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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto abaixo, extraído do livro Jogo de 
espelhos: ensaios de cultura brasileira, de Everardo 
Rocha, antes de responder às questões 01 a 03, 
elaboradas a partir dele: 
 
 
 Vou descrever uma cena modelar do acervo de 
nossas experiências infantis. Vou contá-la numa versão 
que testemunhei recentemente. Essa cena, entretanto, 
é muito antiga e constantemente repetida – no limite 
penso que acontece desde sempre – em todas as 
escolas brasileiras, em todos os tempos. Com certeza, 
qualquer inventário mais detido das representações 
brasileiras atribuiria a ela um lugar de destaque. A cena 
se passou mais ou menos assim: 
 
 Meu filho de cinco anos, iniciando seu processo de 
alfabetização, sai da escola e encontra os pais no 
portão para recebê-lo. Eufórico, mal contendo em si a 
ânsia de falar, pergunta, atropelando as palavras: 
 
 – Pai! Pai! Você sabe quem descobriu o Brasil? 
 Eu, o pai perplexo, hesitando entre responder ou 
deixar que ele me ensine essa preciosa informação, 
digo, ganhando tempo... 
 – Humm, humm... é..., sei... quem foi filho? 
 – Foi Pedro Álvares Cabral, você já sabia, pai? 
 – Sabia sim. 
 – E a mamãe também sabe? 
 – Sabe sim! 
 
 Não sei se meu filho teve uma ligeira decepção, 
pois conhecíamos algo que, naquele momento, 
representava um imenso tesouro ou se ficou feliz 
porque seus pais eram grandes sábios. De uma 
maneira ou de outra, a experiência traduziu a 
possibilidade de múltiplas descobertas. Para ele, o 
descobrimento do Brasil representou ao menos três 
planos de descobertas do Brasil. A primeira é o fato de 
que Pedro Álvares Cabral, efetivamente, descobriu o 
Brasil – um saber no mínimo operacional e utilitário na 
vida escolar. A segunda descoberta é que este 
conhecimento é amplamente compartilhado – 
encerrando alguma decepção com o fato de que os 
tesouros podem ser obviedades. A terceira é bem mais 
sutil e complexa. Ele aprendeu, como de resto todos 
nós – em algum ponto de nossas vidas – aprendemos 
que o Brasil descobre-se. 
 
 Aqui é interessante especular se a pergunta 
“quem descobriu” pode possuir algum sentido para 
crianças argentinas, holandesas ou chinesas. Se ela 
existe no imaginário de países como os Estados 
Unidos, Suécia, Japão, Nigéria ou Inglaterra. Será que 
todas as crianças de todos os países sabem – como 
um tesouro das descobertas – quem as descobriu ao 
descobrirem espaços? Como separam-se, em outros 
contextos de aprendizados infantis, geografia e nação, 
lugar e país, espaço físico e sociedade? 
 
 

01. Assinale a afirmativa correta a respeito de ideia 
contida, explícita ou implicitamente, no texto: 

 
a) A informação sobre a descoberta, ensinada 

nas escolas brasileiras, faz parte do imaginário 
de nossa nação. 

b) Ensinar às crianças “quem descobriu o Brasil” é 
algo muito antigo e sem utilidade no ensino 
contemporâneo. 

c) Pedro Álvares Cabral foi quem realmente 
descobriu o Brasil, não sendo válidas outras 
teorias sobre o assunto. 

d) O filho sofreu uma decepção ao saber que os 
pais, bem como os adultos em geral, detinham 
a informação sobre o autor da descoberta do 
Brasil.  

e) Não houve nenhuma descoberta, mas sim o 
encontro de duas civilizações: a europeia e a 
indígena.  

 
02. Num dos enunciados abaixo, torna-se 

indispensável a presença de vírgula. Assinale-o: 
 

a) A cena se passou mais ou menos assim. 
b) A segunda descoberta é que este 

conhecimento é amplamente compartilhado. 
c) Vou contá-la numa versão que testemunhei 

recentemente. 
d) A terceira é bem mais sutil e complexa. 
e) Sei... quem foi filho? 

