PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO
INSTRUÇÃO: As QUESTÕES de número 1 a 12 devem ser respondidas com
base na leitura do TEXTO a seguir.
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Uma mãe quer saber se deve ou não permitir que sua filha, de nove
anos, viaje com a família de uma colega num fim de semana. Ela diz que a
garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse passeio mais
longo sem a família, mas que está em dúvida porque muitas crianças da mesma
idade já fazem isso. Outra leitora indaga a melhor idade para colocar o filho, de
cinco anos, em aulas de outro idioma e conta que ela mesma, fluente em inglês,
começou a estudar depois dos 12 anos, mas que agora percebe que a
criançada já começa bem mais cedo.
Um pai diz que o filho de 15 anos leva a namorada para dormir em casa
e que ele fica constrangido com a situação, mas acredita que, se impedir, vai
se afastar do filho. Finalmente, um outro leitor afirma que quer ensinar valores
aos filhos, mas, ao mesmo tempo, considerando o clima competitivo de nosso
tempo, quer saber como ensinar que há momentos em que é preciso abrir mão desses
valores para não ser ingênuo.
O mundo contemporâneo tornou a educação uma tarefa muito mais
complexa. Até o final da década de 1950, a maioria não enfrentava questões
como as citadas e tampouco tinha de tomar diariamente decisões sobre o tipo
de educação a praticar com os filhos. A educação era uma só, os rumos faziam
parte de um grande consenso social e assim caminhavam os pais, sem grandes
conflitos. Vale dizer que pais e filhos sofriam muito mais, já que eram tão
diferentes e tinham de se ajustar a um rumo comum.
Hoje, os pais ganharam a liberdade da escolha sobre como educar seus
filhos e, por outro lado, assumiram também uma responsabilidade muito maior
por eles. Afinal, cada escolha feita produz efeitos significativos na vida dos filhos,
já que estes estão em formação.
Vale refletir a respeito das dúvidas dos pais. À primeira vista, todas
parecem questões práticas sobre como agir. E cada uma delas guarda em si
conteúdos bem mais amplos, que tratam de moral, ética, conceito de infância,
limites entre privacidade e convívio social e relação entre pais e filhos.
E talvez este seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais
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podem desatar ou, ao menos, afrouxar: ao educar os filhos, precisam ter clareza
de alguns princípios dos quais não abrem mão e, a partir desse norte, tomar as
decisões sem se importar tanto com as decisões dos outros pais. Afinal, já que
temos a oportunidade hoje de ter a riqueza da diversidade em educação, há que
35 se aprender a conviver com ela, não?
Pensando assim, a mãe cuja filha pede para viajar sem a família
precisa é pensar no conceito de infância que quer garantir para a filha, tanto
quanto a mãe que se preocupa com o ensino de línguas; o pai que se sente
constrangido com a intimidade do filho em casa precisa considerar como
40 colaborar para fazer a passagem do filho para a maturidade e, finalmente, o que
se preocupa com os valores precisa refletir se quer dar uma educação moral de
ocasião ao filho ou se quer mesmo é ensinar que os valores fazem parte de um
ideal de vida e que, portanto, exigem fidelidade.
"O que quero ensinar aos meus filhos, priorizar na educação deles?"
45 Essa é a questão que os pais devem se fazer quando enfrentam situações que
demandam decisões. Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles
terão muitas chances para desfrutar, mas da educação familiar, só enquanto
estiverem sob a tutela dos pais. E esse tempo é curto, acreditem.
Fonte: SAYÃO, Rosely “Como Educar Meu Filho?" (Fragmento) disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq2703200812.htm

QUESTÃO 01
Este texto foi escrito, principalmente, para
A)
B)
C)
D)

criticar a falta de rigor com que os pais educam os filhos atualmente.
definir algumas indagações sobre a criação de filhos no mundo atual.
questionar os princípios que devem nortear a educação dos filhos.
refletir acerca de temas encontrados em perguntas dirigidas à autora.
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QUESTÃO 02
É CORRETO afirmar que o título
A)
B)
C)
D)

contém uma referência que resume o tema do texto.
define categoricamente os exemplos citados no texto.
faz referência ao conceito de infância expresso no texto.
refere-se a generalidades que estão dispersas no texto.

