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Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DA ESCRITORA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas
Quantidade

de
questões

Valor de
cada

questão

Língua Portuguesa 10 1,5

Raciocínio Lógico 08 1

Informática Básica 07 1

Legislação e Ética na Administração Pública 10 2,5

Conhecimentos Específicos 15 3
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LÍNGUA PORTUGUESA
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Cortado por estradas que dão acesso à Serra
Fluminense e à Região dos Lagos, o município de
Itaboraí, a 50 quilômetros do Rio, passava
despercebido aos viajantes. Em 2006, no entanto,
teve início uma reviravolta, com o anúncio da
construção do complexo petroquímico do Comperj.
Orçado em 36 bilhões de reais, o empreendimento
capitaneado pela Petrobras já desponta na paisagem
com suas enormes chaminés, mas outra
transformação, ainda pouco visível, está em pleno
andamento. Trata-se do plantio de 4 milhões de
mudas, englobando 84 espécies da Mata Atlântica,
para formar um gigantesco cinturão paisagístico em
torno do parque fabril. [...].

Para viabilizar a iniciativa, foi preciso construir
um viveiro florestal de 11.000 metros quadrados,
onde a cada seis meses são cultivadas
300.000 mudas. Cerca de 170 trabalhadores se
revezam para garantir a dosagem correta de sol,
água e nutrientes necessários ao crescimento das
várias espécies, assim como o controle de pragas.
[...].

Criar cinturões de natureza em torno de
grandes fábricas é uma tendência mundial, como
forma de atenuar os danos ambientais, com impacto
circunscrito à região. No caso do Comperj, a
inspiração veio da cidade indiana de Jamnagar, onde
nos anos 90 se instalou a terceira maior refinaria de
petróleo do mundo.Ao redor do complexo, um projeto
pioneiro criou o maior cinturão industrial verde do
planeta, somando atualmente 650.000 hectares.
Credita-se ao parque, que abriga a maior plantação
de manga da Ásia, a redução de 2 graus em média na
temperatura local. Esse tipo de cerco traz ainda outro
benefício, que é a filtragem dos poluentes emitidos.
Ao realizarem a fotossíntese, as plantas transformam
o gás carbônico, principal responsável pelo
aquecimento global, em oxigênio puro. O mutirão
ecológico de Itaboraí também tem um paralelo na
história carioca. Assim como o município fluminense,
o Maciço da Tijuca encontrava-se em elevado grau de
deterioração no século XIX. Com as terras exauridas
pelo plantio intensivo de café e açúcar, as montanhas
enfrentavam acelerado processo de erosão,
enquanto a população do Rio via escassear suas
fontes de água potável. Preocupado com a iminente
crise de abastecimento na capital do país, o
imperador dom Pedro II ordenou que a área fosse
recuperada. Sob o comando do major Manuel Gomes
Archer, o trabalho, iniciado em 1862, só terminou
doze anos depois, período em que foram plantadas
80.000 mudas de espécies nativas.

[...] Com a urgência das questões ambientais
e a preocupação com a sustentabilidade na ordem do

A floresta de Itaboraí

Questão 01

Pela leitura atenta do texto, pode-se perceber que:

A) Só no século passado, o governo brasileiro
começou a manifestar alguma preocupação com
os efeitos da intervenção do homem no meio
ambiente.

B) O complexo de Itaboraí vem sendo configurado
para ser o maior cinturão verde do planeta.

C) A criação de cinturões verdes circunscritos a
regiões fabris é o recurso das autoridades para
erradicar os problemas ambientais brasileiros.

D) O “paralelo” mencionado no terceiro parágrafo do
texto refere-se à iniciativa do então Imperador do
Brasil.

E) A criação de um cinturão verde viabilizou a
implantação de um complexo petroquímico no
município de Itaboraí.

dia do setor econômico, o cinturão verde mostra que é
possível conciliar desenvolvimento e proteção do
meio ambiente de forma equilibrada.

(Ernesto Neves, in Revista VEJA RIO, 17/04/2013).

