
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC / SETEC 

 

 

CIDADE DE PELOTAS 

INSTRUÇÕES GERAIS 

1 - Este caderno de prova é constituído por 40 (quarenta) questões objetivas. 

2 - A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. 

3 - Para cada questão, são apresentadas 04 (quatro) alternativas (a – b – c – d). 

APENAS UMA delas responde de maneira correta ao enunciado.  

4 - Após conferir os dados, contidos no campo “Identificação do Candidato” no Cartão 

de Resposta, assine no espaço indicado. 

5 - Marque, com caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa, conforme exemplo 

abaixo, no Cartão de Resposta – único documento válido para correção eletrônica. 

a                    c         d 

6 - Em hipótese alguma, haverá substituição do Cartão de Resposta. 

7 - Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

8 - O preenchimento do Cartão de Resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto 

para esta prova, ou seja, 04 (quatro) horas. 

9 - Serão anuladas as questões que tiverem mais de uma alternativa marcada, 

emendas e/ou rasuras. 

10 - O candidato só poderá retirar-se da sala de prova após transcorrida 01 (uma) hora 

do seu início.  

BOA PROVA! 

Assistente em Administração – EDITAL 114/2013 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Falência Múltipla 

 
Por Lya Luft 

Um jornalista comentou recentemente num programa de televisão que pediu a um médico 1 
seu amigo um diagnóstico do que está ocorrendo no Brasil: infecção, virose? A resposta foi perfeita: 2 
“Falência múltipla dos órgãos”. Nada mais acertado. Há quase dez anos realizo aqui na coluna 3 
minhas passeatas: estas páginas são minha avenida, as palavras são cartazes. Falo em relações 4 
humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis na nossa vida pública. 5 
Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima educação – milhares de alunos sem escola 6 
ou abrigados em galpões e salinhas de fundo de igrejas, para chegarem aos 9, 10 anos sem saber 7 
ler nem escrever. Professores desesperados tentando ensinar sem material básico, sem estrutura, 8 
salários vergonhosos, estímulo nenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar 9 
de darem boas escolas a todas as crianças e jovens para que possam entrar em excelentes 10 
universidades por mérito e esforço, oferecem-lhes favorecimentos prejudiciais. 11 

Tenho clamado contra o horror da saúde pública, mulheres parindo e velhos morrendo em 12 
colchonetes no corredor, consultas para doenças graves marcadas para vários meses depois, 13 
médicos exaustos trabalhando além dos seus limites, tentando salvar vidas e confortar os pacientes, 14 
sem condições mínimas de higiene, sem aparelhamento e com salário humilhante. Em lugar de 15 
importarmos não sei quantos mil médicos estrangeiros, quem sabe vamos ser sensatos e oferecer 16 
condições e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar de nós? 17 

Tenho reclamado das condições de transporte, como no recente artigo “Três senhoras 18 
sentadas”: transporte caro para o calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam como animais”, 19 
reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somos mortos ao acaso em nossas ruas, e se 20 
procuramos não sair de casa à noite somos fuzilados por um bando na frente de casa às 10 da 21 
manhã. 22 

E, quando nossa tolerância ou resignação chegou ao limite, brota essa onda humana de 23 
busca de dignidade para todos. Não se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito. 24 

As vozes dizem NÃO: não aos ônibus sujos e estragados, impontuais, motoristas 25 
sobrecarregados; não às escolas fechadas ou em ruínas; não aos professores e médicos impotentes, 26 
estradas intransitáveis, medo dentro e fora de casa. Não a um ensino em que a palavra “excelência” 27 
chega a parecer abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargos em que transformam 28 
nossa política, não aos corruptos às vezes condenados ocupando altos cargos, não ao absurdo 29 
número de partidos confusos. 30 

As reclamações da multidão nas ruas são tão variadas quanto nossas mazelas: por onde 31 
começar? Talvez pelo prático, e imediato, sem planos mirabolantes. Algo há de se poder fazer: não 32 
creio que políticos e governo tenham sido apanhados desprevenidos, por mais que estivessem 33 
alienados em torres de marfim. 34 