 
03. De acordo com o sentido do texto, o vocábulo 

“obviedades” (penúltimo parágrafo) significa: 
 

a) uma informação bastante preciosa. 
b) futilidade, sem resultado útil. 
c) algo supérfluo, por evidente. 
d) uma forma de opressão que incomoda. 
e) estar em contradição com uma expectativa. 

 
04. Assinale a frase em que a oração subordinada 

deveria ser isolada por vírgula(s): 
 

a) De longe avistaram o contorno da montanha 
que iriam escalar. 

b) O filme que tanto querias ver já não está mais 
passando. 

c) Até Batista que é o meu melhor amigo está 
contra mim.  

d) O entrevistado quis dar às palavras que 
proferia um tom de decisão. 

e) Mesmo os policiais que estavam distantes 
ouviram os tiros com nitidez. 

 
05. Identifique a frase em que o vocábulo um  é 

numeral: 
 

a) Não é possível compreender um fato como 
esse. 

b) Um dia ainda te contarei esse segredo. 
c) Por estar me sentindo mal, chamei um médico 

ontem à noite. 
d) Um político corrupto nem sempre acaba 

desmoralizado. 
e) A tampa da panela mede um palmo de largura. 
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06. Assinale a frase em que NÃO se justifica o 
emprego do acento indicativo de crase: 

 
a) Na Copa das Confederações, a equipe do 

Brasil venceu à do Uruguai. 
b) Quem dera pudéssemos retornar à Manaus do 

ciclo da borracha! 
c) Este restaurante funciona de segunda à sexta, 

apenas para o almoço. 
d) No Dia dos Namorados, enviei flores à 

senhorita Carolina. 
e) O júri de professores deu o prêmio à melhor 

redação. 

 
07. Assinale a opção em que a regência NÃO se 

justifica. 
 

a) A metodologia do novo professor agradou aos 
alunos. 

b) A educação escolar, em síntese, visa à 
evolução da sociedade. 

c) A menina, antes de dormir, agradava o seu 
gatinho de estimação. 

d) Nunca sai cedo, pois obedece rigorosamente 
ao seu horário de trabalho. 

e) O policial, durante as manifestações, agrediu-
lhe sem necessidade. 

 
08. Assinale a opção em que, substituindo-se o verbo 

sublinhado pelo que se acha entre parênteses, o a 
deverá ser acentuado. 

 
a) O professor efetuou a chamada dos alunos. 

(proceder) 
b) O maratonista observou as instruções de seu 

treinador. (cumprir) 
c) Faz mal inalar a fumaça que sai da descarga 

dos caminhões. (aspirar) 
d) Muitas pessoas presenciaram a agressão de 

que fui vítima. (testemunhar) 
e) O devedor pagou sem atraso as prestações de 

seu carro. (resgatar) 

 
09. Assinale a opção que completa correta e 

respectivamente as lacunas das frases abaixo: 
 

I. Depois da ponte, Iranduba é uma cidade que 
cresce a olhos _______. 

II. Verdura é _______ para a saúde dos seres 
humanos. 

III. No inverno, às cinco horas da tarde, a cidade já 
fica _______ escura. 

IV. Era meio-dia e _______ quando serviram o 
almoço. 

 
a) vista – bom – meia – meia 
b) vistos – boa – meio – meio 
c) vista – boa – meio – meia 
d) vista – bom – meia – meio 
e) vistos – bom – meio – meia 

 
 

10. Indique a frase em que o verbo está corretamente 
empregado no singular: 

 
a) Somou-se as parcelas da conta. 
b) Comprou-se muitos livros para presente. 
c) Registrou-se os processos no prazo 

estabelecido. 
d) Vive-se bem nas pequenas cidades. 
e) Vende-se casas e apartamentos. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11. O Sistema Operacional Windows é conhecido pela 

interação com os usuários por meio de 
janelas.Caso a janela de um aplicativo Windows 
tenha no canto superior direito os seguintes 
ícones: 

 
 
 
 

A função de cada ícone, lidos da esquerda para a 
direita será: 
 

a) Minimizar janela, Maximizar janela, Fechar 
janela. 

b) Minimizar janela, Restaurar janela, Fechar 
janela. 

c) Maximizar janela, Fechar janela, Minimizar 
janela. 

d) Diminuir janela, Aumentar janela, Salvar janela. 
e) Sumir janela, Duplicar janela, Fechar janela. 

