacional de Sustentabilidade.

B) Eco 92.

C) Fórum Econômico Mundial de Davos.

D) Rio+20 - Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável.

E) Conferência Internacional sobre o Meio Am-
biente.

Questão 17) Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul compõem atualmente um
grupo de países emergentes, que reivindicam
maior protagonismo no cenário internacional.
Que sigla, criada em 2001, pelo economista
Jim O’Neill, é empregada para fazer referên-
cia a esses países?

A) ALCA

B) BRICS

C) MERCOSUL

D) ONU

E) FMI

INFORMÁTICA

Questão 18) Teclas de atalho são te-
clas ou sequência de teclas que quando acio-
nadas executam um recurso dentro de um
programa de computador. Considerando o pro-
cessador de textos Microsoft Word 2007, é
correto afirmar que as teclas de atalho “CTRL
+ N” e “CTRL + S” executam respectivamen-
te as funções:

A) abrir um novo documento em branco | sal-
var o documento atual.

B) criar nota de rodapé | criar sumário.

C) inserir nova imagem | substituir texto.

D) aplicar negrito ao texto selecionado | aplicar
sublinhado ao texto selecionado.

E) criar nova tabela | inserir marcadores.

Questão 19) Quando anexamos um
arquivo a uma mensagem de e-mail, e em
seguida o enviamos para um destinatário de
nossa lista de contatos, seria INCORRETO
afirmar que

A) quando o destinatário receber a mensagem
de e-mail, terá a sua disposição o arquivo
anexado, que pode ser consultado e até
mesmo salvo em seu computador local.

B) o arquivo anexado à mensagem de e-mail é
movido definitivamente para dentro da men-
sagem de e-mail.

C) o destinatário pode realizar alterações no
arquivo anexado à mensagem, e em segui-
da pode responder a mensagem de e-mail
com o arquivo alterado em anexo.

D) o destinatário pode encaminhar a mensa-
gem de e-mail recebida, compartilhando o
arquivo em anexo com mais pessoas.

E) a mensagem de e-mail pode ser enviada para
mais de um destinatário simultaneamente.
Dessa forma, cada destinatário receberá em
anexo uma cópia do arquivo anexado.

Questão 20) Os dispositivos de arma-
zenamento de dados estão propensos a apre-
sentar falhas, que podem causar perda total
ou parcial das informações. Para evitar a per-
da das informações, há um procedimento que
mantém uma cópia dos dados em outro dis-
positivo de armazenamento. Esse procedimen-
to é conhecido como

A) download.

B) FTP.

C) background.

D) homepage.

E) backup.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Com relação às hipóte-
ses de dispensa de licitação, assinale a alter-
nativa INCORRETA.

A) Para as compras de material de uso pelas
Forças Armadas, bem como de materiais de
uso pessoal e administrativo, quando hou-
ver necessidade de manter a padronização
requerida pela estrutura de apoio logístico
dos meios navais, aéreos e terrestres, medi-
ante parecer de comissão instituída por de-
creto.

B) Para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou
serviços prestados por órgão ou entidade que
integre a Administração Pública e que tenha
sido criado para esse fim específico em data
anterior à vigência desta Lei, desde que o
preço contratado seja compatível com o pra-
ticado no mercado.

C) Nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasio-
nar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao aten-
dimento da situação emergencial ou calami-
tosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máxi-
mo de 180 (cento e oitenta) dias consecuti-
vos e ininterruptos, contados da ocorrência
da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.

D) Quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou nor-
malizar o abastecimento.

E) Nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem.

Questão 22) Sobre os Direitos Sociais
dispostos na Constituição Federal, julgue as
afirmações a seguir como certas (C) ou erra-
das (E).

I) ( ) É assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir
sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio
dele defender.

II) ( ) Gozo de férias anuais remunera-
das com, pelo menos, um terço a mais
do que o salário normal.

III) ( ) Nas empresas de mais de duzen-
tos empregados, é assegurada a elei-
ção de um representante destes com a
finalidade exclusiva de promover-lhes o
entendimento direto com os emprega-
dores.

IV) ( ) Aviso prévio proporcional ao tem-
po de serviço, sendo no mínimo de qua-
renta e cinco dias, nos termos da lei.