Infelizmente todo movimento de massas provoca e abriga sem querer grupos violentos e 35 
anárquicos: que isso não nos prejudique nem invalide nossas reivindicações. 36 

Não sei como isso vai acabar: espero que transformando o Brasil num lugar melhor para 37 
viver. Quase com atraso, a voz das ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, 38 
realização dos mais básicos conceitos de decência e responsabilidade cívica, que andavam trocados 39 
por ganância monetária ou ânsia eleitoreira. Que sobrevenham ordem e paz. 40 

Que depois desse chamado à consciência de quem lidera e governa não se absolvam os 41 
mensaleiros, não se deixem pessoas medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem as 42 
gigantescas negociatas meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão salvar 43 
vidas, educar jovens, abrir horizontes. 44 

Sou totalmente contrária a qualquer violência, mas este povo chegou ao extremo de sua 45 
tolerância, percebeu que tem poder, não quer mais ser enganado e explorado: que não se destrua 46 
nada, mas se abram horizontes reais de melhoria e contentamento.  47 

Fonte: Revista Veja, 3 de julho de 2013. 
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1. Segundo o texto, as manifestações são 

a) diversificadas demais, desfocando o principal motivo, qual seja, a luta por dignidade e 

direitos.  

b) mais um indício do caos em que se encontra o país, vindo apenas a reforçar e a ampliar a 

desordem política. 

c) sinais de que o povo quer se fazer representar com decência e honestidade e de que sabe 

ter poder para exigir isso. 

d) prejudicadas por infiltrações de pessoas violentas e anarquistas, chegando a invalidar a 

legitimidade das reivindicações. 

2. Em “As vozes dizem NÃO...” (linha 25), o uso de letras maiúsculas na palavra “NÃO” 

sugere que 

a) a autora está revoltada e “grita” nas ruas juntamente com o povo.  

b) a voz do povo é espessa, conjunta e sonora no clamor das manifestações. 

c) a submissão das pessoas à atual crise política e social do país precisa ser destacada. 

d) a negação é a representação real de um dos muitos cartazes empunhados pelos 

manifestantes.  

3. Sobre o trecho “Em lugar de importarmos não sei quantos mil médicos estrangeiros, quem 

sabe vamos ser sensatos e oferecer condições e salários decentes aos médicos brasileiros 

que querem cuidar de nós?” (linhas 15 a 17), é INCORRETO afirmar que 

a) condições de trabalho e salários dignos devem ser ofertados somente para médicos 

brasileiros que querem cuidar da população. 

b) há uma relação explícita de causa (más condições de trabalho e baixos salários) e 

consequência (importação de médicos estrangeiros). 

c) a autora discorda do fato de serem importados médicos estrangeiros para suprir a falta de 

médicos no Brasil. 

d) a oração “que querem cuidar de nós?” indica a existência de um grupo de médicos 

brasileiros que não objetivam amparar a população. 

4. Considerando o significado das palavras no texto, qual a sentença CORRETA? 

a) A palavra “idoso” (linha 20) é empregada com função adjetiva, podendo ser sinônima de 

“senil”. 

b) A substituição do vocábulo “mazelas” (linha 31) por “doenças” manteria o sentido 

empregado pela autora e estaria gramaticalmente correta. 

c) A palavra “resignação” (linha 23) é empregada com o sentido de “impaciência”. 

d) Os termos “lidera” e “governa” (linha 41) são sinônimos. 
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5. Acerca da frase “Falência múltipla dos órgãos” (linha 3) e do contexto no qual foi 

empregada, julgue as afirmativas em C, para as corretas, e em E, para as erradas. 

(   ) A palavra “órgãos” deve ser entendida apenas com sentido de formação anatômica. 

(   ) A palavra “órgãos” apresenta mais de um sentido na frase. 

