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 faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(5 questões)

Einstein revolucionou o conhecimento do homem sobre
a natureza. Mostrou a existência de um mundo invisível,
cheio de moléculas e átomos em constante agitação.
Suas digitais estão num amplo leque de tecnologias que
hoje fazem parte de nosso cotidiano. Células fotoelétricas a laser, energia nuclear e fibras óticas, viagens espaciais e até os chips de computadores derivam de suas
ideias. E, não se deve esquecer, foi ele quem colocou na
boca do povo o conceito de que tudo é relativo.
Veja, 21, out. 2009, p. 96

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A palavra em destaque, em “não se deve
esquecer”, refere-se a Eisntein.
b. ( ) No texto, “hoje fazem parte” refere-se a “moléculas e átomos”.
c. ( ) A expressão “na boca do povo” é típica de uma
linguagem padrão culta informal.
d. ( X ) As palavras em destaque, em “ Suas digitais
estão num amplo leque de tecnologias”,
equivalem, respectivamente, a marcas e
encontram-se.
e. ( ) Porque explicou ao povo o que é relatividade,
Einstein revolucionou o conhecimento do
homem.

2. Assinale a alternativa errada, a respeito desta frase:
A Universidade Federal da Fronteira Sul terá como
característica um perfil voltado às necessidades da
mesorregião em que se situa.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

A expressão “um perfil” é objeto direto.
A expressão “em que” equivale a “na qual”.
Em “como característica” há idéia de comparação.
No presente do subjuntivo a forma verbal fica
tenha.
e. ( ) Deixando “necessidades” no singular o acento
de crase desaparece.

(20 questões)
3. Assinale a alternativa errada.
a. (
b. (

) O verbo revolucionou é transitivo direto.
) Em “e até os chips de computadores” há ideia
de inclusão.
c. ( ) Acrescentando, depois de “e até os chips de
computadores” o pronome tudo, o verbo
passa para o singular: deriva.
d. ( ) Substituindo-se o pronome ele por nós, em
“foi ele quem colocou”, a forma verbal não se
altera.
e. ( X ) O emprego do verbo, em Hoje fazem oito anos
que vim para Chapecó” corresponde ao de
“hoje fazem parte de nosso cotidiano”.

4. Analise as afirmações abaixo.
I. V. Sa podeis acompanhar-nos, para que vos
mostremos a sede da UFFS?
II. UFFS: aqui nos preocupamos com o desenvolvimento sustentável e solidário da Região Sul
do País.
III. É alto e justificado o prestígio da nova instituição, entre a população catarinense.
IV. Agradeceremos os que nos apoiaram, se você
não se opor a um pequeno discurso.
V. Soube que houve muitas pessoas envolvidas
na criação de nossa universidade.
Pela análise das afirmativas, verifica-se que estão
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e IV.
II, III e V.
IV, V e VI.
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5. Assinale a alternativa correta.

7. Analise o texto abaixo.

a. ( ) Professor, preciso falar consigo agora.
b. ( ) Aquele escritor chapecoense é excelente, haja
visto o tema de suas obras.
c. ( ) Os Estados Unidos é um grande país, em
extensão territorial.
d. ( ) Minha colega de sala sentiu-se meia adoentada, por causa da gripe.
e. ( X ) No plural, a frase Penso que deveria haver um
estudante a menos nesta classe fica: Penso que
deveria haver estudantes a menos nesta classe.

Atualidades

(5 questões)

6. Com relação à decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal no ano de 2009, sobre a reserva
Raposa do Sol, é correto afirmar:
a. ( X ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação contínua da
reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais
do território demarcado.
b. ( ) Por unanimidade de votos, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela demarcação
contínua da reserva, mas estabeleceu limites à
soberania dos grupos indígenas que habitam
a área demarcada.
c. ( ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação descontínua
da reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais do território demarcado.
d. ( ) Por unanimidade devotos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação descontínua
da reserva e pela soberania dos povos indígenas que habitam a área demarcada.
e. ( ) Por maioria de votos o supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação contínua
da reserva e pela legalização das terras
dos fazendeiros já instalados no território
demarcado.
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Em 2009 soube-se que um novo vírus circulava em
quase todos os continentes, o que fez com que a
Organização Mundial da Saúde declarasse a existência
de uma          . A Gripe Suína, como ficou
conhecida, é um vírus          , também
conhecido como vírus da influenza A/H1N12009.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

epidemia ; animal
endemia ; suíno
endemia ; humano
pandemia ; animal
pandemia ; humano