V) ( ) A lei poderá exigir autorização do
Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão compe-
tente, vedadas ao Poder Público a in-
terferência e a intervenção na organi-
zação sindical.

Assinale a sequência correta.

A) I - E;  II - E;  III - E;  IV - C;  V - C

B) I - E;  II - E;  III - C;  IV - C;  V - C

C) I - C;  II - E;  III - E;  IV - E;  V - C

D) I - C;  II - C;  III - C;  IV - E;  V - E

E) I - E;  II - C;  III - E;  IV - C;  V - E

Questão 23) Nos moldes da Constitui-
ção Federal, no que diz respeito ao servido-
res públicos, assinale a alternativa correta.

A) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio publicarão mensalmente os valores do
subsídio e da remuneração dos cargos e
empregos públicos.

B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão, no âmbito de sua com-
petência, regime jurídico único e planos de
carreira para os servidores da administração
pública direta, das autarquias e das funda-
ções públicas.

C) A lei poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contribuição fictício.

D) São estáveis após quatro anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para car-
go de provimento efetivo em virtude de con-
curso público.

E) Os proventos de aposentadoria e as pen-
sões, por ocasião de sua concessão, pode-
rão exceder a remuneração do respectivo
servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão.
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Questão 24) Sobre a inexecução e da
rescisão dos contratos administrativos, assi-
nale a alternativa INCORRETA.

A) A inexecução total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisão,  com  as consequên-
cias contratuais e as previstas em lei ou re-
gulamento.

B) A rescisão administrativa ou amigável deve-
rá ser precedida de autorização escrita e fun-
damentada da autoridade competente.

C) Os casos de rescisão contratual serão for-
malmente motivados nos autos do proces-
so, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

D) É permitido à administração, no caso de
concordata do contratado, manter o contra-
to, podendo assumir o controle de determi-
nadas atividades de serviços essenciais.

E) A dissolução da sociedade ou o falecimento
do contratado não constitui motivo de resci-
são do contrato.

Questão 25) Com relação à Comuni-
cação Interpessoal/Organizacional, pode-se
verificar que:

I) a comunicação envolve os seguintes ele-
mentos: emissor, receptor, código, men-
sagem, canal e contexto;

II) a comunicação somente será eficaz se
os elementos que a envolvem mantive-
rem coerência;

III) o processo de comunicação inviabiliza
a expressão dos desejos, interesses e
objetivos das pessoas, dificultando, num
grupo de pessoas, o envolvimento e
participação em atividades do dia a dia;

IV) comunicar significa tornar comum, pôr
em contato ou relação, ligar, unir;

V) para que a mensagem seja compreen-
dida, ela precisa possuir clareza de
ideias e ser objetiva.

Aponte a assertiva na qual o que se afirma
está correto.

A) Apenas o item II está correto.

B) Estão corretos os itens I, II e V.

C) Estão corretos os itens I, III e IV.

D) Estão corretos os itens I, II, IV e V.

E) Estão corretos os itens II, III, IV e V.

Questão 26) “Todo produto de uma
empresa não se faz no simples aperto de bo-
tão de uma máquina; as pessoas, uma a uma,
integradas num espírito de equipe, ocupando
diferentes cargos é que são as engrenagens
que movimentam a empresa”. A partir dessa
afirmação, assinale a alternativa que NÃO
CORRESPONDE ao trabalho em equipe.

A) Cada pessoa, na relação em grupo, é peça
importante para o funcionamento das ativi-
dades no ambiente de trabalho.

B) Para o bom andamento do trabalho em equi-
pe é necessário haver interação, que se pode
definir como a ação que se exerce mutua-
mente entre duas coisas, ou duas ou mais
pessoas.

C) A interação independe da participação e da
cooperação, características facultativas no
trabalho em equipe.

D) A motivação dos membros da equipe com
relação ao desempenho de suas atividades
é fundamental para o bom resultado dos tra-
balhos.

E) A participação de todos os membros do gru-
po é de extrema importância para que as
metas da organização sejam atingidas.