(   ) A palavra “órgãos” pode pertencer ao mesmo campo de significação de “diagnóstico, 

infecção e virose”. 

(   ) A palavra “órgãos” pode ser entendida com sentido de “setores públicos”. 

A ordem correta, de cima para baixo, é 

a) E – E – C – C. 

b) C – E – E – E. 

c) E – C – C – C. 

d) C – C – E – E. 

6. Em que fragmento há palavra ou expressão empregada em sentido conotativo? 

a) “Professores desesperados tentando ensinar sem material básico...” (linha 8) 

b) “Tenho clamado contra o horror da saúde pública...” (linha 12) 

c) “... somos mortos ao acaso em nossas ruas...” (linha 20) 

d) “... mas se abram horizontes reais de melhoria e contentamento.” (linha 47) 

7. Considere as propostas de reescritura do período “Um jornalista comentou recentemente 

num programa de televisão que pediu a um médico seu amigo um diagnóstico do que está 

ocorrendo no Brasil...” (linhas 1 e 2). 

I. “Recentemente, um jornalista comentou, em um programa de televisão, ter pedido a 
um médico amigo um diagnóstico do que está ocorrendo no Brasil...” 

II. “Um jornalista recentemente comentou, em um programa televisivo, que pediu a um 
amigo, que é médico, um diagnóstico do que está ocorrendo no Brasil...” 

III. “Um jornalista comentou num programa de televisão que pediu recentemente a um 
amigo médico um diagnóstico dos ocorridos no Brasil...” 

IV. “Num programa televisivo recente, um jornalista teria comentado que pediu a um 
médico amigo um diagnóstico dos ocorridos no Brasil...” 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) III e IV. 
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8. Sobre o emprego de todo (a), todos (as), todo o, toda a, todos os, todas as, no texto, são 

feitas as seguintes afirmações: 

I. Se colocada a expressão “todas as crianças” (linha 10) no singular, esta ficaria 
“toda a criança”. 

II. Se após a palavra “todos”, em “... busca de dignidade para todos...” (linha 24), 

fosse colocada a expressão “seres humanos”, ficaria “... busca de dignidade para 
todos seres humanos...”. 

III. Se substituída a expressão “todo movimento de massas” (linha 35) por “todo o 
movimento de massas”, haveria alteração de sentido.  

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa (s) 

a) I. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) III. 

9. A retirada do acento gráfico de uma palavra pode levar, muitas vezes, à mudança de 

classe gramatical. Considerando essa afirmação, que palavra, dentre as opções a seguir, 

manteria a mesma classe caso perdesse o acento gráfico? 

a) está (linha 2) 

b) pública (linha 5) 

c) é (linha 9) 

d) nós (linha 17) 

10.  Conforme Sacconi (1999), preposição é uma palavra invariável que liga duas palavras 

entre si, estabelecendo entre elas certas relações. Assim sendo, observe as relações 

estabelecidas pela preposição “de” nos fragmentos a seguir: 

 salinhas de fundo (linha 7) – relação de lugar  
 pessoas (...) de ética duvidosa (linha 42) – relação de definição 
 torres de marfim (linha 34) – relação de matéria  

Em que alternativa o valor das relações estabelecidas pela preposição segue a mesma 

classificação e ordem dos fragmentos citados? 

a) olhar de frente 

ficar de pé 
olhar de víbora  

 
b) ver de perto 

cão de guarda  
artigo de luxo 

 
c) veio de trás 

amigo de coragem  
moeda de ouro 

 

d) casa de amigo  

barco de pesca  
olho de sogra 
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11.  Analise a ocorrência de figuras de linguagem nos trechos a seguir: 

I. “... estas páginas são minha avenida...” (linha 4) – metáfora  

II. “... medo dentro e fora de casa.” (linha 27) – paradoxo 

III. “... não sei quantos mil médicos estrangeiros...” (linha 16) – hipérbole  

IV. “As vozes dizem NÃO...” (linha 25) – metonímia  

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

12.  Quanto ao uso das aspas no texto, são feitas as seguintes afirmações: 

I. Em “Falência múltipla dos órgãos.” (linha 3), foram utilizadas para destacar uma 
expressão imprópria para o contexto.  