 
12. No editor de texto Microsoft Word, os ícones da 

figura abaixo representam funções de edição de 
texto.A função executada por cada um desses 
ícones, lidos da esquerda para direita, são: 

 
 
 
 

a) Mover texto, Transferir texto, Colar texto, 
Modificar formato. 

b) Recortar texto, Colar texto, Copiar texto, Limpar 
formato. 

c) Recortar texto, Copiar texto, Colar texto,  
Copiar estilo. 

d) Recortar texto, Copiar texto, Colocar texto, 
Modificar texto. 

e) Copiar texto, Colar texto, Recortar texto, Colar 
formato. 

 
13. O comando CTRL + Z, executa no Word a função 

de: 
 
a) aumentar o tamanho da fonte. 
b) Inserir cabeçalho. 
c) desfazer a última ação. 
d) diminuir o tamanho da fonte. 
e) Inserir rodapé. 
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14. Associe o nome do aplicativo (coluna da 
esquerda) com o seu respectivo ícone (coluna da 
direita): 

 
(1) Windows Explorer ( )  

 
 

(2) Internet Explorer ( )  
 
 

(3) Security Essentials ( )  
 
 

(4) Microsoft Word ( )  
 
 

(5) Windows XP ( )  
  

 
 

A opção com a sequência CORRETA lida de 
CIMA para BAIXO na coluna da direita é: 
 

a) (5),(4),(1),(2),(3) 
b) (5),(4),(2),(1),(3) 
c) (1),(4),(2),(5),(3) 
d) (5),(3),(1),(2),(4) 
e) (5),(4),(1),(3),(2) 

 
15. Leia com atenção as seguintes afirmações com 

relação aos aplicativos para edição de textos, 
planilhas e ambiente Windows; em seguida 
assinale a opção correta. 
 
a) O comando Fórmula de uma tabela do Word 

permite acionar o Excel para incluir, dentro do 
documento, uma tabela do Excel. 

b) A extensão de arquivos .DOCX do Windows é 
utilizada para salvar textos que possam ser 
abertos em outros sistemas operacionais. 

c) No Word, pode-se inserir uma quebra de 
página após a última linha digitada teclando-se 
simultaneamente CTRL+Page Down. 

d) No Word a impressão de um documento pode 
ser acionada por meio da tecla F5 ou do atalho 
CTRL+P. 

e) Ao se inserir em um documento do Word um 
índice analítico, é necessário que todas as 
entradas do índice estejam marcadas com um 
estilo específico. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16. Uma fábrica de automóveis produz uma 

caminhonete que pode ser equipada com três 
tipos de pacotes conforto: L, LT e LTZ. Além disso, 
pode ter cabine dupla ou simples, câmbio 
automático ou manual, motor diesel ou a gasolina, 
tração 4x4 ou 4x2. A quantidade de versões 
diferentes que essa caminhonete pode ter é: 
 

a) 16 
b) 18 
c) 24 
d) 36 
e) 48 

 
17. A negação de “João ou Maria vão à escola e Ana 

vai passear” é: 
 
a) João e Maria não vão à escola ou Ana não vai 

passear; 
b) João e Maria não vão à escola ou Ana vai 

passear; 
c) João ou Maria vão à escola ou Ana não vai 

passear; 
d) João ou Maria não vão à escola e Ana não vai 

passear; 
e) João e Maria não vão à escola e Ana vai 

passear. 
 