QUESTÃO 03
De acordo com as informações contidas no texto, é CORRETO afirmar que,
A) no segundo parágrafo, são apresentados dois exemplos em que são listadas
uma situação de embaraço e um outro de percepção do que ocorre em nosso
tempo.
B) no terceiro parágrafo, existe uma observação sobre o reflexo da educação de
filhos nos anos 1950 nos dias atuais, o que faz com que atualmente haja mais
dificuldades.
C) no sétimo parágrafo, há um convite ao pensamento reflexivo acerca da forma
de como fazer com que os filhos sejam completamente independentes dos
desejos familiares.
D) no quinto parágrafo, há uma constatação a respeito de um fato que perpassa
a criação de filhos atualmente, o que faz com que os pais se sintam
desorientados.
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QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que a relação estabelecida pelo termo sublinhado está
CORRETAMENTE indicada entre parênteses
A) ... ela considera precoce esse passeio mais longo sem a família, mas que está
em dúvida porque muitas crianças da mesma idade já fazem isso. [linha 4]
(indagação)
B) ... ou se quer mesmo é ensinar que os valores fazem parte de um ideal de
vida e que, portanto, exigem fidelidade. [linha 44] (conclusão)
C) E talvez esse seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais
podem desatar ou, ao menos, afrouxar. [linha 31] (concessão)
D) Essa é a questão que os pais devem se fazer quando enfrentam situações
que demandam decisões. [linha 46] (adversidade)

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pode ser substituída pela
expressão ou palavra entre parênteses, sem alterar o sentido da frase.
A) ... a maioria não enfrentava questões como as citadas e tampouco tinha de
tomar diariamente decisões sobre o tipo de educação a praticar com os filhos
... [linha 17] (também não)
B) A educação era uma só, os rumos faziam parte de um grande consenso social
e assim caminhavam os pais, sem grandes conflitos. [linha 18] (ditames)
C) Afinal, já que temos a oportunidade hoje de ter a riqueza da diversidade em
educação, há que se aprender a conviver com ela, não? [linha 35] (unicidade)
D) Ela diz que a garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse
passeio mais longo sem a família... [linha 03] (consecutivo)
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QUESTÃO 06
Leia o seguinte trecho.
Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances para
desfrutar, mas da educação familiar, só enquanto estiverem sob a tutela dos pais.
Assinale a alternativa em que a reformulação desse trecho mantém o seu sentido
original.
A) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances
para desfrutar, por conseguinte, da educação familiar, só enquanto estiverem
sob a tutela dos pais.
B) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances
para desfrutar, no entanto, da educação familiar, só enquanto estiverem sob a
tutela dos pais.
C) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances
para desfrutar, uma vez que, da educação familiar, só enquanto estiverem sob
a tutela dos pais.
D) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos, eles terão muitas chances
para desfrutar, à medida que, da educação familiar, só enquanto estiverem
sob a tutela dos pais.
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QUESTÃO 07
Leia o trecho.
Uma mãe quer saber se deve ou não permitir que sua filha, de nove anos, viaje
com a família de uma colega num fim de semana.
Assinale a alternativa em que a palavra grifada exerce a mesma função sintática
exercida pelo vocábulo se nesse trecho.
A) ... ele fica constrangido com a situação, mas acredita que, se impedir, vai se
afastar do filho.
B) ... finalmente, o que se preocupa com os valores precisa refletir se quer dar
uma educação moral...
C) Ela diz que a garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse
passeio mais longo sem a família...
D) Vale dizer que pais e filhos sofriam muito mais, já que eram tão diferentes e
tinham de se ajustar a um rumo comum.
QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o vocábulo nos parênteses remete à palavra
destacada
A) ... ou se quer mesmo é ensinar que os valores fazem parte de um ideal de
vida e que, portanto, exigem fidelidade. (ensinar)
B) ... precisa considerar como colaborar para fazer a passagem do filho para a
maturidade e, finalmente, o que se preocupa com os valores... (o)
C) E talvez esse seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais
podem desatar ... (questão)
D) Pensando assim, a mãe cuja filha pede para viajar sem a família precisa é
pensar no conceito de infância que quer garantir para a filha... (infância)
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QUESTÃO 09
Leia o trecho:

E talvez este seja o nó da questão da educação contemporânea que os pais
podem desatar ou, ao menos, afrouxar: ao educar os filhos, precisam ter clareza
de alguns princípios dos quais não abrem mão.

Nesse trecho, os dois-pontos foram utilizados para introduzir
A)
B)
C)
D)

a presença de diálogo entre o autor e os leitores em geral.
um esclarecimento acerca de uma informação nova.
uma citação em que a autora remete a outros autores.
uma conseqüência do que se afirmou a todos os leitores.