II. Em “Três senhoras sentadas” (linhas 18 e 19), marcam uma expressão utilizada em 
sentido jocoso. 

III. Em “Nos tratam como animais” (linha 19), foram utilizadas para reproduzir o 
discurso direto. 

IV. Em “excelência” (linha 27), foram utilizadas para assinalar uma expressão utilizada 
em tom irônico. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) III e IV. 

13.  Sobre o emprego dos pronomes no texto, julgue as afirmativas em C, para as corretas, e 

em E, para as erradas. 

(   ) Em “Não a um ensino em que a palavra...” (linha 27), o pronome relativo em destaque 
pode ser substituído por “no qual”, sem que isso provoque alteração de sentido à frase. 

(   ) A fim de evitar duplicidade de sentido, o pronome destacado, em “... oferecem-lhes 
favorecimentos...” (linha 11), deveria ser substituído por “... oferecem-nos 
favorecimentos...”, uma vez que se refere a dois elementos de gêneros gramaticais 
distintos anteriormente expressos. 

(   ) O pronome “onde”, em “... por onde começar?” (linhas 31 e 32), por referir-se a um 
verbo dinâmico, deveria estar combinado à preposição “a”, resultando “por aonde 
começar”. 

(   ) O pronome “cujo” (linha 9), embora atenda às condições de exprimir posse e de se referir 
a um nome antecedente, deveria estar seguido de um artigo masculino, resultando em 
“Universidades cujo o nível ...”. 

A ordem correta, de cima para baixo, é  

a) E – C – C – C. 

b) C – E – E – E. 

c) C – E – C – E. 

d) E – C – E – C. 
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14.  Em “Que sobrevenham ordem e paz.” (linha 40), o verbo empregado é derivado de “vir”, 

devendo seguir a conjugação deste. Em que alternativa a forma verbal sublinhada está 

corretamente conjugada conforme o verbo de origem? 

a) O político não cedia aos apelos do povo e mantia a sua palavra. 

b) Os operários, com a manifestação, reaveram os direitos perdidos. 

c) A polícia interveio nas manifestações conturbadas por desordeiros. 

d) As reivindicações serão expostas quando o governo se dispor a ouvi-las. 

15.   “Há tempos, pelo menos desde os protestos que resultaram no impeachment do ex-

presidente Fernando Collor de Melo, não se assistia .......... tantas manifestações como 

.......... que .......... ocorrido pelo país afora .......... algumas semanas.” 

Qual sequência completa correta e respectivamente as lacunas do período acima? 

a) a – às – tem – à  

b) à – às – têm – há  

c) à – as – tem – a  

d) a – as – têm – há  

16.  Considerando o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. Quanto à forma, tanto o memorando quanto o ofício seguem o modelo padrão ofício. 

II. Memorando e ofício devem apresentar a indicação do assunto a ser tratado no 
documento. 

III. O vocativo, elemento obrigatório no ofício e no memorando, invoca o destinatário 

acerca do assunto a ser tratado. 

IV. Informações do remetente, como nome do setor a que este pertence, bem como o 
número do telefone e o endereço de correio eletrônico, devem constar do cabeçalho 
tanto do ofício quando do memorando. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) II, III e IV.   
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LEGISLAÇÃO 

17. A um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 

que devem ser cometidas a um servidor denomina-se 

a) estabilidade. 

b) provimento. 

c) exercício. 

d) cargo público. 

18. É correto afirmar de que o provimento de cargos públicos far-se-á mediante 

a) ato da autoridade competente de cada Poder. 

b) designação de qualquer autoridade superior. 

c)  habilitação em concurso e por resolução da autoridade pública federal. 

d)  ato de investidura decorrente do critério das autoridades. 