18. O aniversário de Sara ocorre no mês de maio, cujo 

mês/calendário do ano de 2013 é mostrado a 
seguir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessa situação, se o número correspondente à 

data do aniversário de Sara tem dois algarismos, a 
soma entre eles é igual a 7 e, em 2013, seu aniversário 
não ocorreu em uma quinta-feira, então o aniversário 
de Sara ocorreu em: 

 
a) uma segunda-feira. 
b) uma terça-feira. 
c) uma quarta-feira. 
d) um sábado. 
e) um domingo. 

 
19. Marta decide aplicar R$ 6.000,00 a juros 

compostos durante um mês, à taxa de 1,2% a.m. 
O montante ao final desse período será de: 
 
a) R$ 6.720,00 
b) R$ 6.072,00 
c) R$ 6.000,00 
d) R$ 9.360,00 
e) R$ 9.036,00 

 
20. Um jovem de 25 anos é o novo recordista 

brasileiro em ficar maior tempo acordado. Ele 
permaneceu acordado das 7h00 do dia 11 de 
fevereiro até às 12h20 do dia 15 de fevereiro. 
Podemos afirmar que o tempo total que o jovem 
ficou acordado para bater o recorde foi de: 
 
a) 6.180 minutos 
b) 7.580 minutos 
c) 6.080 minutos 
d) 7.880 minutos 
e) 4.680 minutos 
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21. Uma pessoa desejava gravar informações 
contidas em seu computador totalizando 45Gb, em 
CDs de 700Mb. Se cada CD custa R$0,50, esta 
pessoa gastará com os CDs a quantia
 
a) R$ 29,00 
b) R$ 29,50 
c) R$ 31,00 
d) R$ 32,50 
e) R$ 35,50 

 
22. O gráfico a seguir mostra o período de atuação e a 

quantidade de gols em jogos oficiais 
jogadores de futebol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseado nas informações do gráfico, o jogador 
que possui a maior média de gols por ano é:

 
a) Pelé 
b) Bican 
c) Romário 
d) Ronaldo 
e) Messi 

 
23. Dada a sequência de números reais 

1,4,9, 16, 25, 36, 49, a8 , a9 , ...( )  podemos afirmar 

que a
8

+ a
9
 é: 

 
a) 140 b) 145 c) 148 d) 150

 
24. Em um mapa, uma estrada de 38km é 

representada por uma linha de 19cm. A escala 
utilizada neste mapa é de: 
 

a) 
1

200
 

b) 
1

2.000
 

c) 
1

20.000
 

d) 
1

200.000
 

e) 
1

2.000.000
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Uma pessoa desejava gravar informações 
contidas em seu computador totalizando 45Gb, em 
CDs de 700Mb. Se cada CD custa R$0,50, esta 

a quantia de: 

O gráfico a seguir mostra o período de atuação e a 
quantidade de gols em jogos oficiais de alguns 

Baseado nas informações do gráfico, o jogador 
média de gols por ano é: 

sequência de números reais 

podemos afirmar 

150 e)154 

Em um mapa, uma estrada de 38km é 
linha de 19cm. A escala 

25. Na porta de um supermercado foi realizada uma 
enquete, com 200 pessoas, sobre o uso de três 
produtos de limpeza A, B e C. As respostas foram: 
20 pessoas usam somente o produto A, 60 
pessoas usam somente o produto B, 30 pessoas 
usam somente o produto C, 16 
produtos A e B, 28 pessoas usam os produtos A e 
C, 12 pessoas usam os produtos B e C, e 8 
pessoas usam os três produtos. 
do total de pessoas entrevistadas na enquete que 
NÃO usam nenhum dos três produtos?

 
a) 25% 
b) 30% 
c) 50% 
d) 75% 
e) 100% 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

 
26. Para o desempenho de suas funções de 

administradora pública Karina Valha acreditava 
que era importante desenvolver 
senso e suas habilidades interpessoais e de 
comunicação. Entretanto, sabe
conseguir um bom desempenho
Karina também desenvolva habilidades:
 
a) lógicas, analíticas e de reflexão.
b) técnicas, conceituais e de decisão.
c) cognitivas, afetivas e de inovação.
d) emocionais, profissionais e de reflexão.
e) mentais, tecnológicas e de reflexão.

