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COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD–

PROVA
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Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO

ESTE CADERNO CONTÉM 40 (QUARENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DO CIENTISTA INGLÊS ISAAC NEWTON PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.”

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
qualquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:

MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

AGENTE DE SISTEMA DE SANEAMENTO

Disciplinas
Quantidade

de questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 10 3

História e Geografia de Rondônia 10 1

Conhecimento em Informática 10 3

Noções de Direito Constitucional e

Administrativo
10 3
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skywalks

shopping

shopping

. Jamais lhes passaria pela cabeça fazer
uma coisa dessas ao ar livre.[...]

Da última vez que estive em Des Moines,
encontrei um velho amigo da família. Ele estava de
abrigo de ginástica e me disse que acabara de sair do
clube do Valley West. Estávamos em abril e
o tempo era esplêndido. Perguntei-lhe por que o
clube não usava um dos muitos belos e enormes
parques da cidade.

“No não tem chuva, não tem frio, não
tem morro e não tem trombadinha”, ele respondeu
sem hesitar.

“Mas não existe nenhum trombadinha em Des
Moines”, eu respondi.

“Exato”, ele comentou sem pestanejar. “E
sabe por quê? Porque não tem ninguém na rua para
roubar”. Balançou a cabeça enfaticamente, como se
eu não tivesse pensado nisso, como de fato não tinha.
[...]

Enquanto me achava ali parado, um
passarinho derrubou sobre o dedão do meu sapato
esquerdo o tipo de coisa que você em geral não gosta
muito que um passarinho derrube. Olhei do céu para
o sapato e de volta para o céu.

“Muito obrigado”, eu disse, e, creia-me, eu
falei de coração. (BRYSSON, Bill.

Trad. de Beth Vieira. São Paulo. Companhia das Letras,
2001. Fragmento).

Crônicas de um país bem
grande.

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Saí para dar uma volta, outro dia, e notei uma
coisa. Fazia um tempo glorioso – melhor impossível,
e com toda probabilidade o último do gênero a se ver
por essas bandas durante muitos meses gelados –,
no entanto quase todos os carros estavam com os
vidros fechados.

Todos aqueles motoristas tinham ajustado o
controle de temperatura de seus veículos
hermeticamente fechados para criar um clima interno
idêntico ao que já existia no mundo exterior, e me
ocorreu então que, no que se refere a ar fresco, os
americanos perderam de vez a cabeça, ou o senso de
proporção, ou alguma outra coisa.

Ah sim, de vez em quando eles saem para
experimentar a novidade de estar ao ar livre – fazem
um piquenique, digamos, ou passam o dia na praia,
ou num parque de diversões –, mas esses são
acontecimentos excepcionais. De maneira geral, boa
parte dos americanos acostumou-se de tal forma à
ideia de passar o grosso da vida numa série de
ambientes com clima controlado que a possibilidade
de uma alternativa não lhes passa mais pela cabeça.

Por isso fazem suas compras em
fechados e vão de carro até esses com as
janelas do carro fechadas e o ar-condicionado ligado,
mesmo quando o tempo está ótimo, como nesse dia.
[...] Dê uma volta a pé por praticamente qualquer
bairro americano, agora no verão, e não verá
nenhuma criança andando de bicicleta ou jogando
bola, porque estão todas dentro de casa. Tudo que
você vai ouvir é o zumbido uniforme dos aparelhos de
ar-condicionado.

Cidades do país inteiro deram ultimamente de
construir o que chamam de – passarelas
fechadas e climatizadas, claro – ligando todos os
prédios do centro. Na minha cidade natal, Des
Moines, no estado de Iowa, a primeira “calçada do
céu” foi construída uns 25 anos atrás, entre um hotel e
uma loja de departamentos, e fez tamanho sucesso
que logo foram surgindo outras. Hoje já é possível
andar por quase um quilômetro no centro de Des
Moines, em qualquer direção, sem nunca botar o pé
de fora. Todas as lojas que ficavam no nível da rua
mudaram-se para o primeiro andar, onde agora
trafegam os pedestres. Hoje em dia, as únicas
pessoas que se veem nas ruas de Des Moines são os
bêbados e os empregados de escritório, que saem
para fumar um cigarro.A rua tornou-se um purgatório,
um lugar para onde você é expulso.

Existem até clubes formados por gente que troca
o terno pelo abrigo de ginástica e passa a hora do
almoço fazendo caminhadas rápidas e saudáveis ao
longo de uma trilha com quilometragem marcada nos

Entre quatro paredes

shoppings
shoppings

skywalks

Questão 01

Apenas uma das afirmativas abaixo NÃO pode ser
relacionada ao texto.Aponte-a.