Questão 27) O bom relacionamento
interpessoal no trabalho é de fundamental im-
portância para a manutenção de um clima
sadio e agradável no ambiente, e comunicar-
se de forma eficaz facilita as relações, mas
para isso é necessário observar algumas re-
gras.  A partir dessa afirmação, assinale abai-
xo a alternativa que NÃO CORRESPONDE
a essas regras.

A) Escutar atentamente, procurando não inter-
romper quem fala para retificar algo, mes-
mo que discorde do que se diz.

B) Oferecer feedback, um retorno sobre as in-
formações recebidas, mas somente em al-
gumas situações, pois essa atitude pouco
contribui para a pessoa saber se está sendo
entendida.

C) Aceitar considerações, lembrando que cren-
ças, ideias e valores têm pesos e medidas
diferentes para todos.

D) Buscar a empatia, analisando pelo ponto de
vista das pessoas, como se fosse você que
estivesse naquela situação ou momento.

E) Questionar o máximo, sem exagerar, é cla-
ro. Isso ajuda a ampliar o horizonte de in-
formações e necessidades despertadas.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 28) Nas  relações  interpes-
soais no trabalho, é essencial o papel do líder
para a condução de uma equipe de sucesso.
Com relação à liderança, assinale abaixo a
alternativa correta.

A) Na Liderança Democrática, a equipe é o cen-
tro das decisões ou participa ativamente
delas, e o líder dá assistência e participa.

B) Na Liderança Liberal, a participação do líder
ocorre a todo o tempo, mesmo quando não
é solicitada.

C) Na Liderança Autocrática, a participação do
líder é desprezada, a equipe se torna o cen-
tro das atenções e centraliza o poder.

D) Na Liderança Liberal, o líder exerce o máxi-
mo de influência, proporcionando menor
autonomia ao grupo.

E) Na Liderança Democrática, o líder, na divi-
são do trabalho, determina quem deve exe-
cutar o quê, e os integrantes do grupo são
vistos como simples cumpridores de ordens.

Questão 29) Correspondência Oficial
é a comunicação que se estabelece oficial-
mente entre expedidor e receptor quando pelo
menos um deles ou ambos representa/repre-
sentam algum órgão da Administração Públi-
ca. Apenas uma das afirmações abaixo NÃO
constitui característica da Correspondência
Oficial. Assinale-a.

A) A Correspondência Oficial obedece a normas
regedoras das comunicações escritas, inter-
nas ou externas, das repartições públicas.

B) A redação dos textos de Correspondência
Oficial é padronizada, alterando-se apenas,
naturalmente, o conteúdo específico de cada
comunicação.

C) Os principais requisitos que se impõem na
redação oficial são: a simplicidade na estru-
tura da frase e no vocabulário, a objetivida-
de e a clareza.

D) Das qualidades apontadas como essenciais
ao estilo literário – correção, clareza, conci-
são, harmonia, vigor e originalidade – três
são indispensáveis na Correspondência Ofi-
cial: a clareza, a concisão e a correção.

E) O estilo administrativo é impessoal e não
admite imagens de estilística; sendo assim,
o redator pode e deve se expressar de ma-
neira própria e individual, como se faz na
criação artística ou literária.

Questão 30) Sobre modalidades de li-
citação, prevista na Lei 8.666/93 (Lei de Lici-
tações e Contratos da Administração Públi-
ca), julgue as afirmações a seguir, indicando
se são certas (C) ou erradas (E).

I) ( ) Concurso é a modalidade de licita-
ção entre quaisquer interessados para es-
colha de trabalho técnico, científico ou ar-
tístico, mediante a instituição de prêmios
ou remuneração aos vencedores, confor-
me critérios constantes de edital publica-
do na imprensa oficial com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

II) ( ) Concorrência é a modalidade de li-
citação entre interessados devidamente ca-
dastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior à data do recebi-
mento das propostas, observada a neces-
sária qualificação.

III) ( ) Tomada de Preço é a modalidade
de licitação entre quaisquer interessados
que, na fase inicial de habilitação prelimi-
nar, comprovem possuir os requisitos mí-
nimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.

IV) ( ) Convite é a modalidade de licitação
entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastrados ou não, escolhi-
dos e convidados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do ins-
trumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente es-
pecialidade em que manifestarem seu in-
teresse com antecedência de até 24 (vinte
e quatro) horas da apresentação das pro-
postas.