 
27. Um dos princípios de organização defendidos pela 

escola clássica da Administração é o da amplitude 
de controle, ou seja, o número ideal de 
subordinados que se reportam diretamente a um 
supervisor. Nesse sentido, a amplitude de controle
deve ser maior quando
 
a) O trabalho não é rotineiro nem burocrático.
b) Os subordinados preferem ter autonomia a um 

controle cerrado de supervisão.
c) O administrador é altamente preparado e 

capacitado. 
d) Os cargos são diferentes e as medidas de 

desempenho, compar
e) Os subordinados não são altamente treinados 

para o exercício da autogestão.
 
28. No modelo clássico de organização, a autoridade 

que confere ao seu possuidor o direito de emitir 
opiniões, conselhos e sugestões em sua área de 
conhecimento, sempre os submetendo ao seu 
superior hierárquico, é a autoridade
 
a) Funcional. 
b) De linha ou de comando.
c) Fiscal ou de fiscalização.
d) De auditagem ou de auditoria.
e) De assessoria, assessoramento ou 
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Na porta de um supermercado foi realizada uma 
enquete, com 200 pessoas, sobre o uso de três 
produtos de limpeza A, B e C. As respostas foram: 
20 pessoas usam somente o produto A, 60 
pessoas usam somente o produto B, 30 pessoas 
usam somente o produto C, 16 pessoas usam os 
produtos A e B, 28 pessoas usam os produtos A e 
C, 12 pessoas usam os produtos B e C, e 8 
pessoas usam os três produtos. Qual o percentual 
do total de pessoas entrevistadas na enquete que 

usam nenhum dos três produtos? 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

Para o desempenho de suas funções de 
administradora pública Karina Valha acreditava 
que era importante desenvolver apenas o seu bom 
senso e suas habilidades interpessoais e de 
comunicação. Entretanto, sabe-se que, para 
conseguir um bom desempenho, é necessário que 

arina também desenvolva habilidades: 

lógicas, analíticas e de reflexão. 
cas, conceituais e de decisão. 

cognitivas, afetivas e de inovação. 
emocionais, profissionais e de reflexão. 

icas e de reflexão. 

Um dos princípios de organização defendidos pela 
escola clássica da Administração é o da amplitude 
de controle, ou seja, o número ideal de 
subordinados que se reportam diretamente a um 
supervisor. Nesse sentido, a amplitude de controle 
deve ser maior quando: 

O trabalho não é rotineiro nem burocrático. 
Os subordinados preferem ter autonomia a um 
controle cerrado de supervisão. 
O administrador é altamente preparado e 

Os cargos são diferentes e as medidas de 
desempenho, comparáveis por métricas. 
Os subordinados não são altamente treinados 
para o exercício da autogestão. 

No modelo clássico de organização, a autoridade 
que confere ao seu possuidor o direito de emitir 
opiniões, conselhos e sugestões em sua área de 

empre os submetendo ao seu 
superior hierárquico, é a autoridade. 

De linha ou de comando. 
Fiscal ou de fiscalização. 
De auditagem ou de auditoria. 
De assessoria, assessoramento ou staff. 
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29. Carlo Magno, novo gerente de operações da 
Editora Livro Aberto, reuniu seus liderados para 
comunicar-lhes que seu estilo de gestão é 
centrado na realização efetiva, a qualquer custo, 
dos objetivos e metas organizacionais. Carlos 
Magno, dessa forma, se declara como um gerente 
preocupado com: 
 
a) A efetividade organizacional. 
b) A eficiência organizacional. 
c) A ética da gestão. 
d) A eficácia organizacional. 
e) A produtividade da gestão. 

