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INSTRUÇÕES: 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 
a presença do fiscal. 

 
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 

indicado na frente do cartão. 
 
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão.  
 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE 
RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou 

similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
 O tempo de duração da prova será de até 3 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto 

de realização da prova após uma hora e trinta minutos, contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno 
de provas. 

 
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 

assinado.  
 
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 

até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído. 

 
 Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização 

prévia. 
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PORTUGUÊS 

 
As autoridades italianas investigam se um menino 

de três anos, sequestrado pelo seu pai em 2013, está com 
jihadistas do Estado Islâmico (EI). A mãe da criança 
reconheceu o filho em fotos divulgadas pelo grupo 
extremista. 

A cubana Linda Solano Herrera, que há 10 anos 
vive na província de Belluno, no norte da Itália, denunciou 
em novembro do ano passado que seu ex-marido, Ismar 
Mesinovic, de origem bósnia, tinha sequestrado o filho 
Ismail e viajado para a Síria para se unir aos jihadistas. 
Ela também relatou que familiares de Mesinovic disseram 
que ele tinha morrido, mas que a criança havia 
sobrevivido e estava bem. 

A mulher disse ter visto fotos nos sites do EI em 
que seu filho aparece. “Parece meu filho. O coração de 
uma mãe nunca erra”, disse Herrera, em entrevista aos 
jornais Corriere della Sera e La Repubblica. “Mesinovic 
frequentava os centros de orações duas vezes por 
semana, era algo normal, não parecia fanático.”, relatou a 
mãe. 

O caso está sendo investigado pelo Agrupamento 
de Operações Especiais (ROS) de Padova, que tenta 
descobrir a autenticidade das imagens nas quais o menino 
aparece. Os detetives, porém, já afirmaram que há pontos 
de semelhança entre o conteúdo e as antigas fotos da 
criança que a mãe tem. O EI, formado por combatentes 
sunitas, tenta formar um califado no norte da Síria e do 
Iraque. O grupo tem sido considerado uma das maiores 
ameaças da atualidade por adotar técnicas violentas, 
como decapitações, mutilações e sequestros de civis. 

 
http://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Trata de um fato que envolve um pai, uma mãe, um 

filho e jihadistas do Estado Islâmico. 
b) A mulher que está em busca de seu filho é cubana. 
c) O pai teria sequestrado o próprio filho e viajado para a 

Síria. 
d) O EI tem sido uma das menores ameaças atuais, 

embora decapite, mutile e sequestre. 
 

2) No período “Os detetives, porém, já afirmaram que há 
pontos de semelhança...”, o termo sublinhado NÃO pode 
ser substituído, porque altera o sentido, por: 
 
a) No entanto. 
b) Contudo. 
c) Portanto. 
d) Todavia. 
 

3) No período “Informei a todas a pessoas que eu achava 
que poderiam fazer alguma coisa...” os verbos 
sublinhados encontram-se no tempo pretérito, assim como 
o verbo sublinhado, EXCETO, em: 
 
a) Ela afirmou que as irregularidades eram de vários tipos. 
b) Ela disse que percebeu irregularidades em 2008. 
c) Eu estive com a presidente pessoalmente quando ela 

era diretora da área. 
d) Segundo ela, outros funcionários possuem 

conhecimento das irregularidades. 
 

4) No fragmento “Num primeiro momento, em 2008, eu 
informei ao então diretor...”, a expressão sublinhada 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Objeto indireto. 
d) Objeto direto. 
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5) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de 
crase está CORRETO: 
 
a) Ele é jornalista por formação, tem 38 anos, dos quais 

22 foram dedicados à prestação de serviço para a TV 
brasileira. 

b) Ela teria sido abordada diversas vezes por anônimos no 
lançamento do livro da filha, a atriz Fernanda Torres, de 
uma forma que à incomodou. 

c) Fernanda diz que chegou à posar para fotos com 
alguns admiradores, mas detesta quando é abordada 
grosseiramente ou com chantagem emocional. 

d) Durante uma conversa com à coluna, ela falou sobre o 
assunto. 