V) ( ) Leilão é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados para a ven-
da de bens móveis inservíveis para a ad-
ministração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a ali-
enação de bens imóveis da Administração
Pública, cuja aquisição haja derivado de
procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, a quem oferecer o maior lan-
ce, igual ou superior ao valor da avaliação.

Assinale a sequência correta.

A) I - C;  II - C;  III - C;  IV - E;  V - E
B) I - E;  II - E;  III - E;  IV - C;  V - C
C) I - C;  II - E;  III - E;  IV - C;  V - C
D) I - E;  II - E;  III - C;  IV - C;  V - E
E) I - C;  II - E;  III - E;  IV - E;  V - E
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Questão 31) Acerca do Direito Políti-
cos, previstos na Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) A ação de impugnação de mandato não tra-
mitará em segredo de justiça, respondendo
o autor, na forma da lei, se temerária ou de
manifesta má-fé.

B) São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes consanguí-
neos ou afins, até o segundo grau ou por
adoção, do Presidente da República, de Go-
vernador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja subs-
tituído dentro dos seis meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo
e candidato à reeleição.

C) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabe-
tos.

D) O Presidente da República, os Governado-
res de Estado e do Distrito Federal, os Pre-
feitos e quem os houver sucedido, ou subs-
tituído no curso dos mandatos, poderão ser
reeleitos para um único período subsequen-
te.

E) Não podem alistar-se como eleitores os es-
trangeiros e, durante o período do serviço
militar obrigatório, os conscritos.

Questão 32) Sobre competência CO-
MUM da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, analise as assertivas a
seguir.

I) Cuidar da saúde e assistência pública,
da proteção e garantia das pessoas por-
tadoras de deficiência.

II) Combater as causas da pobreza e os
fatores de marginalização, promoven-
do a integração social dos setores
desfavorecidos.

III) Decretar o estado de sítio, o estado de
defesa e a intervenção federal.

IV) Proteger os documentos, as obras e
outros bens de valor histórico, artístico
e cultural, os monumentos, as paisa-
gens naturais notáveis e os sítios ar-
queológicos.

V) Elaborar e executar planos nacionais e
regionais de ordenação do território e
de  desenvolvimento  econômico e so-
cial.

Estão corretas as indicações apresenta-
das na alternativa:

A) III e V.

B) I, III e V.

C) I, II e IV.

D) II, III e V.

E) III e IV.

Questão 33) Sobre os direitos indivi-
duais e coletivos previstos na Constituição
Federal, assinale a alternativa correta.

A) Nenhuma pena da pessoa do condenado,
nem mesmo a obrigação de reparar o dano
e a decretação do perdimento de bens po-
derá ser estendida aos sucessores e contra
eles executadas, ainda que até o limite do
valor do patrimônio transferido.

B) Não será admitida ação privada nos crimes
de ação pública, mesmo se esta não for in-
tentada no prazo legal.

C) A criação de associações e, na forma da lei,
a de cooperativas dependem de autorização,
sendo autorizada a interferência estatal em
seu funcionamento.

D) A lei assegurará aos autores de inventos in-
dustriais privilégio temporário para sua utili-
zação, bem como proteção às criações in-
dustriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos dis-
tintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País.

E) O preso não tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu in-
terrogatório policial.
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Questão 34) Conforme disposto na
Constituição Federal de 88, com relação à
ordem social, assinale a alternativa correta.

A) A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, dependentemente de con-
tribuição à seguridade social.

B) É autorizada a filiação ao regime geral de
previdência social, na qualidade de segura-
do facultativo, de pessoa participante de re-
gime próprio de previdência.

C) As instituições privadas não poderão partici-
par, ainda que de forma complementar, do
sistema único de saúde, segundo diretrizes
deste, nem mesmo mediante contrato de
direito público ou convênio.

D) Os gestores locais do sistema único de saú-
de não poderão admitir agentes comunitári-
os de saúde e agentes de combate às ende-
mias por meio de processo seletivo público,
de acordo com a natureza e complexidade
de suas atribuições e requisitos específicos
para sua atuação.

E) As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de
saúde, segundo diretrizes deste, mediante
contrato de direito público ou convênio, ten-
do preferência as entidades filantrópicas e
as sem fins lucrativos.