QUESTÃO 10
Na elaboração do texto, o autor NÃO utiliza o seguinte recurso:
A)
B)
C)
D)

apresentação de fatos que se opõem ao tratar do tema.
definições que explicitam o ponto de vista que adota.
enumerações que hierarquizam alguns argumentos.
exemplificações que ilustram as idéias apresentadas.
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QUESTÃO 11
Leia este trecho.
E cada uma delas guarda em si conteúdos bem mais amplos, que tratam de moral,
ética, conceito de infância, limites entre privacidade e convívio social e relação
entre pais e filhos.
Assinale a alternativa em que a vírgula foi utilizada com a mesma função que
possui no trecho grifado.
A) Afinal: de festas, namoros, aprendizados diversos eles terão muitas chances
para desfrutar, mas da educação familiar, só enquanto estiverem sob a tutela
dos pais.
B) Outra leitora indaga a melhor idade para colocar o filho, de cinco anos, em
aulas de outro idioma e conta que ela mesma...
C) Um pai diz que o filho [...] leva a namorada para dormir em casa e que ele fica
constrangido com a situação, mas acredita que, se impedir, vai se afastar do
filho.
D) Uma mãe quer saber se deve ou não permitir que sua filha, de nove anos,
viaje com a família de uma colega num fim de semana.
QUESTÃO 12
Assinale a alternativa em que a palavra grifada NÃO qualifica nenhum elemento
da seqüência em que se encontra.
A) ...a maioria não enfrentava questões como as citadas e tampouco tinha de
tomar diariamente decisões sobre o tipo de educação... [linha 16]
B) À primeira vista, todas parecem questões práticas sobre como agir. E cada
uma delas guarda em si conteúdos bem mais amplos...[linha 27]
C) Ela diz que a garota nunca fez isso antes e que ela considera precoce esse
passeio mais longo sem a família...[linha 3]
D) Um pai diz que o filho de 15 anos leva a namorada para dormir em casa e que
ele fica constrangido com a situação...[linha 9]
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Instrução: As QUESTÕES 13 e 14 devem ser respondidas com base neste texto.
A maioria das pessoas encara com naturalidade o gesto de bater nos filhos, como
se a violência física fosse um instrumento legítimo, e, tipo assim, até necessário,
para a educação das crianças. Um hábito tão arraigado em nossa cultura, que não
é raro ouvirmos o argumento de que os filhos já não respeitam mais seus pais
porque não apanham.
Fonte: PARANHOS, C. Palmada fora-da-lei. Superinteressante.São Paulo, ano 15, n. 2, fev. 2001,
p. 90. (Fragmento, adaptado)

QUESTÃO 13
O trecho que permite levantar a hipótese de que o autor do texto se posicionará
desfavoravelmente em relação ao tema tratado é
A) para a educação das crianças ...
B) ... não é raro ouvirmos o argumento de que os filhos já não respeitam mais
seus pais porque não apanham.
C) A maioria das pessoas encara com naturalidade o gesto de bater nos filhos...
D) Um hábito tão arraigado em nossa cultura...
QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que apresenta um termo do registro coloquial.
A)
B)
C)
D)

até necessário.
instrumento legítimo.
tão arraigado.
tipo assim.
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QUESTÃO 15
Todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
A) A Lei 8.112, de 11/12/1990, institui o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e
das fundações públicas federais.
B) Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, é um dos
requisitos básicos para investidura em cargo público.
C) Cargo público é quase sempre o conjunto de responsabilidades previstas na
estrutura organizacional que podem ser cometidas a um servidor.
D) Para efeitos da Lei 8.112/90, servidor é a pessoa legalmente investida em
cargo público.
QUESTÃO 16
O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento
efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar
A)
B)
C)
D)

2 anos.
2 anos de efetivo exercício.
36 meses.
3 anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 17
São deveres do servidor público, segundo a Lei 8.112/90, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Cumprir todas as ordens superiores.
Observar as normas legais e regulamentares.
Ser leal às instituições a que servir.
Guardar sigilo sobre assunto da repartição.
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QUESTÃO 18
É vedado ao servidor público, segundo o Decreto 1.171, de 22/06/1994:
I. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
II. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular.
III. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer
documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
IV. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.
Marque a alternativa CORRETA segundo as afirmativas acima.
A)
B)
C)
D)

Todas as afirmativas estão corretas, exceto a IV.
Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
Todas as afirmativas estão corretas.
Nenhuma afirmativa está correta.