 

6) Assinalar a alternativa que apresenta o processo de 
formação da palavra “provinciano”: 
 
a) Derivação prefixal. 
b) Composição por aglutinação. 
c) Derivação sufixal. 
d) Composição por justaposição. 
 

 
7) Em relação à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Um suposto esquema de pagamentos de comissões a 

médicos e dentistas por distribuidores de próteses e 
implantes, que estaria ocorrendo em cinco Estados, foi 
denunciado neste domingo pelo Fantástico.  

II - Para documentar as negociatas, a reportagem se fez 
passar por médico: montou consultório com autorização 
de um hospital e participou de congressos de medicina 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

III - Para dar aparência de legalidade às comissões, 
empresas teriam pedido que os médicos assinassem 
contratos de consultoria. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

8) Quanto à colocação pronominal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Quando a perna sobe, o quadril também se eleva um 
pouquinho (1ª parte). Os vizinhos acreditavam que ela 
havia se mudado e, por isso, ela não foi dada como 
desaparecida (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

9) Quanto à regência, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A lei beneficiou aos funcionários da empresa. 
b) Inflação implica em aumento de valores. 
c) Deve-se obedecer os pais sempre. 
d) É necessário compreender-nos uns aos outros. 
 

10) Assinalar a alternativa em que a concordância está 
INCORRETA: 
 
a) Em um mundo em que a ciência e a tecnologia está 

cada vez mais presentes, em que a sociedade é 
chamada a se posicionar sobre grandes questões como 
pesquisas com células-tronco e cultivo de transgênicos 
e no qual inovar é a palavra de ordem das empresas, 
essas questões são fundamentais. 

b) Novo índice mostra que a ciência influencia a forma de 
ver o mundo e de lidar com situações complexas de 
apenas 5% dos avaliados. 

c) Segundo a primeira edição do Índice de Letramento 
Científico (ILC), no Brasil é muito baixa a quantidade de 
pessoas ‘letradas’ em ciências, capazes de empregar 
os conhecimentos escolares no seu cotidiano e no 
planejamento do futuro.   

d) Bem diferente das avaliações de ensino existentes no 
Brasil, a proposta é medir quanto do conhecimento 
escolar é de fato aplicado na prática.  
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INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) As informações disponíveis no Visualizador de 
Eventos, disponível nas Ferramentas Administrativas do 
Painel de Controle, do sistema operacional Windows 7 e 
versões posteriores, são: 
 
a) Eventos de utilitários, eventos de vírus e logs do 

Firewall do Windows. 
b) Eventos de aplicativo, relacionados à segurança, de 

instalação, de sistema e eventos encaminhados. 
c) Eventos do sistema de arquivos, espaço em disco e 

logs de processador. 
d) Eventos do log de memória RAM, memória cache e 

eventos dos barramentos da placa-mãe. 
 

 
12) Dentre os processos de formatação de disco rígido, 
está a formatação lógica que consiste em: 
 
a) Dividir o disco rígido em trilhas e setores. 
b) Definir o sistema de arquivos. 
c) Realizar a alteração do tamanho do disco rígido. 
d) Apagar o setor de boot e tabela de partição criada pela 

formatação física. 
 

13) Os ataques costumam ocorrer na Internet com 
diversos objetivos, visando a diferentes alvos e usando 
variadas técnicas. Dentre os ataques, está o que consiste 
em alterar os campos do cabeçalho de um e-mail, de 
forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada 
origem, quando, na verdade, foi enviado de outra. Esse 
ataque é denominado: 
 
a) Força bruta (brute force). 
b) Desfiguração de página (defacement). 
c) Falsificação de e-mail (e-mail spoofing). 
d) Negação de serviço (DoS). 
 