8. Leia com atenção o texto.
No ano de 2009 foram celebrados os quarenta anos
de um acontecimento significativo para a história da
humanidade. Tentando expressar a relevância do referido acontecimento, uma pessoa que dele participou,
proferiu a seguinte frase: “Um pequeno passo para um
homem, um gigantesco salto para a humanidade”.
Assinale a alternativa que identifica o autor da frase e
o acontecimento celebrado.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Alexander Fleming, comemorando a descoberta da penicilina.
( X ) Neil Armstrong, celebrando a chegada do
homem à lua.
( ) Barnard, ao realizar o primeiro transplante de
coração.
( ) Richard Feinman, anunciando o nascimento
do primeiro bebê de proveta.
( ) Gerhard Shröder, celebrando a que da do
Muro de Berlin.
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9. Em relação a acontecimentos históricos significativos celebrados durante o ano de 2009, leia e analise as
afirmativas abaixo.
I. Em Santa Catarina foram celebrados os 30
anos da Novembrada.
II. Em várias partes do mundo foram celebrados
os 150 anos da publicação do livro de Darwin,
A Origem das Espécies.
III. Em Santa Catarina foram comemorados os 90
anos do fim dos conflitos do Contestado.
IV. Na Alemanha aconteceram comemorações
pelos 20 anos da queda do Murro de Berlin.
V. Os brasileiros comemoraram os 25 anos da
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que
restabeleceu o sistema de eleições diretas
no país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa III é correta.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II e V são corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.

10. Identifique o que for correto sobre políticas adotadas na última década, por autoridades políticas da
América:
a. ( X ) Os governos de Hugo Chávez, Evo Morales e
Rafael Correa adotaram posturas nacionalistas.
b. ( ) O presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, suspendeu o embargo econômico
imposto a Cuba.
c. ( ) O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, reconheceu a legitimidade da eleição de
Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã,
mas condenou o projeto nuclear iraniano.
d. ( ) Os presidentes Felipe Calderón, do México, e
Álvaro Uribe, da Colômbia, têm denunciado a
política segregacionista dos Estados Unidos.
e. ( ) Manuel Zelaya, presidente de Honduras, foi
deposto por um golpe militar e voltou ao
poder através de novas eleições.

Noções de Informática

(5 questões)

11. Assinale a alternativa que descreve corretamente
um procedimento cuja execução, em um computador com sistema operacional Windows XP, ocultará o
arquivo ‘C:\teste.txt’.
a. (
b.
c.

d.
e.

) Execute no ‘Prompt de Comando’:
dir -a c:\teste.txt
( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:
attrib +h c:\teste.txt
( ) No Windows Explorer, clique com o botão da
direita do mouse no arquivo ‘C:\teste.txt’ e
selecione ‘Ocultar’.
( ) No Windows Explorer, selecione o arquivo ‘C:\
teste.txt’ e clique no menu ‘Arquivo  Ocultar’.
( ) Abra o arquivo ‘C:\teste.txt’ no aplicativo
‘Notepad’, clique no menu ‘Arquivo  Salvar
como…’ e selecione o tipo de arquivo ‘Arquivo
oculto’.

12. Assinale a alternativa que identifica corretamente extensões utilizadas pelos aplicativos do
OpenOffice e do Microsoft Office, respectivamente, para
identificar os tipos de arquivos utilizados para armazenar apresentações de slides, documentos de texto e
planilhas eletrônicas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( X ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:

ODS e PPS;
PDF e DOC;
ODP e XML.
ODT e PPT;
ODC e DOC;
ODS e XLS.
ODP e PPTX;
ODT e DOCX;
ODS e XLSX.
ODS e PPS;
HTML e DOC;
ODP e XLS.
ODT e PPTX;
PDF e DOCX;
XML e XLSX.

Página 5

Universidade Federal da Fronteira Sul

13. Suponha que você recebeu uma mensagem de
correio eletrônico contendo o seu endereço de e-mail
e os endereços de outros 5 usuários no campo ‘Para:’
(‘To:’ em inglês).
Com base nessas informações, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) Somente 6 usuários, incluindo você, terão
acesso ao conteúdo da mensagem.
b. ( ) Até 5 usuários, além de você, poderão receber
a mensagem.
c. ( ) Caso a mensagem contenha anexos, estes não
serão enviados para os destinatários especificados nos campos ‘CC:’ e ‘CCO:’ da mensagem.
d. ( ) É possível que outros usuários tenham recebido a mensagem sem o seu conhecimento,
pois o remetente pode ter colocado outros
endereços de usuários no campo ‘CC:’ da
mensagem.
e. ( X ) É possível que outros usuários tenham recebido a mensagem sem o seu conhecimento,
pois o remetente pode ter colocado outros
endereços de usuários no campo ‘CCO:’ da
mensagem.