A) O autor estranha o fato de, em um dos últimos dias
de temperatura agradável antes do inverno, as
pessoas preferirem dirigir com os vidros fechados
e o ar-condicionado do carro ligado, criando
artificialmente o que já estava disponível ao ar
livre.

B) O incidente com o pássaro e a reação do autor
demonstram que, embora tente negar, ele age e
pensa como um americano.

C) Em cidades onde as passarelas fechadas e
climatizadas foram instaladas, somente as
pessoas que apresentam comportamento visto
como indesejável andam nas ruas.

D) Ao final do texto, o “muito obrigado” dirigido ao
pássaro reflete a gratidão do autor pela
constatação de que nem tudo à sua volta está
climatizado e controlado.

E) Os exemplos de confinamento voluntário citados
no texto demonstram a incapacidade de os
americanos viverem em contextos mais naturais.
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Questão 02

Em que passagem do texto o autor deixa claro que
desenvolve suas ideias partindo de uma observação
pessoal?

A) “Todos aqueles motoristas tinham ajustado o
controle de temperatura de seus veículos
hermeticamente fechados para criar um clima
interno idêntico ao que já existia no mundo
exterior [...]” (parágrafo 2)

B) “[...] e me ocorreu então que, no que se refere a ar
fresco, os americanos perderam de vez a cabeça,
ou o senso de proporção, ou alguma outra coisa.”
(parágrafo 2)

C) “[...] boa parte dos americanos acostumou-se de
tal forma à ideia de passar o grosso da vida numa
série de ambientes com clima controlado que a
possibilidade de uma alternativa não lhes passa
mais pela cabeça.” (parágrafo 3)

D) “Dê uma volta a pé por praticamente qualquer
bairro americano, agora no verão, e não verá
nenhuma criança andando de bicicleta ou jogando
bola, porque estão todas dentro de casa.”
(parágrafo 4)

E) “Cidades do país inteiro deram ultimamente de
construir o que chamam de – passarelas
fechadas e climatizadas, claro – ligando todos os
prédios do centro.” (parágrafo 5)

skywalks

Questão 03

Em apenas uma das opções abaixo o pronome
pessoal oblíquo é usado com sentido possessivo.
Aponte-a.

A) “[...] e ME ocorreu então que, no que se refere a ar
fresco [...]”

B) “[...] e ME disse que acabara de sair do clube do
Valley West.”

C) “Jamais LHES passaria pela cabeça fazer uma
coisa dessas ao ar livre.”

D) “Perguntei-LHE por que o clube não usava um dos
muitos belos e enormes parques da cidade.”

E) “[...] e, creia-ME, eu falei de coração.”

shopping

Questão 04

No trecho abaixo, se passarmos o verbo VER para a
voz passiva analítica, teremos a forma:

“Hoje em dia, as únicas pessoas que se veem nas
ruas de Des Moines são os bêbados e os
empregados de escritório, que saem para fumar um
cigarro.”

A) serão vistos.
B) poderão ser vistas.
C) seriam vistas.
D) são vistas.
E) poderiam ser vistas.

Questão 05

De acordo com a norma culta da língua, e com o
sentido do texto, qual das opções abaixo está correta
quanto à regência verbal?

A) Os americanos preferem o ar-condicionado ao ar
natural.

B) Os americanos preferem ao ar-condicionado o ar
natural.

C) Os americanos preferem o ar-condicionado do
que o ar natural.

D) Os americanos preferem mais o ar-condicionado
do que o ar natural.

E) Os americanos preferem mais o ar-condicionado
que o ar natural.

Questão 06

Em uma das opções abaixo, a oração destacada tem
classificação diferente das demais.Aponte-a.

A) “Cidades do país inteiro deram ultimamente de
construir o QUE CHAMAM DE [...]”

B) “Todas as lojas QUE FICAVAM NO NÍVELDARUA
mudaram-se para o primeiro andar [...]”

C) “Hoje em dia, as únicas pessoas QUE SE VEEM
NAS RUAS DE DES MOINES são os bêbados
[...]”

D) “[...] os empregados de escritório, QUE SAEM
para fumar um cigarro”.

E) “[...] e fez tamanho sucesso QUE LOGO FORAM
SURGINDO OUTRAS.”

SKYWALKS
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Questão 07

Em: “Fazia um tempo glorioso ... NO ENTANTO
quase todos os carros estavam com os vidros
fechados.”, a locução destacada poderia ser
substituída, sem alteração de sentido, por:

A) portanto
B) por isso
C) já que
D) entretanto
E) conquanto

Questão 08

De acordo com a norma culta, qual das opções abaixo
está correta quanto à concordância verbal?