QUESTÃO 19
Assinale a afirmativa INCORRETA, segundo o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se
integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos
verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
B) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua
conduta. Assim, terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante às regras contidas
no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.
C) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem
nas relações humanas.
D) Caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, se o
servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao
setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou
qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço.
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QUESTÃO 20
Assinale a alternativa CORRETA, segundo a Lei nº 8.112/90.
A) A investidura em cargo público federal ocorrerá com a posse, após a
nomeação.
B) Se o servidor for nomeado em caráter efetivo para cargo público, sem
concurso, permanece a regra de aquisição de estabilidade somente após dez
anos de serviço.
C) Após dois anos de exercício, adquirem estabilidade os servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público.
D) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar
em exercício, contados da data da posse.
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PROVA DE REDAÇÃO OFICIAL
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa em que NÃO há característica obrigatória da
correspondência oficial:
A)
B)
C)
D)

Concisão.
Impessoalidade.
Informalidade.
Padronização.

QUESTÃO 22
Sobre a correspondência oficial, é INCORRETO afirmar que
A) os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades quanto à
concordância verbal, nominal e pronominal. Embora se refiram à segunda
pessoa gramatical, levam a concordância para a terceira pessoa.
B) quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de tratamento, o gênero
gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o
substantivo que compõe a locução.
C) incluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as
demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade
que as expede, abaixo do local de sua assinatura.
D) na escrita dos documentos do Padrão Ofício deve ser obedecida a seguinte
forma de apresentação: fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto
em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé.
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QUESTÃO 23
Acerca das definições dos documentos oficiais, de acordo com Manual de
Redação da Presidência da República, é CORRETO afirmar que
A) Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial que se diferenciam
completamente, com a única semelhança: o aviso é expedido exclusivamente
por Ministros de Estado, e pelas demais autoridades.
B) O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas
de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou
em níveis diferentes.
C) Exposição de Motivos é o expediente que o Presidente da República ou o
Vice-Presidente para os Ministros de Estado para informá-los de determinado
assunto; propor alguma medida; submeter consideração sobre projeto de ato
normativo.
D) A mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos
Poderes Públicos, para informar sobre fato da Administração Pública;
excetuando-se as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao
Poder Legislativo.
QUESTÃO 24
As pessoas autorizadas a emitir Portarias são
A)
B)
C)
D)

servidores das Forças Armadas.
os servidores restritos à esfera civil.
quaisquer funcionários do Serviço Público.
todas as autoridades do Serviço Público.
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QUESTÃO 25
Leia este texto:
PORTARIA Nº 5, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002.
Aprova o Regimento Interno do
Conselho Nacional de Arquivos –
CONARQ.
O CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 9o do Decreto no 4.073, de 3 de janeiro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1o Fica aprovado, na forma do Anexo, o Regimento Interno do Conselho
Nacional de Arquivos - CONARQ.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO PEDREIRO

Em relação ao formato e estrutura desta Portaria, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

esse documento cumpre as normas que o definem e o constituem.
falta nela preâmbulo que a sintetize, de forma a facilitar sua leitura.
em seu corpo, os seus elementos estão posicionados incorretamente.
a instrução que nela aparece confunde o principal objetivo exposto.
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QUESTÃO 26
A alternativa em que há um exemplo de Epígrafe é:
A)
B)
C)
D)

LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei (...).
O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

QUESTÃO 27
São elementos constituintes do documento no padrão Ofício, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Destinatário e texto.
Exortação e apelação.
Nome da localidade e data.
Tipo e número do expediente.

QUESTÃO 28
Assinale a alternativa INCORRETA.
A) A correspondência oficial provém de instituições públicas e abrange atos dos
poderes legislativo, executivo e judiciário.
B) Dependendo do tipo de correspondência oficial e da posição social do
destinatário, as chamadas formas de tratamento são fixas.
C) Na correspondência oficial, com as formas de tratamento mais cerimoniosas,
V. Sa., S. Exa., usa-se sempre o pronome possessivo na segunda pessoa.
D) Na redação de uma correspondência oficial, adquirem proeminência clareza,
concisão, correção, harmonia e polidez.
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QUESTÃO 29
Assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A Certidão deve ser escrita sem a abertura de parágrafos, emendas ou
rasuras.
B) A Ordem de Serviço é um tipo de correspondência oficial de caráter interno.
C) O Ofício é uma correspondência geral estabelecia somente entre órgãos
oficiais.
D) São freqüentes as fórmulas de cortesia quando se fecha o Ofício.
QUESTÃO 30
Em relação à Ata, é CORRETO afirmar que ela
A) contém, em sua conclusão, protestos de estima e consideração ou
agradecimentos aos membros de uma reunião.
B) pode ser assinada por todos os membros que participaram da reunião, antes
mesmo de ser lida e aprovada pelos presentes.
C) possui uma forma fixa, que não admite abertura de parágrafo, senão na
primeira linha, e é assinada logo após a última linha.
D) relata os assuntos tratados numa reunião com o máximo de fidelidade, sem
nomear as pessoas que nela se manifestaram.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 31
Ética é uma noção que envolve
I.
II.
III.
IV.

conceito de justiça baseado na eqüidade.
sensibilidade pela necessidade de construção de uma sociedade justa.
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças sociais.
avaliação dos valores presentes na sociedade atual e em que medida eles
devem ser mudados.