14) Dentre as funcionalidades do Word 2013 
apresentadas na barra de acesso rápido, guia Página 
Inicial, item Parágrafo, conforme imagem abaixo, a opção 
que permite criar espaçamento de linha ou parágrafo é: 
 

 
 

a) 
 

b) 

 

c) 

 

d) 
 

 

15) Dentre as opções existentes na guia Layout da página 
do Excel, em sua última versão, existe a opção Plano de 
Fundo que permite: 
 

 
 
a) Inserir Plano de Fundo da Área de Trabalho ao 

documento do Excel. 
b) Escolher uma imagem de Plano de Fundo para a 

planilha. 
c) Formatar o documento com o Plano de Fundo atual. 
d) Designar a planilha atual como Plano de Fundo padrão 

para o Excel. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Considerando-se a cidadania, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Construir cidadania é também construir novas relações 

e consciências. 
b) A cidadania é algo que não se aprende com os livros, 

mas com a convivência, na vida social e pública. É no 
convívio do dia a dia que exercitamos a nossa 
cidadania, através das relações que estabelecemos 
com os outros, com a coisa pública e o próprio meio 
ambiente.  

c) A cidadania deve ser perpassada por temáticas como a 
solidariedade, a democracia, os direitos humanos, a 
ecologia, a ética. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

17) Analisar a sentença abaixo: 
 
O atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se pela 
exploração excessiva e constante dos recursos naturais e 
pela geração maciça de resíduos, além da crescente 
exclusão social. De modo geral, os impactos ambientais 
estão relacionados com a necessidade energética do 
homem e sua consequente exploração ambiental 
(1ª parte). As tecnologias mais limpas apresentam um 
maior coeficiente de emissões de poluentes por unidade 
de produto, por este motivo estão sendo descartadas e 
estão sendo usadas aquelas à base de combustíveis 
fosseis, como, por exemplo, o carvão mineral que não é 
poluente (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Em relação a emendas à Constituição Federal, é 
CORRETO afirmar que poderá ser emendada: 
 
a) Mediante proposta do Presidente da República e do 

seu Vice em caso de vacância. 
b) Mediante proposta de um terço, no mínimo, dos 

membros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

c) Na vigência de intervenção Federal. 
d) Mediante proposta de mais da metade das Assembleias 

Legislativas das unidades da federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

 

19) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composta de Vereadores, eleitos para cada legislatura 
entre cidadãos maiores de 21 anos, no exercício dos 
direitos políticos, pelo voto direto e secreto.  

b) O servidor público investido no mandato do Vereador, 
havendo compatibilidade e horário, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo efetivo, e, não 
havendo compatibilidade, ser-lhe-á facultado optar pela 
remuneração conveniente.  

c) As contas do Município ficarão à disposição dos 
cidadãos durante 90 dias, a partir de 15 de abril de 
cada exercício, no horário de funcionamento da 
Câmara Municipal, em local de fácil acesso público.  

d) A iniciativa popular será exercida pela apresentação, à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, 10% dos eleitores inscritos no Município, 
contendo assunto de interesse especifico do Município, 
da cidade ou bairros.  

 

20) Segundo a Lei Municipal nº 12/99, assinalar a 

alternativa INCORRETA: 
 
a) O aproveitamento de servidor que se encontre em 

disponibilidade dependerá de prévia comprovação de 
sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. 

b) O servidor que, a serviço, afastar-se do Município em 
caráter eventual ou transitório para outro ponto do 
território nacional fará jus a passagens e diárias, para 
cobrir as despesas de pousada, alimentação e 
locomoção. 

c) A remuneração pelo exercício do cargo em comissão, 
bem como a referente às gratificações de função, será 
incorporada ao vencimento ou à remuneração do 
servidor. 

d) É assegurada a isonomia de vencimento para cargos 
de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho.  

 

21) Segundo a Lei Municipal nº 12/99, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A promoção interrompe o tempo de exercício que é 

contado no novo posicionamento na carreira a partir da 
data da publicação do ato que promover o servidor.  