19. Walter, Assistente em Administração, encontra-se em estágio probatório e requer 

informações a respeito da concessão de licenças, de acordo com a Lei n.º 8.112, de 1990. 

Nesse caso, somente poderão ser concedidas a ele as licenças  

a)  por motivo de serviço militar, para tratar de interesses particulares, para servir outro 

órgão público e por motivo de doença em pessoa da família. 

b)  por motivo de doença em pessoa da família, para o serviço militar, para atividade política 

e por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 

c) para desempenho de mandato classista, para atividade política, para capacitação e por 

motivo de doença. 

d)  para capacitação,  por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para tratar de 

interesses particulares e por motivo de doença em pessoa da família. 

20. Nos termos da Lei n.º 8.112, de 1990, o servidor público que deva ter exercício em outro 

município, em razão de ter sido redistribuído, terá, no mínimo 

a) trinta e, no máximo, sessenta dias de prazo, contados da  publicação  do ato, para a 

retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, excluído nesse prazo o tempo 

necessário para o deslocamento para a nova sede. 

b) dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada 

do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário 

para o deslocamento para a nova sede. 

c) trinta e, no máximo, sessenta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a 

retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo 

necessário para o deslocamento para a nova sede. 

d) dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada 

do efetivo desempenho das atribuições do cargo, excluído nesse prazo o tempo necessário 

para o deslocamento para a nova sede.  
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21. São direitos trabalhistas estendidos aos servidores públicos, exceto, 

a) remuneração do trabalho noturno superior a do diurno. 

b) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. 

c) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

d) férias anuais remuneradas, com acréscimo de 1/3. 

22. No que diz respeito à vacância dos  cargos públicos, considere: 

I. A demissão caracteriza-se como medida punitiva que proporciona o desligamento do 
servidor do quadro de pessoal da entidade a que se vincula. 

II. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. 

III. A exoneração do cargo em comissão, em virtude de seu caráter punitivo, dar-se-á 

sempre a juízo da autoridade competente. 

IV. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo 
posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o 
servidor.  

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) III e IV. 

23. Um, servidor público federal, foi condenado pela prática de improbidade administrativa, 

por ter frustrado a licitude de concurso público. Nos termos da Lei n.º 8.112, de 1990 e 

diante de decisão judicial transitada em julgado, deverá ser aplicada ao servidor, na esfera 

administrativa, a penalidade de 

a) advertência. 

b) exoneração de oficio. 

c) remoção. 

d) demissão. 

24. Considere que Otacílio Munhoz, servidor público ocupante do cargo de Médico, lotado em 

escola pública estadual, com carga horária de 20 horas semanais, venha a ser nomeado 

para o cargo de Administrador, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-

rio-grandense, a ser exercido em regime de trabalho de 40 horas semanais e com 

compatibilidade de horários. 

De acordo com as regras constitucionais vigentes, e, observada a Lei n.º 8.112, de 1990, é 

correto afirmar que 

a) inexiste qualquer irregularidade na acumulação prevista, tendo em vista que ambos os 

cargos são de nível superior. 

b) a acumulação desses cargos é lícita, pois atende o limite legal de 60 horas semanais e há 

compatibilidade de horários. 

c) o servidor deverá optar por um dos cargos, pois são inacumuláveis, de acordo com  a 

previsão constitucional. 

d) o servidor se submeterá a processo disciplinar de rito sumário por acumulação ilícita de 

cargos públicos, com prazo de opção de dez dias antes da posse. 
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25. Assinale a opção correta, conforme as disposições da Lei n.º 8.112, de 1990 que tratam 

“das responsabilidades”. 

a) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes 

entre si. 

b) Pelo dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 

regressiva. 

c) O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular de suas funções. 

d) A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição 

criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

26.  Pedido de reconsideração é aquele pelo qual o interessado requer o reexame do ato 

a) à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato impugnado, admitida a 

renovação apenas quando a decisão reformar parcialmente o referido ato. 

b) à autoridade máxima do órgão, a ser despachado em 5 dias e decidido em 30 dias 

contados do seu recebimento. 

c) por intermédio da autoridade mediatamente superior àquela que expediu o ato 

impugnado, podendo ser renovado uma única vez. 

d) à própria autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não 

podendo ser renovado. 