Estão CORRETAS as assertivas
A)
B)
C)
D)

I, II, III e IV.
I, II e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 32
São patrimônios culturais brasileiros, EXCETO.
A)
B)
C)
D)

Ouro Preto e Diamantina.
A estátua do Cristo Redentor.
O pão de queijo e o vatapá.
O Coliseu e o museu do Louvre.
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QUESTÃO 33
A SAÚDE é um direito de todos. Cabe ao cidadão
I. ter conhecimento a respeito da boa e saudável alimentação.
II. saber que a saúde de cada indivíduo resulta na saúde da sociedade.
III. III.reconhecer que a saúde é produzida nas relações com o meio físico e
social.
IV. identificar fatores de risco gerados pela falta de hábitos de higiene.
É CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

apenas a afirmativa I é verdadeira.
as afirmativas III e IV são verdadeiras.
as afirmativas II e III são verdadeiras.
todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 34
Em relação às vitaminas, são nutrientes importantes para o organismo humano, é
CORRETO afirmar que elas
A) não são produzidas pelo organismo e, portanto, devem ser adquiridas através
da ingestão de alimentos.
B) são dispensáveis, embora algumas poucas ajudem a evitar determinadas
doenças graves.
C) podem ser hidrossolúveis, ou seja, solúveis em gorduras e absorvidas pelo
intestino com a ajuda dos sais biliares.
D) não são lipossolúveis e não podem ser dissolver em água com a finalidade de
absorção pelo intestino.
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QUESTÃO 35
Há décadas, pesquisadores alertavam que o planeta sentiria, no futuro, o impacto
do descuido do homem com o ambiente. Na virada do milênio, os avisos já não
eram mais necessários – as catástrofes se tornaram realidades presentes em
todos os continentes do mundo. São catástrofes causadas pelo aquecimento
global, EXCETO.
A)
B)
C)
D)

Furacões avassaladores e enchentes devastadoras.
Secas intermináveis onde antes havia água em abundância.
Extinção de milhares de espécies de animais e plantas.
Incêndios criminosos e derretimento da camada de ozônio.
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PROVA DE NOÇÕES ADMINISTRAÇÃO
QUESTÃO 36
Administração é o processo que permite alcançar as metas de uma empresa,
utilizando o trabalho com e por meio de pessoas e outros recursos e, envolve
quatro funções básicas: planejamento, organização, influência e controle (CERTO,
2003).
Com base nesta informação, é INCORRETO afirmar que
A) planejamento envolve a escolha de tarefas que devem ser desempenhadas
a fim de atingir os objetivos da empresa.
B) organização é o ato de designar a vários indivíduos ou grupos da empresa as
tarefas estabelecidas durante o planejamento.
C) influência é a função da administração que enfoca a realização das metas e
de que formas as tarefas devem ser executadas.
D) controle é a função da administração por meio da qual os gerentes reúnem
informações que medem o desempenho recente da empresa.
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QUESTÃO 37
A administração faz com que as empresas caminhem na direção de seus objetivos
e metas, ao designar atividades que seus membros devem realizar.
Considerando-se seus conceitos, objetivos e evolução histórica, numere a
COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando cada termo às suas
respectivas características.
COLUNA I

COLUNA II

1. Organização

(

) Forma de organização racional e eficiente

2. Eficiência

(

)

3. Administração científica

(

)

4. Fordismo

(

)

5. Eficácia

(

)

6. Burocracia

(

)

7. Abordagem contingencial (

)

fundamentada na lógica, na ordem e na
autoridade legítima.
Indica que a organização realiza seus
objetivos.
Sistema de recursos que procura realizar
objetivos.
Enfatiza que o que o administrador faz na
prática depende ou está condicionado a um
conjunto de circunstâncias.
Sistema de produção baseado na linha de
montagem onde o trabalhador permanecia
sempre na mesma área de trabalho.
Enfatiza a seleção cuidadosa e o treinamento
dos trabalhadores, além do suporte da
supervisão.
Indica
que
a
organização
utiliza
produtivamente ou de maneira econômica
seus recursos.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A)
B)
C)
D)