A) O responsável pela decisão sou eu.
B) Estados Unidos vencem a crise.
C) Ocorria muitos acidentes naquelas estradas.
D) Haviam muitas manifestações de adesão.
E) Existe muitas maneiras de lidar com isso.

Questão 11

Aferrovia Madeira-Mamoré surgiu da necessidade de
superação de um obstáculo natural para a
complementaridade logística entre os rios que lhe
deram nome. Esse obstáculo consistia:

A) no trecho encachoeirado do rio Madeira.
B) na serra dos Pacaás Novos.
C) na topografia com declividade muito acentuada.
D) nos solos frágeis e inundáveis.
E) nos trechos com floresta densa.

Questão 12

Para cumprir o Tratado de Petrópolis, o governo
brasileiro se comprometeu a facilitar o escoamento
da borracha boliviana até os centros de
comercialização em Manaus e Belém. Com essa
finalidade:

A) projetou a hidrovia do rio Madeira.
B) desalojou os índios da região, transferindo-os

para uma reserva.
C) construiu a ferrovia Madeira-Mamoré.
D) utilizou o rio Mamoré como ligação entre o ponto

de produção e o de comercialização.
E) construiu a BR-364.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA

Questão 09

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas da frase abaixo.

Frente __ frente com __ novas responsabilidades, ele
mudou de ideia e voltou __ morar sozinho.

A) à - as - a
B) à - às - a
C) a - as - à
D) à - as - à
E) a - as - a

Questão 13

Rondônia possui 24.000 km de rodovias, contudo, o
modal rodoviário de transporte apresenta sérios
problemas no estado, pois:

A) não há rodovia interligando a produção de grãos
aos portos.

B) apenas 9,3% das rodovias são asfaltadas.
C) sua operação demanda destruição das florestas

nativas.
D) não há conexão com a hidrovia do rio Madeira.
E) o transporte de grãos por ferrovia é mais rápido e,

por isso, mais usado.

Questão 10

Em: “Estávamos em abril e o tempo era
ESPLÊNDIDO.”, o termo destacado exerce função
sintática de:

A) objeto direto.
B) objeto indireto.
C) predicativo.
D) complemento nominal.
E) adjunto adnominal.
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Questão 14

Os espanhóis, em 1743, estabeleceram o Forte
Santa Rosa à leste da margem direita do rio Guaporé;
ao sul de sua foz no rio Mamoré. O objetivo era obstar
a tentativa portuguesa de:

A) ampliar o comércio com a Venezuela.
B) abrir passagem através do altiplano boliviano para

o oceano Pacífico.
C) ampliar seu domínio sobre a bacia platina.
D) cultivar seringais na região.
E) consolidar uma ligação entre as bacias platina e

amazônica.

Questão 15

A formação territorial de Rondônia se inicia com a
criação do Território Federal do:

A) Guaporé.
B) Mamoré.
C) Príncipe da Beira.
D) Guajará-Mirim.
E) Madeira-Mamoré.

Questão 16

Os principais divisores de águas no estado de
Rondônia são:

A) a planície do Guaporé e o planalto Cristalino
Central.

B) a serra dos Parecis Novos e o vale do rio Madeira.
C) os rios Mamoré e Madeira.
D) a chapada dos Parecis e a serra dos Pacaás

Novos.
E) planalto cristalino, chapadão e planície aluvial.

Questão 18

O atual estado de Rondônia apresenta um PIB de
R$ 23,6 bilhões (0,6% do PIB nacional), cuja
composição é: agropecuária – 21,5%; indústria –
14,6%; serviços – 63,9% . Suas
exportações totalizaram em 2011 US$ 489,5 milhões.
Aponte a alternativa que indica corretamente os dois
itens mais importantes da pauta de exportações do
estado de Rondônia atualmente.

A) madeira e estanho.
B) carne bovina e soja.
C) milho em grão e cassiterita.
D) óleo diesel, máquinas e equipamentos.
E) alimentos industrializados e ouro.

(IBGE 2010)

Questão 20

Entre as décadas de 1960 e 1980, o número de
habitantes no Território de Rondônia cresce mais de
sete vezes e passa de 70 mil para 500 mil. Rondônia é
elevado à condição de Estado em 1981, mas a
economia, basicamente agropecuária e de
extrativismo, se recente de maiores investimentos e
de infraestrutura. Com o aumento populacional,
surgem os outros problemas:

A) conflitos por terra; violência e desmatamento
ilegal em áreas indígenas.

B) falta de água potável; poluição causada por
construção de hidrelétricas.