 
30. Karla Maria ouviu o palestrante de um evento 

dizerque a empresa Nutrishop era mais eficaz que 
a empresa Casa dos Alimentos. Certamente o 
palestrante quis levar aos seus ouvintes o fato de 
que: 
 
a) A Nutrishop conseguia atingir seus objetivos 

com uma melhor performance gerencial do que 
a Casa dos Alimentos.  

b) A Nutrishop tinha métodos de gestão de 
qualidade, enquanto a Casa dos Alimentos 
ainda carecia deles. 

c) A Nutrishop tinha um trabalho de relevante 
alcance social. 

d) A Casa dos Alimentos não era uma boa 
empresa. 

e) A Casa dos Alimentos precisava aprimorar 
seus processos de gestão se quisesse 
competir com a Nutrishop. 

 
31. O par conceitual “centralização / descentralização” 

é utilizado no campo da Administração quando se 
quer fazer referência à/ao: 
 
a) Distribuição física de prédios e unidades 

departamentais. 
b) Concentração ou dispersão de pessoas em 

áreas físicas da organização. 
c) Distribuição de poder / autoridade no âmbito da 

hierarquia organizacional. 
d) Excesso ou ausência de burocracia nas 

organizações. 
e) Intensidade do uso da tecnologia da 

informação. 
 
32. Uma empresa de consultoria foi contratada para 

auxiliar a implantação de um negócio comercial 
para atuar no mercado varejista. No momento, os 
consultores dedicam-se a discutir a natureza, os 
valores ou princípios básicos, a visão e a missão 
do negócio.  Esse trabalho corresponde a uma das 
etapas do processo de administração conhecida 
como: 
 
a) Organização. 
b) Direção. 
c) Coordenação. 
d) Planejamento. 
e) Controle. 

 

33. O trabalho de planejamento organizacional 
pressupõe uma análise dos fatores internos ou 
endógenos e externos ou exógenos da 
organização. Qual das opções a seguir indica um 
fator interno ou endógeno da organização? 
 
a) A política tributária vigente no país 
b) A forte presença de concorrentes maduros 
c) A existência de uma estrutura organizacional 

linear e conservadora 
d) Um possível aumento da inflação ainda neste 

ano 
e) A possibilidade de tabelamento de preços pelo 

governo. 
 

34. O tipo de plano que considera o ambiente externo 
à organização, o horizonte de tempo de longo 
prazo e o alcance mais amplo dos fatores internos 
da organização é denominado. 
 
a) Plano estratégico. 
b) Plano tático. 
c) Plano operacional. 
d) Plano de fabricação. 
e) Plano de rotinas. 

 
35. Na lista apresentada a seguir, indique que opção 

caracteriza um dispositivo da função de 
organização. 
 
a) Orçamento 
b) Cronograma 
c) Organograma 
d) Relógio de ponto 
e) Ponto biométrico 

 
36. As afirmações a seguir dizem respeito a aspectos 

gerais da função administrativa de organizar. 
Assinale a única afirmação verdadeira. 
 
a) O ambiente de uma organização é tudo aquilo 

que pode ser controlado. 
b) O tipo de estrutura administrativa deve ser 

adequado à cultura da organização. 
c) O desempenho de uma organização independe 

de sua estratégia. 
d) A estratégia de uma organização depende 

principalmente da sua estrutura. 
e) A integração da organização depende apenas 

da estrutura organizacional. 
 

37. Um grupo de amigos resolveu abrir um negócio 
com uma estrutura organizacional 
departamentalizada em função do sexo dos 
potenciais compradores dos seus produtos. Dessa 
forma, esse grupo usou o critério de 
departamentalização por: 
 
a) Quantidade da força de trabalho. 
b) Área geográfica. 
c) Produtos. 
d) Clientes. 
e) Turno. 
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38. A função de direção, considerada como 
componente do processo de administração, 
consiste em: 
 
a) Influenciar, liderar e motivar os empregados a 

realizar tarefas essenciais, estabelecendo a 
atmosfera adequada para a consecução dos 
objetivos do negócio. 

b) Pensar antecipadamente os objetivos e ações, 
definindo o melhor procedimento para alcançá-
los.  

c) Arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os 
recursos entre os membros de uma 
organização, de modo que eles possam 
alcançar eficientemente os objetivos do 
negócio. 

d) Certificar-se que os atos dos membros da 
organização a levam de fato em direção aos 
objetivos do negócio, medindo e comparando o 
desempenho atual com os padrões 
estabelecidos. 

e) Construir o orçamento, o organograma e o 
sistema administrativo do negócio. 