14. A respeito da navegação na Web, é correto afirmar que:
a. ( ) O navegador Web utiliza o protocolo HTMLS
para efetuar o acesso a sites que requerem
criptografia de dados.
b. ( ) Os cookies são informações armazenadas no
servidor sobre o usuário, que são fornecidas
por ele quando preenche um formulário em
uma página Web.
c. ( ) Os endereços de páginas na Web podem
ser digitados utilizando letras maiúsculas ou
minúsculas, pois não é feita distinção entre
ambas.
d. ( X ) O navegador Web pode ser utilizado para
acessar páginas seguras. O protocolo utilizado
para acesso a páginas seguras é diferente do
protocolo usado no acesso aos demais sites,
pois emprega criptografia de dados.
e. ( ) O código-fonte de páginas seguras é criptografado, exigindo que o usuário informe um
login e uma senha válidos para que seja autorizado a visualizar as páginas do site no seu
navegador Web.
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15. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um comando que, ao ser executado em um
computador com sistema operacional Linux, faz com
que sejam listados os arquivos do diretório local cujo
nome contém a sequência de caracteres ‘abc’.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

ls -a | grep abc
ls abc* > more
dir *abc* | more
dir *.* | grep abc
grep abc < ls -al

Noções de
Direito Administrativo
Administração Pública

(5 questões)

16. De acordo com a Lei no 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, a extinção de um ato administrativo
por vício de legalidade denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

reversão.
anulação.
revogação.
convalidação.
rescisão.

17. Constitui ato de improbidade administrativa que
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco a oito anos:
a. ( X ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente.
b. ( ) Receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indiretamente, para omitir
ato de ofício, providência ou declaração a que
esteja obrigado.
c. ( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública
de qualquer natureza.
d. ( ) Revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo.
e. ( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência.
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18. É admitida a acumulação remunerada de cargos
públicos, havendo compatibilidade de horários:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

de dois cargos técnicos.
de um cargo técnico com outro científico.
de um cargo de professor com outro científico.
de um cargo técnico com outro privativo de
profissional de saúde.
e. ( ) de um cargo científico com outro privativo de
profissional de saúde.

19. Sobre a classificação dos atos administrativos, é
correto afirmar:
a. ( ) São discricionários os atos praticados pela
Administração sem qualquer margem de
liberdade de decisão, jungidos estritamente
ao comando legal.
b. ( X ) Ato anulável é aquele que apresenta defeito
sanável, passível de convalidação pela própria
Administração.
c. ( ) É composto o ato que necessita, para sua formação, da manifestação de vontade de dois
ou mais órgãos ou autoridades diferentes.
d. ( ) Ato declaratório é aquele que cria uma
situação jurídica individual para os seus
destinatários.
e. ( ) São atos de império aqueles praticados pela
Administração na qualidade de gestora de
seus bens e serviços, sem fundamento no
princípio da supremacia.

20. O dispositivo constitucional abaixo transcrito
constitui um desdobramento de qual princípio fundamental da Administração Pública?
“Art. 39 (…) omissis
§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração
de convênios ou contratos entre os entes federados”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

impessoalidade
moralidade
eficiência
legalidade
razoabilidade
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Conhecimentos Específicos
21. A administração de materiais visa a abastecer, de
modo contínuo, a organização com material que seja
necessário às suas atividades.
São requisitos básicos para o abastecimento, entre
outros:
a. ( ) quantidade necessária; marca; condições de
pagamento.
b. ( ) preço; modelo do produto; condições de
pagamento.
c. ( X ) qualidade do material; prazo de entrega; condições de pagamento.
d. ( ) condições de pagamento; desenho do produto; condições de pagamento
e. ( ) prazo de entrega; marca; preço; qualidade do
material.

22. Em relação ao servidor em estágio probatório, é
correto afirmar:
a. ( X ) poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
b. ( ) não poderá exercer cargos de provimento em
comissão ou funções de direção, chefia ou
assessoramento.
c. ( ) somente poderá exercer cargos de natureza
especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou
equivalentes.
d. ( ) não poderá ocupar cargos de natureza
especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou
equivalentes.
e. ( ) poderá exercer apenas cargos de provimento
em comissão de chefia intermediária.