C) guerras entre garimpeiros, seringueiros,
pecuaristas e fazendeiros de soja; surtos de
malária.

D) invasão do corredor ecológico binacional e
escravização de indígenas.

E) contrabando de ouro através da fronteira com a
Bolívia; falta de terras para a agricultura.

Questão 17

Considerando a hidrografia do território brasileiro e a
necessidade de escoamento da produção agrícola e
mineral, a hidrovia do rio Madeira é estrategicamente
econômica, pois:

A) reduz os custos de transporte de grãos no trecho
compreendido entre o sul do estado e o porto de
Porto Velho.

B) interliga a baciaAmazônica com a bacia Platina.
C) conduz a produção ao rio Amazonas e daí aos

grandes portos exportadores da região.
D) faz importante ligação com o mercado boliviano e

daí para o Mercosul.
E) pode ser amplamente aproveitada para a geração

de energia elétrica.

Questão 19

Empreendimento que coloca em situação de risco as
populações tradicionais, povos indígenas isolados e
os ecossistemas amazônicos:

A) Ferrovia Madeira-Mamoré.
B) Hidrovia do rio Madeira.
C) Aeroporto Internacional Governador Jorge

Teixeira.
D) Criação da reserva indígena Roosevelt.
E) Construção das usinas hidrelétricas de Santo

Antônio e Jirau.
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Questão 22

Um dos recursos no Microsoft Office Word 2007 que
altera o texto enquanto se digita chama-se
AutoFormatação. Este recurso permite:

A) formatar, automaticamente, títulos e listas
enquanto se digita um documento.

B) corrigir, automaticamente, erros comuns de
gramática.

C) corrigir, automaticamente, erros comuns de
ortografia.

D) inserir, automaticamente, datas quando se digita
alguns caracteres de identificação.

E) inser i r, automat icamente, entradas de
AutoFormatos quando se digitam alguns
caracteres de identificação.

Questão 23

Sobre armazenamento de dados e no
Windows 7, é correto afirmar:

A) A recomendação é fazer dos arquivos no
mesmo disco rígido em que o Windows se
encontra instalado.

B) Não é possível criptografar os dados no .
C) É possível programar a criação automática de

.
D) Não é possível restaurar versões de arquivos de

que tenham sido perdidas ou danificadas
acidentalmente.

E) É permitido restaurar apenas os seus arquivos
criados por você.

backup

backup

backup

backups

backup

Questão 25

No sistema Operacional Linux, o comando cat:

A) abre um diretório.
B) altera as permissões de um arquivo.
C) exibe o conteúdo de um arquivo.
D) copia um arquivo.
E) copia um diretório.

Questão 24

No Microsoft Office Excel 2007, o ícone que permite
aplicar bordas às células selecionadas é:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 21

Os sites usam com frequência um recurso chamado
. Sobre esse recurso, é INCORRETO afirmar

que:

A) reúne informações sobre o uso do site.
B) permite que o site “aprenda” suas preferências.
C) permite entrar no site sem a necessidade de se

conectar a todo momento.
D) é utilizado em funções como Carrinho de

Compras em sites de compras, guardando
informações de seções do site.

E) trata-se de um recurso seguro e, portanto, não
coloca sua privacidade em risco.

Cookie

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA
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Questão 29

Suponha que uma determinada empresa queira abrir
sua rede privada a seus fornecedores e clientes a fim
de facilitar pedidos e pagamentos. Para que isso se
torne possível, essa empresa deverá criar um
ambiente:

A) Intranet.
B) Extranet.
C) Internet.
D) LAN.
E) www.

Questão 28

No modo de exibição Layout de Impressão, para
alternar rapidamente do corpo do documento para
seu cabeçalho, basta:

A) um duplo-clique sobre o cabeçalho esmaecido.
B) pressionar as teclas de atalho CTRL+ C.
C) pressionar a tecla F3.
D) editar o documento no modo Cabeçalho.
E) utilizar a tecla Home.

Questão 30

Observe, a seguir, a imagem parcial da caixa postal
do Microsoft Office Outlook.

,

Por padrão, o número 1525 ao lado da Caixa de
Entrada indica a quantidade de:

A) mensagens excluídas.
B) endereços do catálogo.
C) mensagens urgentes.
D) mensagens não lidas.
E) mensagens armazenadas.

Questão 26

Observe abaixo a imagem parcial do Windows
Explorer.

É INCORRETO afirmar que:

A) a área da esquerda contém as pastas existentes
em Bibliotecas.

B) a área da direita exibe as pastas e os arquivos
contidos na pasta Downloads.