Assinale a única alternativa em que o termo em
destaque pode ser substituído pelo que está entre
parênteses, sem ferir a norma culta da língua.

A) “[...] foi preciso construir um viveiro florestal de
11.000 metros quadrados, ONDE (em que) a cada
seis meses são cultivadas 300.000 mudas.”

B) “[...] a inspiração veio da cidade indiana de
Jamnagar, ONDE (aonde) nos anos 90 se instalou
a terceira maior refinaria de petróleo do mundo.”

C) “Credita-se ao parque, QUE (a qual) abriga a
maior plantação de manga da Ásia, a redução de
2 graus em média na temperatura local.”

D) “[...] o trabalho, iniciado em 1862, só terminou
doze anos depois, período EM QUE (onde) foram
plantadas 80.000 mudas de espécies nativas.”

E) “Esse tipo de cerco traz ainda outro benefício,
QUE (cuja) é a filtragem dos poluentes emitidos.”

Questão 02
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Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Na fazenda ____ que cheguei e que percorri ____
cavalo, vi plantações abandonadas ____ pragas.

A) a - a - às
B) a - à - às
C) à - à - as
D) a - à - as
E) à - a - as

Questão 07

Em “Esse tipo de cerco TRAZ ainda outro benefício
[...]” e “[...] a população do Rio VIA escassear suas
fontes de água potável.”, os verbos TRAZER e VIR
encontram-se corretamente conjugados. Assinale a
opção em que a forma verbal destacada também está
adequada ao contexto.

A) Esse tipo de planta foi TRAGO para o Brasil em
1820.

B) Quando você TRAZER o documento, eu o
arquivarei.

C) Se você VER o parque, também ficará
impressionado.

D) Quem TROUXESSE as mudas será devidamente
recompensado.

E) Se todos VIREM os benefícios, aceitarão as
mudanças.

Questão 03

Em qual das opções a oração reduzida destacada
abaixo foi corretamente desenvolvida?

“PREOCUPADO COM A IMINENTE CRISE DE
ABASTECIMENTO NA CAPITAL DO PAÍS, o
imperador dom Pedro II ordenou que a área fosse
recuperada.”

A) Embora estivesse preocupado com a iminente
crise de abastecimento na capital do país [...]

B) Ainda que estivesse preocupado com a iminente
crise de abastecimento na capital do país [...]

C) À medida em que estava preocupado com a
iminente crise de abastecimento na capital do país
[...]

D) Como estava preocupado com a iminente crise de
abastecimento na capital do país [...]

E) Caso estivesse preocupado com a iminente crise
de abastecimento na capital do país [...]

Questão 04

O binômio IMINENTE/EMINENTE caracteriza
paronímia pelo fato de as duas palavras serem muito
parecidas no som e na escrita, mas possuírem
significados diferentes. Assinale a opção em que a
lacuna deve ser preenchida com a primeira palavra
sugerida na sequência.

A) Nesse período o solo costuma ____ toda a água
da chuva. (absolver / absorver)

B) Ele sempre teve gosto ____ para vinhos. (acurado
/ apurado)

C) O funcionário não estendeu a mão, ignorando o
____ do chefe. (cumprimento / comprimento)

D) Como precisava sair mais cedo, pediu ____ das
atividades da tarde. (despensa / dispensa)

E) Com o aumento da ____, as medidas econômicas
precisariam ser revistas. (infração / inflação)

Questão 05

As duas orações subordinadas destacadas abaixo
classificam-se, respectivamente, como:

“PARA VIABILIZAR A INICIATIVA, foi preciso
CONSTRUIR UM VIVEIRO FLORESTAL DE
11.000 METROS QUADRADOS, onde a cada seis
meses são cultivadas 300.000 mudas.”

A) adjetiva restritiva e adverbial proporcional.
B) adverbial final e substantiva subjetiva.
C) substantiva predicativa e adjetiva explicativa.
D) adjetiva restritiva e adverbial condicional.
E) adverbial temporal e substantiva objetiva direta.