6, 5, 1, 7, 4, 3, 2.
5, 2, 4, 7, 3, 6, 1.
7, 1, 5, 3, 6, 2, 4.
4, 7, 1, 6, 2, 3, 5.
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QUESTÃO 38
Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a
mentalidade de outras pessoas. (MAXIMIANO, 2006). Com base nesta
informação, em relação à liderança, é INCORRETO afirmar que
A) fundamenta-se na crença dos seguidores a respeito das qualidades do líder e
de seu interesse em segui-lo.
B) tem a duração da utilidade do líder para o grupo de seguidores.
C) inclui o poder de forçar a obediência das regras aceitas para convivência.
D) é limitada ao grupo que acredita ou precisa dela.

QUESTÃO 39
Os dois principais objetivos da proposta de reforma do aparelho do Estado no
Governo FHC, segundo Bresser Pereira (2005), foram
A) aumentar o número de estatais na área econômica e desestimular a atuação
da sociedade civil nas áreas da Saúde e Assistência Social.
B) centralizar a Administração Pública Federal, para garantir eficiência e
aumentar a presença do Estado na área econômica, através das estatais.
C) aumentar o tamanho da máquina pública, buscando mais eficiência e diminuir
o envolvimento da sociedade para garantir mais eficácia.
D) facilitar o ajuste fiscal e tornar mais eficiente e moderna a administração
pública, voltando-a para o cidadão.
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QUESTÃO 40
As decisões podem ser classificadas de acordo com o tempo que um gerente deve
gastar para tomá-las.
Considerando-se esta informação, com relação à classificação das decisões, é
INCORRETO afirmar que
A) as decisões programadas são rotineiras e repetitivas e, normalmente, são
tomadas de acordo com as diretrizes gerencial estabelecidas.
B) as decisões não programadas são tipicamente tomadas uma única vez, que
em geral, são menos estruturadas do que as programadas.
C) nas decisões programadas, as organizações desenvolvem processos
específicos para lidar com elas.
D) as decisões programadas são conduzidas pelos processos gerais de solução
de problemas.
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PROVA DE NOÇÕES DE ARQUIVO
QUESTÃO 41
Assinale a alternativa cuja definição de arquivo está de acordo com a Lei n.8.159
de 8 de janeiro de 1991.
A) Conjunto de documentos manuscritos, gráficos, fotográficos, produzidos,
recebidos e acumulados no decurso das atividades de uma entidade pública
ou privada.
B) Conjunto de documentos usados inicialmente como instrumentos de trabalho e
posteriormente conservados como prova e evidência do passado, para fins de
direito dessa entidade ou de terceiros.
C) Conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do
exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que
seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.
D) Conjunto de documentos relativos à história de um país, região, cidade,
instituição, família, pessoa conservados como evidência do passado ou ainda
para fins culturais e informativos.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às características de um arquivo
corrente.
A)
B)
C)
D)

Documentos vigentes.
Documentos muito consultados.
Documentos de acesso restrito ao organismo produtor.
Documentos de acesso à pesquisa histórica.
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QUESTÃO 43
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às características de um arquivo
intermediário.
A)
B)
C)
D)

Documentos que aguardam prazos longos de prescrição ou precaução.
Documentos de acesso público pleno.
Documentos raramente consultados.
Documentos que aguardam destinação final: eliminação ou guarda
permanente.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às características de um arquivo
permanente.
A) Documentos de acesso ao público, mediante autorização de autoridade
competente.
B) Documentos que perderam a vigência administrativa.
C) Documentos que são providos de valor histórico cultural.
D) Documentos preservados em caráter definitivo em função do seu valor.
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QUESTÃO 45
Analise as afirmativas abaixo e assinale com V (VERDADEIRA) e com
F (FALSA).
(

)

(

)

(

)

Gestão de documentos é um conjunto de medidas e rotinas que garante
o efetivo controle de todos os documentos de qualquer idade, desde sua
produção até sua destinação final (eliminação ou guarda permanente),
com vistas à racionalização e à eficiência administrativa, bem como à
preservação do patrimônio documental de interesse histórico-cultural.
Tabela de Temporalidade é um instrumento aprovado pela autoridade
competente que regula a destinação final dos documentos (eliminação
ou guarda permanente), define prazos para sua guarda temporária, em
função de seus valores legais, fiscais, administrativos e determina
prazos para sua transferência, recolhimento e eliminação.
Princípio de Proveniência determina que os documentos originários de
uma instituição, entidade ou pessoa devam ser mesclados aos de
origem diversa, observando-se os critérios da ordem cronológica, de
assuntos e do tipo de suporte no qual está registrada a informação.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A)
B)
C)
D)