C) a opção Gravar permite gravar, em um CD,
arquivos e pastas selecionados.

D) ao clicar em Área de Trabalho são exibidos todos
os arquivos trabalhados por quem se logou no
computador.

E) a opção “Compartilhar com” permite compartilhar
arquivos ou pastas com outras pessoas na rede.

Questão 27

Na função “Salvar como” no Microsoft Office Excel
2007, somente NÃO é possível:

A) definir o nome do arquivo.
B) definir o tipo do arquivo.
C) selecionar a pasta na qual se deseja salvar o

arquivo.
D) criar uma pasta.
E) salvar a configuração padrão de impressão do

documento.
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Questão 34

“Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional”,
segundo a Constituição Federal, é competência:

A) do Presidente da República.
B) do Ministério Público.
C) exclusiva do Congresso Nacional.
D) exclusiva do Tribunal de Contas da União.
E) privativa da Câmara dos Deputados.

Questão 35

“Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Segundo a Constituição Federal, são atribuições cuja
competência:

A) é comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

B) é da União.
C) é da União e dos Estados, concorrentemente.
D) é dos Municípios, apenas.
E) é exclusiva dos Estados.

Questão 36

Segundo a Constituição Federal, pode-se afirmar
sobre o Tribunal de Contas da União:

A) O Tribunal de Contas da União encaminhará ao
Congresso Nacional, mensalmente, relatório de
suas atividades.

B) É vedado ao Tribunal de Contas da União aplicar
sanções pecuniárias aos responsáveis por
ilegalidade com o dinheiro público.

C) Compete ao Tribunal de Contas da União julgar as
contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República.

D) Compete ao Tribunal de Contas da União
fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União
participe, de forma direta ou indireta, nos termos
do tratado constitutivo.

E) Compete ao Tribunal de Contas da União sustar,
se não atendido, a execução do ato impugnado,
sendo desnecessária a comunicação da decisão
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Questão 31

Segundo a Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelo seguinte princípio:

A) solução não apaziguadora dos conflitos.
B) autodeterminação dos povos.
C) intervenção.
D) repúdio ao terrorismo; mas não ao racismo.
E) proibição da concessão de asilo político.

Questão 32

No que tange aos direitos e garantias fundamentais,
assinale a alternativa correta.

A) Ninguém será submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante.

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.

C) É livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, sendo
passível de censura ou licença a sua
manifestação.

D) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.

E) Ninguém poderá ser compelido a associar-se;
porém é dever do indivíduo permanecer
associado.

Questão 33

Assinale a alternativa correta.

A) O ordenamento jurídico brasileiro veda a
atribuição de penas de morte em qualquer
hipótese.

B) Aos presos não é assegurado o respeito à
integridade física e moral.

C) A pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do delito e a
idade, independentemente do sexo do apenado.

D) É permitida a atribuição de penas de trabalhos
forçados e/ou cruéis no direito brasileiro.

E) É vedada a atribuição de penas de caráter
perpétuo no ordenamento jurídico pátrio.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVOCONSTITUCIONAL E
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Questão 40

Sobre o estágio probatório, assinale a alternativa
correta.

A) O servidor nomeado para cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 12 (doze) meses.

B) O servidor não aprovado no estágio probatório, se
estável, será reconduzido ao cargo anteriormente
ocupado.

C) O servidor, durante o estágio probatório, não será
avaliado quanto a sua capacidade de iniciativa no
trabalho.

D) A assiduidade e a responsabilidade são os únicos
fatores observados na avaliação de desempenho
de servidor em estágio probatório.

E) São quatro os fatores observados na avaliação de
desempenho de servidor em estágio probatório:
responsabilidade, produtividade, disciplina e
assiduidade.

Questão 37

“É o dever atribuído à Administração de dar total
transparência a todos os atos que pratica”. Segundo o
Direito Administrativo pátrio, tal assertiva traduz o
conceito do princípio:

A) da eficiência.
B) da publicidade.
C) da moralidade.
D) da vinculação ao instrumento convocatório.
E) da proporcionalidade.

Questão 38

“É a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental
verificada em inspeção médica”. No tocante à
legislação concernente aos servidores públicos, tal
assertiva reflete o conceito de:

A) reversão.
B) promoção.
C) readaptação.
D) nomeação.
E) reinvestidura.

Questão 39

Para a investidura de servidor em cargo público:

A) é indispensável o pleno gozo dos direitos
políticos.

B) é indispensável a quitação com as obrigações
militares e eleitorais.

C) inexiste idade mínima para a investidura na forma
da lei.

D) a filiação partidária é condição básica para
investidura.

E) ter nacionalidade brasileira é requisito básico.