Questão 06
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Questão 10

Considerando que os termos de correspondência
oficial seguem as normas do padrão culto da língua,
analise as frases a seguir e assinale a alternativa
correta.

A) Assim que recebermos a lista do material
solicitado, Vossa Senhoria serás comunicada. –
DIRETOR DE EMPRESA

B) Acreditamos que a decisão de Vossa Eminência
afetará a qualidade dos programas de
pós-graduação desta universidade. – REITOR DE
UNIVERSIDADE

C) Remetemos à Sua Senhoria as determinações do
Senhor Diretor relativas ao funcionamento do
setor administrativo de tua responsabilidade. –
GERENTE DE DEPARTAMENTO

D) Solicitamos a Vossa Excelência, representante
da banca examinadora, a revisão da prova de
Língua Portuguesa. – BANCA EXAMINADORA
DE CONCURSO PÚBLICO

E) Enviamos a Vossa Senhoria a estatística do
atendimento ao consumidor realizada por nossa
empresa no primeiro semestre deste ano. –
FUNCIONÁRIO PÚBLICO GRADUADO

No trecho abaixo, que função sintática exerce o termo
destacado?

“No caso do Comperj, a inspiração veio da cidade
indiana de Jamnagar, onde nos anos 90 se instalou
A TERCEIRA MAIOR REFINARIA DE PETRÓLEO
DO MUNDO.”

A) predicativo.
B) sujeito.
C) objeto direto.
D) objeto indireto.
E) complemento nominal.

Questão 09

Assinale a opção correta em relação à concordância
verbal.

A) Aqui nos arredores foi construído dois parques
que se ligam um ao outro por uma passarela.

B) Houveram algumas situações em que não
pudemos interferir.

C) Ainda existem muitos problemas ambientais que
necessitam de solução urgente.

D) Depois da construção do parque desapareceu da
região várias espécies de aves.

E) Chegou dois funcionários novos que foram
imediatamente apresentados ao gerente.

Questão 08
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RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Considere a afirmação:

Existem agentes administrativos da SUDECO que
não são concursados.
Se essa afirmação é falsa, então é verdade que:

A) Nenhum concursado é agente administrativo da
SUDECO.

B) Nenhum agente administrativo da SUDECO é
concursado.

C) Nem todos os agentes administrativos da
SUDECO são concursados.

D) Todo agente administrativo da SUDECO é
concursado.

E) To d o s o s c o n c u r s a d o s s ã o a g e n t e s
administrativos da SUDECO.

Partindo das premissas:

• Todo agente administrativo é concursado.
• Todo agente administrativo tem Ensino Médio

completo.
• Reinaldo é concursado.
• Vanessa é administradora.

Pode-se concluir que:

A) Reinaldo é agente administrativo.
B) Vanessa é concursada.
C) Reinaldo é engenheiro.
D) Há pessoas com Ensino Médio completo que são

concursadas.
E) Vanessa e Reinaldo são colegas de trabalho.

Questão 12

Questão 13

A negação de “Arthur ou Paulo são agentes
administrativos e Mauro mora em Brasília” é:

A) Arthur e Paulo não são agentes administrativos e
Mauro mora em Brasília.

B) Arthur e Paulo não são agentes administrativos ou
Mauro mora em Brasília.

C) Arthur e Paulo não são agentes administrativos ou
Mauro não mora em Brasília.

D) Arthur ou Paulo não são agentes administrativos e
Mauro não mora em Brasília.

E) Arthur ou Paulo não são agentes administrativos
ou Mauro não mora em Brasília.