V, F, V.
F, V, F.
V, V, F.
F, F, V.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 46
Analise as seguintes afirmativas concernentes às funções dos sistemas
operacionais e assinale com V (VERDADEIRA) e com F (FALSA).
(

)

(

)

(

)

(

)

Sistema operacional é um conjunto de programas que controla o acesso
aos recursos de hardware e software de um computador.
Os sistemas operacionais são responsáveis pela execução das funções
lógicas e aritméticas.
Os sistemas operacionais gerenciam os recursos de entrada e saída de um
sistema computacional.
Os sistemas operacionais armazenam os dados, evitando a sua
volatilidade.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A)
B)
C)
D)

F, V, F, V.
F, V, V, F.
V, F, F, V.
V, F, V, F.
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QUESTÃO 47
Todas as seguintes afirmativas concernentes às mídias para armazenamento de
dados estão corretas, EXCETO.
A) Disco rígido é a parte do computador onde são armazenadas as informações.
São dispositivos mecânicos e possuem grande capacidade de
armazenamento, mas são voláteis porque são magnéticos.
B) Os disquetes ou discos flexíveis são dispositivos removíveis de
armazenamento não volátil de dados. Eles foram muito utilizados para
armazenamento em computadores pessoais, mas estão praticamente
desaparecendo.
C) Os discos óticos, CDs e DVDs, têm como principal vantagem o
armazenamento de grandes quantidades de informação a um baixo custo e
serem imunes às radiações eletromagnéticas.
D) Pen drive é um dispositivo de armazenamento constituído por uma memória
flash com um terminal USB, permitindo a sua conexão a uma porta USB de
um computador.
QUESTÃO 48
Com relação ao serviço e-mail, indique a afirmativa INCORRETA.
A) As mensagens de e-mail consistem basicamente de duas seções principais: O
corpo que contém o texto e o protocolo de roteamento que é definido logo
após o corpo.
B) E-mail é um serviço que permite compor, enviar e receber mensagens através
de sistemas informatizado de comunicação.
C) O termo e-mail é aplicado tanto aos sistemas que utilizam a Internet e são
baseados no protocolo SMTP, como aqueles sistemas conhecidos como
intranets, que permitem a troca de mensagens dentro de uma empresa.
D) Um sistema de correio eletrônico é composto de programas de computador
que suportam a funcionalidade de cliente de e-mail e de um ou mais
servidores de e-mail que, através de um endereço de correio eletrônico,
conseguem transferir uma mensagem de um usuário para outro.
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QUESTÃO 49
Analise as afirmativas concernentes ao gerenciamento de arquivos e assinale com
V (VERDADEIRA) e com F (FALSA).
(
(
(
(

) O gerenciador de arquivos é um programa utilitário que permite a
organização dos arquivos e diretórios de forma hierárquica.
) Um diretório é uma área de armazenamento gerenciada pelo software
aplicativo de maneira que faça sentido para o usuário.
) O gerenciador de arquivos permite a criação de uma estrutura de diretórios,
mas as operações de copiar, mover e renomear deve ser executada por
outro programa.
) O gerenciador de arquivos facilita a localização de diretórios e arquivos
armazenados em uma unidade de disco rígido.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A)
B)
C)
D)

F, V, F, V.
F, V, V, F.
V, F, F, V.
V, F, V, F.

QUESTÃO 50
Com relação ao BrOffice-calc, indique a afirmativa INCORRETA.
A) O endereço de uma célula é formado pela letra (ou letras) que indica(m) a
coluna e o número da linha (exemplo AA32).
B) O intervalo de células é um conjunto de células vizinhas selecionadas
(exemplo AA32:AB54).
C) A operação colar especial números e colar especial fórmulas são equivalentes
e produzem o mesmo resultado.
D) A operação de apagar dados é diferente de excluir célula. No primeiro caso,
somente o conteúdo é apagado e a célula permanece vazia.
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QUESTÃO 51
Com relação ao BrOffice-writer, indique a afirmativa INCORRETA.
A) Permite a utilização de capitular (colocação da ou das primeiras letras de um
parágrafo em tamanho bem maior que o formato original).
B) Permite a utilização de operações lógicas e aritméticas para seleção de
dados.
C) Permite a utilização de plano de fundo com cor ou com figura.
D) Permite comparar documentos e fazer verificações ortográficas.
QUESTÃO 52
Com relação à comunicação sem fio em rede de computadores, indique a
afirmativa INCORRETA.
A) As redes sem fio são pouco utilizadas, devido às dificuldades de configuração
dos dispositivos.
B) Bluetooth usa onda de rádio para conectar dispositivos móveis.
C) IrDA usa infravermelho para transmitir dados.
D) O padrão wi-fi ou 802.11g permite transmissão a 54Mbps.
QUESTÃO 53
Com relação à segurança, indique a afirmativa INCORRETA.
A)
B)
C)
D)