 
39. Leia as alternativas abaixo e marque a resposta 

INCORRETA. O Art. 117, da Lei 8.112/90 dispõe - 
ao servidor é proibido: 

 
a) Ausentar-se do serviço durante o expediente, 

sem prévia autorização do chefe imediato. 
b) Retirar, sem prévia anuência da autoridade 

competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição. 

c) Recusar fé a documentos públicos. 
d) Proceder de forma sagaz.  
e) Opor resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço. 

 
40. Será concedida ao servidor licença para 

tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com 
base em perícia médica, sem prejuízo da 
remuneração a que fizer jus. 

 
I. Para licença até 35 (trinta e cinco) dias, a 

inspeção será feita por médico do setor de 
assistência do órgão de pessoal e, se por 
prazo superior, por junta médica oficial. 

II. Sempre que necessário, a inspeção médica 
será realizada na residência do servidor ou no 
estabelecimento hospitalar onde se encontrar 
internado.  

III. A licença que exceder o prazo de 120 (cento e 
vinte) dias no período de 12 (doze) meses a 
contar do primeiro dia de afastamento será 
concedida mediante avaliação por junta médica 
oficial.  

IV. A perícia oficial para concessão da licença para 
tratamento de saúde, bem como nos demais 
casos de perícia oficial previstos nesta Lei, será 
efetuada por cirurgiões-dentistas, nas 
hipóteses em que abranger o campo de 
atuação da odontologia. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão 

corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas. 

 
41. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus 

a uma pensão mensal. As pensões distinguem-se, 
quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. 

 
I. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas 

permanentes, que somente se extinguem ou 
revertem com a morte de seus beneficiários. 

II. A pensão temporária é composta de cota ou 
cotas que podem se extinguir ou reverter por 
motivo de morte, cessação de invalidez ou 
maioridade do beneficiário. 

III. A pensão temporária é composta de cota ou 
cotas que se extinguem quando o beneficiário 
atinge a idade de 24 anos. 

IV. A pensão vitalícia reverte para filha (mulher) 
solteira, após a morte do pai.  

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão 

corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas. 

 
42. Conforme Art. 186, da Lei 8.112/90, o servidor 

será aposentado: 

 
I. Por invalidez permanente, sendo os proventos 

integrais quando decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e 
proporcionais nos demais casos; 

II. Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço; 

III. Voluntariamente aos 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço, se mulher, com proventos integrais; 

IV. Compulsoriamente, aos oitenta anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas. 
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43. De acordo com o Art. 141, da Lei 8.112/90, as 
penalidades disciplinares serão aplicadas: 

 
I. Pelo Presidente da República, pelos 

Presidentes das Casas do Poder Legislativo e 
dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral 
da República, quando se tratar de demissão e 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
de servidor vinculado ao respectivo Poder, 
órgão, ou entidade. 

II. Pelo chefe da repartição e outras autoridades 
na forma dos respectivos regimentos ou 
regulamentos, nos casos de advertência ou de 
suspensão de até 30 (trinta) dias. 

III. Pela comissão de processo administrativo 
disciplinar quando se tratar de servidor em 
usufruto de licença capacitação. 

IV. Pela autoridade que houver feito a nomeação, 
quando se tratar de destituição de cargo em 
comissão. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas. 