Questão 14

Um gerente da SUDECO em reunião com seus
agentes administrativos Antônio, Beatriz, Carla,
Daniel e Eduardo para avaliar as tarefas realizadas
por eles, concluiu que:

I. Se Antônio atende aos fornecedores, então
Beatriz arquiva os documentos.

II. Se Carla arquiva os documentos, então Antônio
atende aos fornecedores.

III. Se Daniel não atende aos fornecedores, então
Eduardo também não atende aos fornecedores.

IV. Se Daniel atende aos fornecedores, então Carla
arquiva os documentos.

Com base nessas conclusões e sabendo que
Eduardo atende aos fornecedores, é correto afirmar
que:

A) Carla não arquiva os documentos.
B) Daniel não arquiva os documentos.
C) Eduardo arquiva os documentos.
D) Antônio arquiva os documentos.
E) Beatriz arquiva os documentos.
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Questão 15

Num setor da SUDECO trabalham três agentes
administrativas: Bárbara, Elvira e Soraia. As três têm
gostos musicais distintos. Uma delas gosta de rock,
outra gosta de samba e a outra gosta de sertanejo. E
as três realizam trabalhos distintos: uma delas digita
relatórios, outra faz a gestão de estoque e a outra faz
a avaliação de documentos.
Um novo agente administrativo, que não as conhece,
quer identificar o nome e o trabalho que cada uma
realiza. Para isso, elas deram a ele as seguintes
informações:

• A agente administrativa que gosta de rock: “Não
faço avaliação de documentos nem digito
relatórios.”

• A agente administrativa que gosta de samba:
“Meu nome não é Elvira nem Soraia.”

• A agente administrativa que gosta de sertanejo:
“Nem eu nem Elvira avaliamos documentos.”

O novo agente administrativo concluiu corretamente
que:

A) A agente administrativa que gosta de rock é a
Soraia e digita relatórios.

B) Aagente administrativa que gosta de sertanejo é a
Soraia e avalia documentos.

C) Aagente administrativa que gosta de sertanejo é a
Bárbara e digita relatórios.

D) A agente administrativa que gosta de samba é a
Bárbara e digita relatórios.

E) A agente administrativa que gosta de rock é a
Elvira e faz a gestão do estoque.

Questão 16

Fernando, Bruno, Gilberto, Sérgio e Cláudio são
agentes administrativos da SUDECO e vão dividir, no
setor onde trabalham não necessariamente nessa
ordem, as tarefas de arquivamento, atendimento ao
público, controle de materiais, avaliações de
documentos e conferência. Para ser justo com todos,
o chefe do setor fez um sorteio aleatório para definir
uma única tarefa para cada um dos cinco agentes
administrativos. Na hora do almoço, os cinco agentes
administrativos fizeram as seguintes previsões a
respeito do sorteio:

– Fernando disse: “Acho que eu farei as
conferências, Bruno fará os arquivamentos,
Sérgio fará o atendimento ao público e Cláudio
fará avaliações de documentos.”

– Bruno disse: “Acho que Fernando fará avaliações
de documentos ou fará atendimento ao público.”

– Gilberto disse: “Acho que Sérgio fará as
conferências ou fará controle de materiais.”

– Sérgio disse: “Acho que farei avaliações de
documentos.”

– Cláudio disse: “Acho que o atendimento ao
público será feito por mim ou por Bruno.”

Considerando que, na hora do resultado, todos
haviam errado todas as previsões, é correto afirmar
que as tarefas sorteadas para Fernando, Bruno,
Gilberto e Sérgio foram, respectivamente:

A) controle de materiais, atendimento ao público,
avaliações de documentos e arquivamento.

B) controle de materiais, avaliações de documentos,
conferências e arquivamento.

C) arquivamento, atendimento ao público,
conferências e avaliações de documentos.

D) controle de materiais, avaliações de documentos,
atendimento ao público e arquivamento.

E) arquivamento, atendimento ao público, controle
de materiais e avaliações de documentos.
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Questão 17

Dizer que “Augusto é agente administrativo ou
Simone não é supervisora” é logicamente
equivalente a dizer que:

A) Augusto não é agente administrativo e Simone é
supervisora.

B) Se Simone é supervisora, entãoAugusto é agente
administrativo.

C) Se Augusto não é agente administrativo, então
Simone é supervisora.

D) Se Augusto é agente administrativo, então
Simone não é supervisora.

E) Augusto é agente administrativo se e somente se
Simone não é supervisora.

Em aplicativos para criação e edição de planilhas
eletrônicas, B2 representa:

A) uma tecla de atalho.
B) uma fórmula.
C) uma célula.
D) uma coluna.
E) uma linha.