Questão 35) Os Atos Oficiais, também
conhecidos como Atos Administrativos, são
originários dos poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário. Quanto aos Atos Oficiais, ana-
lise as afirmações abaixo.

I) Classificam-se em seis categorias: Atos
Deliberativo-Normativos, Atos de Cor-
respondência, Atos Enunciativo-
Esclarecedores, Atos de Assentamento,
Atos Comprovativo-Declaratórios e Atos
de Pacto ou Ajuste (bilaterais).

II) Dentre os Atos Deliberativo-Normativos
está o Decreto que corresponde ao ato
do Presidente da República ou de Ór-
gão do Poder Público Executivo com
força obrigatória e destinado a assegu-
rar ou normalizar situações políticas,
sociais, jurídicas, administrativas ou a
reconhecer, proclamar atribuir, extinguir
ou modificar um direito, uma obrigação
ou uma responsabilidade.

III) Dentre os Atos de Correspondência está
o Edital que é um instrumento de co-
municação, publicamente expedido, que
dá conhecimento a interessados sobre
diversos assuntos, tais como abertura
de licitação, provimento de cargos pú-
blicos, convocação de funcionários, ci-
tações, avisos, etc.

IV) Os Atos Comprovativo-Declaratórios são
os atos pelos quais se declara, para fins
de comprovação, o que consta de um
assentamento ou processo, ou ainda, o
que é apenas do conhecimento de quem
assina o ato. Dividem-se em: Atestado
Traslado Oficial, Certidão Cópia Autên-
tica e Certificado Cópia Idêntica.

V) Tratado, Convênio ou Contrato são Atos
de Pacto ou Ajuste que não expressam
um acordo mútuo de vontades em que
a União é parte.

Julgue as afirmações acima e assinale a
seguir a alternativa correta.

A) Estão corretos os itens I, III, IV e V.

B) Estão corretos os itens I, II, III e IV.

C) Estão corretos os itens I, III e IV.

D) Estão corretos os itens II e IV.

E) Todos os itens estão corretos.

Questão 36) Quanto a “Abreviações”,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Subdividem-se em abreviatura, símbolo e
sigla.

B) Símbolo é letra ou sinal que representa uma
palavra ou expressão e caracteriza-se por
não possuir ponto abreviativo e não ser
pluralizado, podendo aparecer em maiúscu-
lo ou minúsculo.

C) Exemplo de abreviatura é o termo APAE (As-
sociação dos Pais e Amigos dos Excepcio-
nais).

D) A sigla é constituída das iniciais de nomes
próprios, principalmente das locuções subs-
tantivas próprias, ou das letras iniciais, mé-
dias e finais. Caracteriza-se por não possuir
ponto abreviativo.

E) Exemplos de símbolos podem ser: g – gra-
ma; H – hidrogênio; § - parágrafo (signo).
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Questão 37) O comportamento profis-
sional refere-se à forma como o indivíduo se
conduz em situação de trabalho, e é de fun-
damental importância que cada pessoa assi-
mile o padrão de comportamento desejável
dentro do grupo, para que tenha sucesso pro-
fissional. Alguns fatores participam da forma-
ção e manutenção do comportamento profis-
sional adequado. Dentre as afirmações abai-
xo, apenas uma NÃO faz parte desses fato-
res. Assinale-a.

A) Para a boa qualificação do profissional é ne-
cessário possuir os conhecimentos técnicos
necessários, habilidades para realizar as ta-
refas do cargo, atitude adequada e postura
profissional.

B) O profissional deve obter informações o
quanto possível sobre a empresa, seu histó-
rico, áreas de atuação, produtos e/ou servi-
ços oferecidos, diretrizes, objetivos, metas,
planos de ação e etc.

C) É necessário ter informações sobre o públi-
co alvo da empresa, suas características,
expectativas, necessidades, e analisar as
tendências de mercado, concorrência e a
qualidade exigida dos profissionais.

D) Recomenda-se obter informações da empre-
sa quanto ao que se espera do profissional,
os resultados que deverá atingir, os meios
disponíveis, estratégias e recursos ofereci-
dos, seus deveres e direitos dentro da orga-
nização.