23. Assinale a alternativa correta.
São técnicas de administração de estoques, entre
outras:
a. (
b. (

) Just-in-Time, modelo econômico de estoque.
) modelo do lote econômico de compra; sistema SAE.
c. ( ) sistema ABC; Sistema XY.
d. ( ) modelo LEE; Just-in-Time,
e. ( X ) sistema ABC; modelo do lote econômico de
compra.

24. Assinale a alternativa correta.
Para efeito da Lei de Diretrizes Orçamentária, entende-se por:
a. (

b.

c.

d.

e.
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(20 questões)

) Projeto, o instrumento de organização da
ação governamental visando à concretização
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano
plurianual.
( X ) Projeto, um instrumento de programação
para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
( ) Convenente, o órgão ou a entidade da
Administração Pública Federal direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de
descentralização de créditos orçamentários.
( ) Concedente, o órgão ou a entidade da
Administração Pública direta ou indireta dos
governos federal, estaduais, municipais ou do
Distrito Federal e as entidades privadas, com
os quais a Administração Federal pactue a
transferência de recursos financeiros.
( ) Órgão orçamentário, o menor nível da classificação institucional.
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25. Assinale a alternativa correta.

27. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) O planejamento estratégico é a arte gerencial
de posicionar os meios disponíveis da organização, visando manter ou melhorar posições
estratégicas dos gestores.
b. ( ) A gestão Estratégica é um processo contínuo
e interativo que visa manter a organização
equidistante dos parceiros.
c. ( ) O planejamento envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, tendo como resultado um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da governança.
d. ( ) O planejamento estratégico é o processo
através do qual a empresa se mobiliza para
atingir o sucesso e construir o seu futuro, por
meio de um comportamento pró-ativo, considerando apenas seu ambiente atual.
e. ( X ) O planejamento estratégico é o processo
através do qual a empresa se mobiliza para
atingir o sucesso e construir o seu futuro, por
meio de um comportamento pró-ativo, considerando seu ambiente atual e futuro.

Serão ocupados exclusivamente por servidores de
carreira os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS) da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional:

26. Assinale a alternativa correta:

28. Assinale a alternativa correta.

A boa prática de gerenciamento de projetos produz
resultados expressivos para as organizações, entre
outros:

Os atos de improbidade administrativa importarão,
entre outros, em:

a. ( ) aumento no tempo de vida dos novos produtos; redução do absenteísmo; aumento do
número de clientes e de sua satisfação.
b. ( ) aumento de vendas e receita; redução do
absenteísmo; aumento da chance de sucesso
nos projetos.
c. ( X ) redução no custo e prazo de desenvolvimento
de novos produtos; aumento no tempo de
vida dos novos produtos; aumento de vendas
e receita.
d. ( ) aumento do número de clientes e de sua
satisfação; redução do absenteísmo; redução
no custo e prazo de desenvolvimento de
novos produtos.
e. ( ) aumento da chance de sucesso nos projetos; redução do absenteísmo; aumento do
número de clientes e de sua satisfação.

a. (

b.

c.

d.

e.

) cinquenta e cinco por cento dos cargos em
comissão DAS, níveis 1, 2 e 3; e quarenta por
cento dos cargos em comissão DAS, nível 4.
( ) quarenta por cento dos cargos em comissão
DAS, níveis 1, 2 e 3; e trinta por cento dos
cargos em comissão DAS, nível 4.
( ) trinta por cento dos cargos em comissão DAS,
níveis 1, 2 e 3; e cinquenta por cento dos cargos em comissão DAS, nível 4.
( X ) setenta e cinco por cento dos cargos em
comissão DAS, níveis 1, 2 e 3; e cinquenta por
cento dos cargos em comissão DAS, nível 4.
( ) setenta e cinco por cento dos cargos em
comissão DAS, níveis 1, 2 e 3; e trinta por
cento dos cargos em comissão DAS, nível 4.

a. ( X ) indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
b. ( ) suspensão dos direitos políticos, perda do
cargo, no caso de servidor que não possua
estabilidade; ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
c. ( ) perda da função pública, no caso de servidor
que não possua estabilidade.
d. ( ) indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível, no
caso de servidor que não possua estabilidade.
e. ( ) perda da função pública, em se tratando de
servidor que não possua estabilidade.
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29. Assinale a alternativa correta.
Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória:
a. ( ) avaliação de desempenho pelos pares e pela
chefia imediata.
b. ( X ) avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
c. ( ) avaliação de desempenho pelos pares e pelo
dirigente máximo da instituição.
d. ( ) avaliação de desempenho anual até completar os três anos exigidos pela lei.
e. ( ) avaliação de desempenho mensal até completar os três anos exigidos pela lei.