27. Dentre as assertivas abaixo não constitui dever do servidor público 

a) cumprir as ordens dos superiores, ainda que manifestamente ilegais. 

b) guardar sigilo sobre assunto da repartição. 

c) ser leal às instituições a que servir. 

d) manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 

28. De acordo com a Lei n.º 8.666, de 1993, constitui motivo para a rescisão do contrato 

administrativo 

a) o atraso, justificado ou não, no início da obra ou serviço. 

b) a paralisação, com ou sem justa causa, da obra ou serviço. 

c) a subcontratação, total ou parcial do seu objeto, não admitida no edital e no   contrato. 

d) o cometimento, e sua devida anotação, de uma única falta na execução do contrato. 

29. Em relação à licitação pública, a Administração, ao pretender alienar bens móveis 

inservíveis, deverá utilizar-se de 

a) leilão. 

b) concorrência. 

c) tomada de preço. 

d) convite. 

30. Considerando a Lei n.º 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo, no âmbito 

da administração pública federal, é correto  afirmar que 

a) a omissão do dever de comunicar o impedimento não constitui falta grave, para efeitos 

disciplinares. 

b) os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, incluindo-se    na 

contagem,  o dia do começo e excluindo-se o do vencimento. 

c) a administração deve revogar seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 

pode anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. 

d) salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se 

suspendem.  
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31. Com base na Lei n.º 12.618, de 2012, o  _______________________  estabelecido para 

os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) deve ser aplicado às 

_________________ e __________________ de todos os servidores públicos federais 

que ingressarem no serviço público, a partir da vigência do regime de previdência 

complementar.  

Qual a sequência completa corretamente as lacunas, de acordo com a lei em referência? 

a) limite mínimo – pensões - soldos 

b) limite máximo – aposentadorias - pensões 

c) limite mínimo  - aposentadorias - pensões 

d) limite máximo – pensões - benefícios especiais 

32. Tendo como referência o Código de Ética, aprovado pelo Decreto n.º 1.171, de 22 de junho 

de 1994, incluídas suas alterações posteriores, bem como a Lei n.º 8.112, de 1990, analise 

as afirmações a seguir: 

I. À comissão de ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do 
quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito 
de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios 

da carreira do servidor público. 

II. O código de ética só é aplicável aos servidores efetivos, não vinculando os servidores 
temporários. 

III. A comissão de ética pode aplicar a pena de suspensão, prevista na Lei n.º 8.112, de 
1990, considerada a disposição estabelecida no Decreto n.º 1.171, de 1994. 

IV. Compete às Comissões de Ética atuar como instância consultiva de dirigentes e 

servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. 

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa(s) 

a) I e IV. 

b) I e III. 

c) I . 

d) II e III. 

 
INFORMÁTICA 

33. Nas configurações padrões de instalação do Windows XP e do Microsoft Office Word 2007, 

considerando o controle de quebra de páginas de um documento, analise as afirmações 

abaixo. 

I. Uma quebra de página temporária produz páginas separadas no modo de exibição 
layout de impressão. 

II. Uma quebra de página temporária é exibida como uma linha pontilhada no modo 
exibição Rascunho. 

III. Pode-se inserir uma quebra de páginas manual pressionando-se a tecla SHIFT mais 
a tecla ENTER (SHIFT + ENTER). 

IV. Pode-se inserir uma quebra de páginas manual clicando-se com o botão esquerdo 
do mouse em Quebra de Página no grupo Páginas da guia Inserir. 

Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s) 

a) I. 

b) I e II. 

c) III. 

d) I, II e III. 
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34. Considerando o modo de sobrescrever em um documento do Microsoft Office Word 2007, 

analise as afirmações abaixo. 