 
44. Marque a alternativa INCORRETA. Conforme 

dispõe o Art. 132, da Lei 8.112/90, a demissão 
será aplicada nos seguintes casos: 

 
a) Abandono de cargo. 
b) Improbidade administrativa. 
c) Crime contra a administração pública. 
d) Incontinência pública e conduta escandalosa, 

na repartição. 
e) Faltas ao serviço superiores a 28 dias 

consecutivos. 

 
45. Leia as alternativas a seguir e marque a resposta 

CORRETA. Com base no Art. 97, da Lei 8.112/90, 
sem qualquer prejuízo, poderá o servidor 
ausentar-se do serviço: 

 
a) Por 2 (dois) dias, para doação de sangue. 
b) Por 3 (três) dias, para se alistar como eleitor. 
c) Por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de 

falecimento dos pais, madrasta ou padrasto. 
d) Por 6 (seis) dias consecutivos em razão de 

falecimento do cônjuge, companheiro e filhos. 
e) Por 8 (oito) dias consecutivos em razão de 

casamento. 

 
46. Conforme Art. 95, da Lei 8112/90, o servidor não 

poderá ausentar-se do País para estudo ou 
missão oficial, sem autorização do Presidente da 
República, Presidente dos Órgãos do Poder 
Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

 

I. A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e 
finda a missão ou estudo, somente decorrido 
igual período, será permitida nova ausência. 

II. Ao servidor beneficiado pelo disposto no artigo 
97, da Lei 8112/90 não será concedida 
exoneração ou licença para tratar de interesse 
particular antes de decorrido seis meses do 
afastamento. 

III. O disposto no artigo 97, da Lei 8112/90 não se 
aplica aos servidores da carreira diplomática. 

IV. Ao servidor beneficiado pelo disposto no artigo 
97, da Lei 8112/90 não será concedida 
promoção funcional antes de decorrido dois 
anos do afastamento. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas 

 
47. O Art. 87 da Lei 8.112/90 dispõe: após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, 
no interesse da Administração, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, por até: 

 
a) Trinta e seis meses, para participar de curso de 

doutorado. 
b) Vinte e quatro meses, para participar de curso 

de mestrado. 
c) Doze meses, para participar de curso de 

especialização ou aperfeiçoamento. 
d) Seis meses, para participar de curso de 

capacitação profissional. 
e) Três meses, para participar de curso de 

capacitação profissional. 

 
48. O Art. 61, da Lei 8.112/90 estabelece: além do 

vencimento e das vantagens previstas em Lei, 
serão deferidos aos servidores as seguintes 
retribuições, gratificações e adicionais: 

 
I. Retribuição pelo exercício de função de 

direção, chefia e assessoramento; 
II. Gratificação natalina; 
III. Adicional pelo exercício de atividades 

insalubres, perigosas ou penosas; 
IV. Adicional pela prestação de serviço 

extraordinário. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas. 
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49. Conforme Art. 24, da Lei 8112/90,readaptação é: 
 

a) o aproveitamento do servidor, no interesse da 
Administração em outro órgão da mesma 
esfera governamental. 

b) a reintegração do servidor que se afastou para 
licença maternidade. 

c) a recondução do servidor que se afastou de 
licença para tratar de interesses particulares. 

d) a nomeação em cargo de livre nomeação 
(cargos de confiança) ou cargo isolado de 
provimento efetivo por até quatro anos. 

e) 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. 

 
50. O Art. 13, da Lei 8112/90 dispõe: a posse dar-se-á 

pela assinatura do respectivo termo, no qual 
deverão constar as atribuições, os deveres, as 
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado, que não poderão ser alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício previstos em lei. É 
CORRETO afirmar: 

 
I. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias 

contados da publicação do ato de provimento. 
II. A posse poderá dar-se mediante procuração 

específica. 
III. No ato da posse, o servidor apresentará 

declaração de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou 
função pública. 

IV. No ato de provimento, se a posse não ocorrer 
no âmbito da repartição pública prevista, 
poderá ocorrer na Presidência da República. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão erradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