31. Redistribuição é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do
quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do
órgão central do SIPEC, observados, entre outros, os
seguintes preceitos:
a. (

b.

c.
30. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido
do servidor, ou de ofício. A exoneração de ofício darse-á:
a. ( ) quando não atingir desempenho profissional satisfatório nos primeiros sessenta dias;
quando, tendo tomado posse, o servidor não
entrar em exercício no período de noventa dias.
b. ( ) quando não atingir desempenho profissional satisfatório nos primeiros noventa dias;
quando, tendo tomado posse, o servidor não
entrar em exercício no período de trinta dias.
c. ( ) quando não atingir desempenho profissional
satisfatório nos primeiros trinta dias; quando,
tendo tomado posse, o servidor não entrar
em exercício no período de sessenta dias.
d. ( X ) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; quando, tendo tomado posse,
o servidor não entrar em exercício no prazo
estabelecido.
e. ( ) quando não atingir desempenho profissional
satisfatório nos primeiros noventa dias; quando,
tendo tomado posse, o servidor não entrar em
exercício no período de sessenta dias.
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d.

e.

) equivalência de vencimentos; desempenho
funcional do servidor; compatibilidade entre
as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.
( ) manutenção da essência das atribuições do
cargo; desempenho funcional do servidor;
compatibilidade entre as atribuições do cargo
e as finalidades institucionais do órgão ou
entidade.
( X ) Mesmo nível de escolaridade, especialidade
ou habilitação profissional; compatibilidade
entre as atribuições do cargo e as finalidades
institucionais do órgão ou entidade.
( ) vinculação entre os graus de responsabilidade
e complexidade das atividades; desempenho funcional do servidor; mesmo nível de
escolaridade, especialidade ou habilitação
profissional;.
( ) mesmo nível de escolaridade, desempenho
funcional do servidor; compatibilidade entre
as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.

32. Assinale a alternativa correta.
Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor
as seguintes vantagens:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Indenizações; gratificações; adicionais.
Indenizações; bonificações; adicionais.
Gratificações; prêmios especiais; adicionais.
Adicionais; prêmios especiais; Indenizações.
Bonificações; indenizações; gratificações..
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33. Assinale a alternativa correta.

35. Assinale a alternativa correta.

Conceder-se-á ao servidor, entre outras, licença:

O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, entre outros:

a. ( ) por motivo de afastamento de pessoa da
família; para o serviço militar; para atividade
política.
b. ( X ) por motivo de doença em pessoa da família;
por motivo de afastamento do cônjuge ou
companheiro; para o serviço militar.
c. ( ) para o serviço militar; por motivo de afastamento de pessoa da família; para capacitação.
d. ( ) para atividade política; por motivo de afastamento de pessoa da família; para desempenho de mandato classista.
e. ( ) para capacitação; por motivo de afastamento
de pessoa da família; para o serviço militar.

34. Assinale a alternativa correta.

a. (

b.

c.

A demissão será aplicada nos seguintes casos, entre
outros:
a. ( ) inassiduidade habitual; absenteísmo; corrupção; acumulação ilegal de cargos, empregos
ou funções públicas.
b. ( ) crime contra a administração pública; absenteísmo; revelação de segredo do qual se
apropriou em razão do cargo; lesão aos cofres
públicos e dilapidação do patrimônio nacional; corrupção.
c. ( ) incontinência pública e conduta escandalosa,
na repartição; insubordinação grave em serviço; ofensa física, em serviço, a servidor ou a
particular, salvo em legítima defesa própria ou
de outrem; absenteísmo.
d. ( ) improbidade administrativa; aplicação irregular de dinheiros públicos; absenteísmo; revelação de segredo do qual se apropriou em razão
do cargo.
e. ( X ) abandono de cargo; inassiduidade habitual;
incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; insubordinação grave em
serviço.

d.

e.