I. Por padrão, o Word 2007 fica no modo de inserção. 

II. No modo sobrescrever, o texto existente não se move para a direita quando você 
digita texto novo. 

III. Você precisa trocar deliberadamente para o modo sobrescrever se quiser usá-lo. 

IV. Por padrão, o Word 2007 fica no modo de sobrescrever. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) II,III e IV. 

d) IV. 

 

35. Considerando que a figura ao lado é uma planilha 

do Microsoft Office Excel 2007, configuração 

padrão de instalação, e observando as fórmulas 

mostradas nas células B2, B3, B4 e B5, afirma-se 

que o resultado apresentado na célula B6 é 

a) 150 

b) 0 

c) 300 

d) 210 

 

36. Considerando que a figura ao lado é uma 

planilha do Microsoft Office Excel 2007, 

configuração padrão de instalação, e 

observando-se os conteúdos mostrados nas 

células A1 e A2, afirma-se que os resultados 

apresentados nas células B3, B4, B5 e B6 são, 

respectivamente 

 

a) Trimestre 1-2013 , FALSO, Tri , Trimestre 1/ 

b) 2013Trimestre 1-, FALSO, Tri , Trimestre 1/ 

c) Trimestre 1-2013 -, TRUE, Tri , Trimestre 1/ 

d) 2013Trimestre 1-, FALSO, mestre 1/, Trimestre 1/ 
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37. Considere a imagem a seguir, ela representa uma estrutura básica do Windows Explorer 

no sistema operacional Windows XP, em sua configuração padrão de instalação.  

 

O que acontecerá, caso o usuário selecione a ‘Pasta 1’, clicando com o botão esquerdo do 

mouse sobre ela, no painel da lista de pastas, localizado à esquerda na imagem e, em 

seguida, pressione a tecla F2? 

a) A pasta selecionada será excluída definitivamente. 

b) O nome da pasta selecionada será copiado para a Área de Transferência. 

c) A pasta selecionada será enviada para a Lixeira, mediante uma tela para confirmar a 

operação. 

d) O nome da pasta selecionada se tornará editável, permitindo que o usuário a renomeie. 

38. Quais são apenas exemplos de modos de exibição de arquivos e pastas do Windows 

Explorer no sistema operacional Windows XP em sua configuração padrão de instalação? 

a) Ícones, Detalhes, Miniaturas, Lista e Lado a lado. 

b) Ícones, Documentos, Tópicos, Grupos e Lado a lado. 

c) Tabelas, Formas, Textos, Planilhas Eletrônicas e Apresentações Gráficas. 

d) Ícones, Músicas, Imagens, Vídeos e Páginas. 

  






IFSul – Concurso Público 2013  

13 
Assistente em Administração - Edital 114/2013 

39. Backup é um conceito relacionado à segurança da informação que consiste em se fazer 

cópias de arquivos ou configurações desejadas a fim de tornar possível a restauração 

destes dados. Existe um tipo de backup que faz a cópia dos arquivos somente se os 

mesmos tiverem sido criados ou modificados desde o backup anterior e os marca como 

tendo sido copiados. Que tipo de backup é esse? 

a) Normal. 

b) Cópia. 

c) Incremental. 

d) Diferencial. 

40. Na instalação padrão do Windows XP, o Outlook Express é um programa utilizado para 

enviar e receber e-mails. Considerando que o programa está configurado para uso em 

língua portuguesa, na janela ‘Nova mensagem’ do Outlook Express, quando a opção ‘Todos 

os cabeçalhos’ do menu Exibir está marcada, o campo CCO é exibido. 

Este campo serve para incluir 

a) a conta de e-mail do remetente da mensagem. 

b) uma ou mais contas de e-mail de destinatários que receberão cópia da mensagem de 

forma visível para todos os destinatários. 

c) um ou mais arquivos a serem enviados em anexo à mensagem. 

d) uma ou mais contas de e-mail de destinatários que receberão cópia da mensagem de 

forma oculta. 

 
 
 