II - O exercício do cargo em comissão exigirá de seu 
ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser 
convocado sempre que houver interesse da 
Administração.  

III - A posse em cargo público não dependerá da prévia 
inspeção médica oficial.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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22) Segundo a Lei Municipal nº 12/99, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previsto na estrutura organizacional 
que deve ser cometido a um servidor (1ª parte). Os cargos 
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por 
lei, com denominação própria e vencimentos pagos pela 
iniciativa privada (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

23) Em conformidade com o Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores, Vereador poderá licenciar-se: 
 
I - Por doença, devidamente comprovada, sem prejuízo de 

sua remuneração. 
II - Para tratar de interesse particular, sem remuneração, 

por prazo não superior a 90 dias por Sessão 
Legislativa. 

III - Para desempenhar missões temporárias de interesse 
do Município. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com o Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores, em relação aos períodos da 
Sessão Legislativa, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O início dos períodos da Sessão Legislativa 

independe de convocação. 
(---) Os períodos da Sessão Legislativa são prorrogáveis. 
 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) C - E. 
d) E - C. 
 

25) De acordo com o Decreto-Lei nº 5.452/43, em relação 
ao disposto sobre a jornada de trabalho, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Considera-se trabalho em regime de tempo parcial 

aquele cuja duração não exceda a 25 horas semanais.  
II - Os empregados sob o regime de tempo parcial não 

poderão prestar horas extras. 
III - A duração normal do trabalho, para os empregados 

em qualquer atividade privada, não excederá de  oito 
horas diárias, desde que não seja fixado 
expressamente outro limite. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item II. 
 

26) Em conformidade com o Decreto-Lei nº 5.452/43, 
considerando-se o dispostos sobre o período de 
descanso, analisar a sentença abaixo: 
 
Entre duas jornadas de trabalho haverá um período 
mínimo de 11 horas consecutivas para descanso                 
(1ª parte). Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração 
exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de um 
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no 
mínimo, de uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato 
coletivo em contrário, não poderá exceder de duas horas 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

27) Segundo ALEXANDRINO e PAULO, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O Brasil possui uma divisão estrutural interna, que visa, 
além de outras coisas, impedir que todo poder fique 
concentrado nas mãos de uma única pessoa ou órgão. 
Esse é o modelo concebido por Montesquieu, que 
separou o Estado em ________, que integram a 
organização política do Estado. 
 
a) poderes 
b) atos 
c) serviços 
d) contratos 
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28) Em relação ao Poder Normativo, segundo DI PIETRO, 
pode-se dizer que regulamentos administrativos ou de 
organização são os que: 
 
a) Estabelecem normas sobre relações de supremacia 

geral, ou seja, aquelas relações que ligam todos os 
cidadãos ao Estado. 

b) Contêm normas sobre a organização administrativa ou 
sobre relações entre os particulares que estejam em 
situação de submissão especial ao Estado. 

c) Complementam a lei ou contêm normas “para fiel 
execução da lei”. 

d) Inovam a ordem jurídica, porque estabelecem normas 
sobre matérias que são disciplinadas em lei. 

 

29) Com relação à gestão de pessoas, a teoria 
apresentada e defendida por Maslow e ainda utilizada 
atualmente é a teoria: 
 
a) Gerencial. 
b) Da motivação. 
c) Da hierarquia das necessidades humanas. 
d) Dos dois fatores. 
 