E) A motivação para a ocupação de um cargo é
dispensável; é irrelevante ter afinidade com
o trabalho a ser desenvolvido, bem como
ter sintonia entre os objetivos pessoais com
os objetivos do cargo. Despreza-se a pre-
disposição física e psicológica para o desem-
penho das funções.

Questão 38) Na rotina de trabalho,
para o melhor êxito na transmissão de infor-
mações, seja por telefone, fax ou correio ele-
trônico, é necessário observar algumas ori-
entações. Assinale a alternativa que demons-
tra uma atitude INCORRETA quanto à pos-
tura adequada numa troca de informações.

A) Na fala telefônica, escrever de antemão o
que se quer falar e em que ordem; falar de-
vagar e no ritmo da outra pessoa; ser sem-
pre educado e amistoso, sorrindo sempre,
pois o rosto sorrindo ativa a empatia na voz
e convida a respostas positivas.

B) No envio de um e-mail, é importante: ser
objetivo no assunto da mensagem; saber a
quem enviar a mensagem, sendo seletivo;
evitar o anexo de arquivos em mensagens
que serão enviadas para diversas pessoas
de uma só vez; não usar linguagem obsce-
na, bem como não enviar mensagens racis-
tas ou sexistas.

C) Nos casos de envio de documentos que de-
pendem de respostas mais rápidas do que
se fossem enviados pelo correio, uma ferra-
menta ainda muito prática e utilizada é o
fax, podendo ser alimentado com papel ou
ligado ao microcomputador.

D) Para ter uma comunicação eletrônica rápida
e eficiente, evite despender tempo melho-
rando a qualidade do texto da mensagem e
responda às mensagens que chegarem quan-
do puder, sem se preocupar em ser breve e
objetivo.

E) Ao deixar um recado para alguém, diga pri-
meiro seu nome, o número de seu telefone
e a hora em que está ligando. Fale devagar
e com clareza, ou esses dados podem não
ser bem entendidos.
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Questão 39) Existem várias regras de
como atender bem aos clientes, desde um
simples aperto de mão até a mais sofisticada
demonstração de conhecimento sobre o pro-
duto/serviço. Observe as afirmações abaixo.

I) Trabalhe com o nome – diga qual é o
seu e pergunte qual é o nome de seu
cliente, pois o atendimento personali-
zado aproxima as pessoas, facilitando
a descoberta das necessidades do com-
prador.

II) Dê atenção – seja exclusivo de seu cli-
ente, ouça-o com cuidado e procure
identificar quais são suas verdadeiras
necessidades.

III) Conheça seu produto/serviço – pesquise
tudo sobre seus produtos e serviços,
compare-os com seus substitutivos ou
similares e destaque suas vantagens;
para isso, prepare-se muito antes de
fazer uma apresentação.

IV) Elogie sua empresa – fale mal das mar-
cas concorrentes, pois isso promoverá
a sua marca, mesmo que possa ofen-
der um cliente que já comprou da con-
corrência.

V) Tenha educação e boa aparência – seja
simpático, amável e cortês, pois você
representa a imagem da empresa e ela
será lembrada positiva ou negativamen-
te pelo cliente.

Julgue as afirmações acima e assinale
abaixo a alternativa que agrupa o que cor-
responde a um atendimento satisfatório.

A) Estão corretos os itens I e II.

B) Estão corretos os itens I, II, IV e V.

C) Estão corretos os itens I, II, III e V.

D) Estão corretos os itens II e IV.

E) Estão corretos os itens II, III e V.

Questão 40) Conforme disposto na
Constituição Federal, ao que se refere à Ad-
ministração Pública, assinale a alternativa cor-
reta.

A) É autorizada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do servi-
ço público.

B) As funções de confiança, exercidas exclusi-
vamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos pre-
vistos em lei, destinam-se apenas a atribui-
ção de direção, chefia e assessoramento.

C) A lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para as pessoas que tive-
rem estudado a vida toda em escola pública
e definirá os critérios de sua admissão.

D) Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público serão computados ou acu-
mulados para fins de concessão de acrésci-
mos ulteriores.

E) Independe de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das en-
tidades públicas, assim como a participação
de qualquer delas em empresa privada.