) ser tratado com respeito pelas autoridades e
servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; participar do julgamento dos processos
administrativos em que tenha a condição de
interessado.
( ) participar do julgamento dos processos
administrativos em que tenha a condição de
interessado; formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente; fazer-se assistir, facultativamente, por
advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.
( ) formular alegações e apresentar documentos
antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente; participar do julgamento dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado.
( X ) formular alegações e apresentar documentos
antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente; fazer-se
assistir, facultativamente, por advogado, salvo
quando obrigatória a representação, por força
de lei.
( ) ter ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias
de documentos neles contidos e conhecer as
decisões proferidas; participar do julgamento
dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado; formular alegações
e apresentar documentos antes da decisão,
os quais serão objeto de consideração pelo
órgão competente.

Página 11

Universidade Federal da Fronteira Sul

36. Assinale a alternativa correta.

38. Assinale a alternativa correta.

São penalidades disciplinares, entre outras:

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:

a. ( ) advertência; transferência; suspensão;
demissão.
b. ( ) suspensão; transferência; demissão.
c. ( X ) advertência; suspensão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
d. ( ) demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; transferência.
e. ( ) destituição de cargo em comissão; transferência; destituição de função comissionada.

a. (

b.

c.

37. Assinale a alternativa correta.
São deveres do administrado perante a Administração,
entre outros:
a. ( ) expor os fatos conforme a verdade; proceder
com lealdade, urbanidade e boa-fé; não agir
de modo temerário; interferir favoravelmente
no atendimento dos pleitos dos requerentes.
b. ( X ) expor os fatos conforme a verdade; proceder
com lealdade, urbanidade e boa-fé; prestar as
informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
c. ( ) não agir de modo temerário; prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar
para o esclarecimento dos fatos; interferir
favoravelmente no atendimento dos pleitos
dos requerentes.
d. ( ) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos
fatos; interferir favoravelmente no atendimento dos pleitos dos requerentes.
e. ( ) expor os fatos conforme a verdade; não agir
de modo temerário; interferir favoravelmente
no atendimento dos pleitos dos requerentes.

d.

e.

39. Assinale a alternativa correta.
São Sistemas de Avaliação de Desempenho
Organizacional, entre outros:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) para aquisição de materiais que só possam
ser fornecidos por empresa ou representante
comercial exclusivo, devendo a comprovação
de exclusividade ser feita através de atestado
fornecido pela própria empresa.
( ) para contratação de técnicos especializados,
desde que o técnico declare suas habilidades
especiais.
( ) para aquisição de gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor exclusivo, devendo
a comprovação de exclusividade ser feita
através de atestado fornecido pelo próprio
produtor.
( X ) para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
( ) para contratação de artista, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que o
mesmo declare por escrito suas habilidades
artísticas.

) PMQ (Performance Measure Questionnaire);
sistema ADO; SMART (Strategic Measurement
and Reporting Technique).
( ) SMART (Strategic Measurement and
Reporting Technique); sistema MAG; BSC
(Balanced Scorecard).
( ) SCD (Sete Critérios de Desempenho); BSC
(Balanced Scorecard); sistema SAE; sistema
ADO.
( ) BSC (Balanced Scorecard); IDPMS (Integrated
and Dynamic Performance Measurement
System); sistema ADO; sistema MAG.
( X ) SCD (Sete Critérios de Desempenho); BSC
(Balanced Scorecard); SMDG (Sistema de
Medição do Desempenho Global).

Ministério da Educação

40. Assinale a alternativa correta.
A avaliação de desempenho organizacional é fundamental, entre outros, para:
a. ( ) saber o que de fato se passa na organização;
não divulgar todas as expectativas de desempenho aos subordinados; fornecer feedbacks, identificar o desempenho que deve ser
recompensado e ter um processo decisório
baseado em informações efetivas.
b. ( ) identificar o desempenho dos subordinados;
não divulgar todas as expectativas de desempenho organizacional aos subordinados; saber
o que de fato se passa na organização.
c. ( X ) saber o que de fato se passa na organização;
identificar as falhas, analisá-las e eliminá-las;
fornecer feedbacks, identificar o desempenho que deve ser recompensado e ter um
processo decisório baseado em informações
efetivas.
d. ( ) identificar as falhas, analisá-las e eliminá-las;
não divulgar todas as expectativas de desempenho aos subordinados; identificar o desempenho que deve ser recompensado e ter um
processo decisório baseado em informações
efetivas.
e. ( ) identificar as falhas, analisá-las e eliminá-las;
não divulgar todas as expectativas de desempenho aos subordinados; fornecer feedbacks,
ao público externo.
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