Questão 19

No Windows Explorer, a imagem representa:

A) uma pasta.
B) um arquivo.
C) um dispositivo de armazenamento externo.
D) um hyperlink.
E) um atalho.

Questão 20

Questão 18

A negação da afirmação condicional “Se estiver
fazendo sol no feriado, eu vou ao clube” é:

A) Está fazendo sol no feriado e eu não vou ao clube.
B) Se não estiver fazendo sol no feriado, eu vou ao

clube.
C) Se estiver fazendo sol no feriado, eu não vou ao

clube.
D) Não está fazendo sol no feriado e eu vou ao clube.
E) Não está fazendo sol no feriado e eu não vou ao

clube.

INFORMÁTICA BÁSICA

Sobre o controle de acesso no Linux, o comando que
permite mudar a senha de acesso de um usuário é:

A) logout.
B) passwd.
C) rlogin.
D) slogin.
E) ssh.

Questão 21

Observe abaixo o texto extraído do site da SUDECO:

“Sudeco e Famasul discutem estratégias para o
Desenvo lv imento da INFRAESTRUTURA
AGROPECUÁRIAdo Centro-Oeste.”

No BrOffice Writer, a tecla ou combinação de teclas
de atalho que permite copiar a expressão em
destaque no texto é:

A) C
B) F2
C) CTRL+ X
D) CTRL+ V
E) CTRL+ C

Questão 22

A web contém milhões de sites e bilhões de páginas.
Estas páginas são conectadas através de:

A) tabelas.
B) portas USB.
C) guias.
D) hyperlinks.
E) URLs.

Questão 23

Sobre cópia de arquivos, somente NÃO é possível
copiar um arquivo para:

A) um http.
B) um local da rede.
C) um dispositivo USB.
D) área de trabalho do Windows.
E) uma pasta.

Questão 24

No Internet Explorer, o ícone permite:

A) atualizar as informações da página corrente.
B) adicionar na lista de favoritos o site visitado.
C) criar uma guia.
D) navegar pelas páginas visitadas.
E) encerrar uma sessão.

Questão 25
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Roberto, servidor público lotado na Superintendência
de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO,
costuma chegar atrasado ao trabalho. Assinale a
alternativa que contenha o dever que Roberto está
desrespeitando, ao chegar atrasado ao trabalho,
como servidor público.

A) Manter conduta compatível com a moralidade
pública.

B) Cumprir as ordens superiores, exceto as
manifestamente ilegais.

C) Ser leal a instituição que servir.
D) Ser assíduo e pontual ao serviço.
E) Observar as normas legais.

De acordo com a Lei nº 8.027/1990, o servidor público
que se ausentar durante o expediente, sem prévia
autorização do superior imediato, comete falta
administrativa punível com a seguinte pena:

A) advertência verbal.
B) advertência por escrito.
C) multa.
D) suspensão.
E) demissão.

Questão 27

Questão 26

As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando
contratadas com terceiros, serão, via de regra,
precedidas de:

A) aprovação pelo Poder Legislativo.
B) parecer favorável do Ministério Público.
C) licitação.
D) aprovação do Tribunal de Contas da União.
E) análise do Poder Judiciário.

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, especificamente
em seu artigo 6º, “toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
Administração” é considerada:

A) serviço.
B) obra.
C) compra.
D) execução direta.
E) execução indireta.

Questão 29

Segundo o artigo 2º da Lei Complementar
nº 129/2009, a sede da SUDECO fica localizada em:

A) Cuiabá.
B) Campo Grande.
C) Palmas.
D) Goiânia.
E) Brasília.

Questão 30

Questão 28

Em qual dos Estados abaixo a Superintendência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO –
atua?

A) Mato Grosso do Sul.
B) Tocantins.
C) Rondônia.
D) Pará.
E) Acre.

Questão 31

Questão 32

A Superintendência de Desenvolvimento do
Centro-Oeste – SUDECO – é uma:

A) Sociedade de economia mista.
B) Empresa Pública.
C) Autarquia Especial.
D) Fundação Pública.
E) Associação Pública.