Arquivos executáveis enviados por e-mail anexados podem conter vírus.
Vírus podem ser injetados em arquivos que deveriam conter figuras e vídeos.
Os arquivos de processadores de texto e planilhas podem conter vírus.
Os arquivos enviados por pessoas conhecidas, anexados a um e-mail, podem
ser executados, pois não contém vírus.
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QUESTÃO 54
Com relação ao serviço WWW indique a afirmativa INCORRETA.
A) Em uma página web típica, o texto HTML é recebido e interpretado pelo
navegador.
B) O navegador é um programa de computador usado para visualizar recursos da
WWW.
C) Para visualizar uma página web, podemos digitar uma URL no navegador ou
acessar através de um hiperlink.
D) Servidor WEB é um endereço da Internet onde estão localizados os
provedores de backbones.
QUESTÃO 55
Com relação à Internet, indique a afirmativa INCORRETA.
A) E-mail é um serviço que permite o envio de mensagens de um usuário que
esteja conectado à Internet a outro usuário que esteja conectado à Internet,
simultaneamente.
B) FTP é um serviço para transferência de arquivos.
C) Newsgroups é um serviço que permite aos seus usuários postar e ler
mensagens sobre tópicos específicos.
D) Telnet é um serviço que permite a usuários remotos se conectarem a
computador hospedeiro.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
QUESTÃO 56
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes
fatores:
A) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, liderança, e produtividade
acima de 80%.
B) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, liderança e produtividade
acima de 60%.
C) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade.
D) Apenas assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa.
QUESTÃO 57
Na hipótese de redistribuição, não é o servidor que é deslocado de um cargo para
outro, mas é o próprio cargo que é deslocado para outro órgão ou entidade, dentro
do mesmo poder.
Essa afirmação é
A) correta.
B) errada, pois, na redistribuição, o servidor é deslocado do seu cargo original
para outro cargo vago.
C) errada, pois o deslocamento do cargo somente ocorre na hipótese de
readaptação.
D) errada, pois a redistribuição implica na passagem do cargo dos quadros de um
poder para outro.
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QUESTÃO 58
Segundo o Estatuto da UFMG, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO.
A) A Unidade Acadêmica é o estabelecimento de ensino que possui sede e
estrutura administrativa próprias, realiza atividades de pesquisa e extensão, e
oferece curso superior que resulta na concessão de diploma de Graduação.
B) A comunidade universitária é constituída pelo corpo docente, pelo corpo
discente e pelo corpo técnico e administrativo, diversificados em função das
respectivas atribuições e unificados no plano comum dos objetivos da
Universidade.
C) Os servidores técnicos e administrativos estarão representados nos seguintes
órgãos colegiados: Conselho Universitário, Conselho de Curadores, Conselho
de Diretores, Conselho Diretor de Órgão Suplementar, Congregação de
Unidade Acadêmica, Câmara Departamental e Assembléia do Departamento
ou estrutura equivalente a este.
D) A Universidade é regida somente pela Legislação Federal pertinente.
QUESTÃO 59
Assinale a afirmativa CORRETA segundo o Estatuto da UFMG.
A) É facultado à Universidade tomar posição sobre questões político-partidárias e
religiosas.
B) A Universidade Federal de Minas Gerais, comunidade de professores, alunos
e pessoal técnico e administrativo, tem por objetivos precípuos a geração, o
desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão, de forma indissociada entre si e
integrados na educação do cidadão, na formação técnico-profissional, na
difusão da cultura e na criação filosófica, artística e tecnológica.
C) São órgãos da Universidade de deliberação superior, o Conselho
Universitário, o Conselho de Diretores e o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
D) Ao Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação, incumbe formular
somente a política geral da Universidade nos planos acadêmico e
administrativo.
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QUESTÃO 60
Segundo a Lei 8.112/90, são penalidades disciplinares, EXCETO.
A)
B)
C)
D)

Destituição de cargo em comissão.
Demissão.
Advertência oral.
Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
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