30) Em relação à moderna gestão de pessoas, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Constitui-se de determinadas tarefas simples e 

individualizadas. 
II - Consiste de várias atividades integradas. 
III - Basicamente, executa o recrutamento de pessoal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

31) O terceiro milênio aponta para mudanças cada vez 
mais velozes e intensas no ambiente, nas organizações e 
nas pessoas. O mundo moderno se caracteriza por 
tendências que envolvem: globalização, tecnologia, 
informação, conhecimento, ênfase no cliente, qualidade, 
competitividade etc. Conforme o exposto, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Os papéis hoje assumidos pelos profissionais de RH 

são ínfimos, porém pontuais. 
(---) Os profissionais de RH devem desempenhar papéis 

operacionais e, ao mesmo tempo, estratégicos. 
(---) Na Era da Informação, as mudanças que ocorrem nas 

empresas não são somente estruturais. São, acima de 
tudo, mudanças culturais e comportamentais 
transformando o papel das pessoas que dela 
participam. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

32) Sobre a avaliação de desempenho, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Constitui um importante meio pelo qual se localizam 

problemas. 
II - É um processo que serve para julgar ou estimar o 

valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa. 
III - No fundo constitui um poderoso meio de resolver 

problemas de desempenho e melhorar a qualidade do 
trabalho e a qualidade de vida dentro das organizações. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

33) A palavra disciplina significava antigamente a 
conformidade pura e simples das pessoas às regras e 
normas que a organização estabelecia. Modernamente, o 
termo disciplina:  
 
a) Está relacionado à autodisciplina ou ao autocontrole. 
b) Remete ao autoritarismo. 
c) É sinônimo de autonomia. 
d) Assenta-se exclusivamente nos meios (como 

comportamentos etc.) e não nos fins (alcance de metas 
etc). 

 

34) Sobre o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) abordada por CHIAVENATO, é CORRETO afirmar 
que se refere a uma preocupação aos aspectos: 
 
a) Físicos do local de trabalho. 
b) Ambientais do local de trabalho. 
c) Psicológicos do local de trabalho. 
d) Todas as anteriores estão corretas. 
 

35) Uma vez que a finalidade da língua é comunicar, na 
redação oficial, de acordo com o Manual de Redação da 
Presidência da República, a comunicação depende da 
existência de três fatores. Assinalar a alternativa que NÃO 
apresenta um dos fatores essenciais para que haja a 
comunicação na redação oficial: 
 
a) Alguém que comunique (que é sempre o Serviço 

Público). 
b) Algo a ser comunicado (assunto relativo às atribuições 

do órgão que comunica). 
c) Alguém que receba a comunicação (o conjunto dos 

cidadãos ou outro órgão público). 
d) Compreensão do comunicado (o receptor deve atribuir 

sentido à informação recebida). 
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36) Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, quanto aos requisitos do Estado de Direito, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Transparência do sentido. 
II - Inteligibilidade. 
III - Inaceitabilidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

37) Segundo KASPARY, em relação à redação oficial, 
analisar a sentença abaixo: 
 
O redator de atos administrativos deve inteirar-se das 
particularidades, a fim de que saiba dar a forma mais 
adequada à mensagem que visa transmitir (1ª parte). A 
vivência da função pública administrativa e a leitura atenta 
e reflexiva de atos oficiais, aliadas ao exercício constante 
e a um pouco de senso artístico, contribuem 
decisivamente para alguém tornar-se um bom redator           
(2ª parte). 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

38) Segundo KASPARY, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Na correspondência oficial, as formas de tratamento são 
empregadas em razão da _____________ do cargo, 
função ou posto do destinatário. 
 
a) antiguidade 
b) ordem 
c) titulação 
d) hierarquia 
 

39) Segundo KASPARY, é o documento que tem caráter 
definitivo e, por essa razão, só pode ser revogado por 
motivos de interesse público, mediante completa 
indenização: 
 
a) Alvará de licença. 
b) Apostila. 
c) Decreto. 
d) Memorando. 
 

40) Sobre a higiene do trabalho, analisar a sentença 
abaixo:  
 
A higiene do trabalho compreende normas e 
procedimentos adequados para proteger a integridade 
física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos 
de saúde inerente às tarefas do cargo e ao ambiente físico 
onde são executadas (1ª parte). A higiene do trabalho 
está ligada ao diagnóstico e à prevenção das doenças 
ocupacionais, a partir do estudo e do controle do homem e 
seu ambiente de trabalho (2ª parte). 
  
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
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