Questão 33

Em relação aos Servidores Públicos da União,
segundo a Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa
correta.

A) Um dos requisitos básicos para a investidura em
cargo público é possuir nacionalidade brasileira
ou estrangeira.

B) Não é necessário, para investidura em cargo
público, estar quite com as obrigações eleitorais.

C) Um dos requisitos básicos para a investidura em
cargo público é possuir idade mínima de
16 (dezesseis) anos.

D) A investidura em cargo público ocorre com a
aprovação no concurso público respectivo.

E) É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
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Questão 34

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o
cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio
probatório por quantos meses?

A) 6 (seis).
B) 12 (doze).
C) 18 (dezoito).
D) 24 (vinte e quatro).
E) 30 (trinta).

Questão 35

Tendo como base o artigo 20 da Lei nº 8.112/1990,
assinale a alternativa correta quanto ao estágio
probatório do Servidor Público da União.

A) Um dos fatores analisados durante o estágio
probatório do servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo é o relacionamento com os
companheiros de trabalho.

B) O servidor em estágio probatório poderá obter
afastamento para participar de curso de
formação, decorrente de aprovação em concurso
para outro cargo na Administração Pública
Federal.

C) O servidor que não for aprovado no estágio
probatório será exonerado, mesmo que estável.

D) A lei veda que o servidor em estágio probatório
exerça cargos de provimento em comissão.

E) A duração do estágio probatório, para o servidor
nomeado para cargo de provimento efetivo, é de
3 (três) anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 36

Indique a alternativa que corresponde a um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil que,
segundo a Constituição Federal de 1988, representa
um e se apresenta, simultaneamente, como
objeto e um direito fundamental das pessoas.

A) Asoberania.
B) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
C) Adignidade da pessoa humana.
D) Acidadania.
E) O pluralismo político.

status

Questão 37

No que diz a Constituição Federal de 1988, a respeito
daAdministração Pública, é correto afirmar que:

A) as funções de confiança serão exercidas
exclusivamente por servidores investidos em
cargos em comissão.

B) só poderá ser aberto um novo concurso, quando
o concurso anterior estiver com prazo de
validade expirado.

C) o servidor público somente perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado.

D) é vedada a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.

E) se extinto o cargo, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, até ser aproveitado em outro
cargo.

Questão 38

Quais são os orçamentos compreendidos na Lei
Orçamentária Anual que têm entre suas funções a de
reduzir desigualdades inter-regionais, segundo o
critério populacional?

A) Fiscal e de investimento.
B) Fiscal e especial.
C) Da seguridade social e de investimento.
D) Fiscal e da seguridade social.
E) De investimento e de capital.

Questão 39

É uma das atribuições do poder hierárquico:

A) aplicar penalidades funcionais a seus agentes.
B) apurar cometimento de ilícitos administrativos

pelos seus agentes.
C) chamar a si funções originalmente atribuídas a um

subordinado.
D) explicar a lei para sua correta execução.
E) condicionar e restringir o uso e gozo de bens em

benefício da coletividade.

Questão 40

“É a situação de direito ou de fato que determina ou
autoriza a realização do ato administrativo.” Das
alternativas a seguir, assinale a que corresponde à
definição apresentada.

A) Forma.
B) Motivo.
C) Finalidade.
D) Competência.
E) Objeto.
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Questão 44

Questão 41

Na aquisição de materiais nos órgãos públicos
devem ser adotados alguns parâmetros para
distinguir o material de consumo do material
permanente. O critério usado, quando um material é
considerado de consumo, adquirido para consumo
imediato ou para distribuição gratuita, é o da:

A) durabilidade.
B) finalidade.
C) fragilidade.
D) perecibilidade.
E) incorporabilidade.

De acordo com a Lei nº 8.429/1992, os agentes
públicos que cometem atos de improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário estão
sujeitos à seguinte pena:

A) perda dos direitos políticos de três a cinco anos.
B) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor

da remuneração percebida.
C) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito

anos.
D) pagamento de multa civil até três vezes o valor

do acréscimo patrimonial.
E) proibido de contratar com o Poder Público pelo

prazo de três anos.

Questão 45

Questão 42

Um servidor público, responsável pelo planejamento
do setor de informática, deseja fazer uma previsão da
quantidade de cartuchos que deverá ser consumido
no ano de 2013. Para isso ele usou o modelo da
média móvel ponderada, considerando os últimos
cinco anos, como mostra a tabela a seguir:

Nesse caso, a previsão para 2013 seria de:

A) 97
B) 130
C) 125
D) 100
E) 104

Provimento é o ato pelo qual se efetua o
preenchimento do cargo público, com a designação
de seu titular. Na Coluna I constam algumas formas
de provimento, segundo a Lei nº 8.112/1990.
Estabeleça a correta correspondência com as
características da Coluna II.

Coluna I

1. reversão
2. reintegração
3. recondução

Coluna II

( ) retorno do servidor ao cargo anteriormente
ocupado, por inabilitação em estágio probatório
relativo a outro cargo.

( ) retorno de servidor aposentado à atividade
desde que, por interesse da administração,
haja cargo vago.

( ) retorno do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, quando invalidada a
sua demissão por decisão judicial.

Asequência correta é:

A) 1, 3 e 2.
B) 2, 1 e 3.
C) 1, 2 e 3.
D) 3, 1 e 2.
E) 2, 3 e 1.

Questão 43

Segundo a Lei n° 8.112/1990, qual é a penalidade
aplicada ao servidor que promover manifestação de
apreço ou desapreço no recinto da repartição?

A) Destituição de cargo em comissão.
B) Destituição de função comissionada.
C) Demissão.
D) Advertência.
E) Suspensão.

ano 2008 2009 2010 2011 2012
demandas 80 85 90 110 120

pesos 1 2 3 4 5
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Questão 46

A armazenagem compreende a guarda, localização,
segurança e preservação do material adquirido.
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com
os principais cuidados que o servidor deve ter.

A) Estocar os materiais pesados nas partes
inferiores das estantes.

B) Fornecer os materiais estocados com menos
tempo para evitar o envelhecimento do estoque.

C) Arrumar os materiais sem prejudicar o acesso às
partes de emergência.

D) Manter os materiais nas embalagens originais e
somente abertos por ocasião da utilização.

E) Estocar os materiais de modo que a face da
embalagem fique voltada para o lado de acesso.

Questão 47

Um bem considerado genericamente inservível para
um órgão público e classificado como antieconômico
é assim caracterizado, quando:

A) o seu rendimento for precário em virtude do uso
prolongado.

B) não estiver sendo aproveitado, embora esteja em
perfeitas condições.

C) não puder mais ser utilizado para o que se destina
devido à perda de suas características.

D) sua recuperação orçar em cinquenta por cento de
seu preço de mercado.

E) não puder mais ser utilizado, em razão da
inviabilidade econômica de sua recuperação.

Questão 48

Assinale a alternativa que corresponde ao seguinte
conceito:
É a opinião técnica ou científica sobre um ato que
serve de base à tomada de decisão.

A) Parecer.
B) Petição.
C) Aviso.
D) Atestado.
E) Manifesto.

Questão 49

Considere os nomes a seguir:

1. Alberto Soares Júnior
2. João Castelo Branco
3. Everaldo Santo Cristo
4. Dr.Alexandre Silva
5. Maria Cardoso Silva

O nome arquivado corretamente, segundo o método
alfabético, é:

A) Júnior,Alberto Soares
B) Branco, João Castelo
C) Santo Cristo, Everaldo
D) Silva, Dr.Alexandre
E) Cardoso Silva, Maria

Questão 50

Os dados ou informações referentes a assuntos
diplomáticos e de inteligência, cujo conhecimento
não autorizado possa acarretar dano grave à
segurança da sociedade e do Estado é classificado
como:

A) reservado.
B) ultraconfidencial.
C) confidencial.
D) ultrassecreto.
E) secreto.


