INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI)
Aplicação: 29/07/2012
Duração da prova: 04 (quatro) horas

TÉCNICO DE LABORATÓRIOÁREA REFRIGERAÇÃO
INSTRUÇÕES
• O candidato receberá do fiscal:
o

Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha

com cinco (05) alternativas e uma única correta.
o

Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas personalizado.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo informado nesta capa de
prova corresponde ao nome do cargo informado no ato da inscrição.
• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a quantidade e a numeração das
questões estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o
seu tempo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas.
• Não será permitido ao candidato retirar-se da sala de prova antes de decorrida 1 (uma) hora do
início dessa.
• O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato após decorridos 3 (três) horas e 30
(trinta) minutos do início da prova.
• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com
caneta esferográfica azul (preferencialmente) ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme exemplo a seguir:

• Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se do local
simultaneamente.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do fiscal de sala.

PORTUGUÊS

D) dizendo que tem uma grande paixão por ele,
que ainda pensa nele, mas que o relacionamento

Leia o texto e responda às questões de 01 a 15.
AMOR (Adélia Prado)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

A formosura do teu rosto obriga-me
e não ouso em tua presença
ou à tua simples lembrança
recusar-me ao esmero de permanecer
contemplável.
Quisera olhar fixamente a tua cara,
como fazem comigo soldados e choferes de
ônibus.
Mas não tenho coragem,
Olho só tua mão,
a unha polida olho, olho, olho e é quanto basta
pra alimentar fogo, mel e veneno deste amor
incansável
que tudo rói e banha e torna apetecível:
cadeiras, desembocaduras de esgotos,
ideia de morte, gripe, vestido, sapatos,
aquela tarde de sábado,
esta que morre agora antes da mesa pacífica:
ovos cozidos, tomates,
fome dos ângulos duros de tua cara de estátua.
Recolho tamancos, flauta, molho de flores,
resinas,
rispidez de teu lábio que suporto com dor,
e mais retábulos, faca, tudo serve e é estilete,
lâmina encostada em teu peito. Fala.
Fala sem orgulho ou medo
que à força de pensar em mim sonhou comigo
e passou o dia esquisito,
o coração em sobressaltos à campainha da porta,
disposto à benignidade, ao ridículo, à doçura.
Fala.
Nem é preciso que amor seja a palavra.
"Penso em você" – me diz e estancarei os
féretros,
tão grande é a minha paixão.

não pode mais existir;
E) pedindo que ele fale que pensa nela, não
precisa dizer que a ama, só que pensa nela.
02 Durante o texto, o eu lírico enumera elementos
que não são comuns em um poema de amor, por
exemplo: “cadeiras, desembocaduras de esgotos,
gripe, vestido, sapatos, ovos cozidos, tomates,
tamancos, flauta, resinas, retábulos, faca, estilete,
lâmina encostada em teu peito”. Essa enumeração
inusitada denuncia que a intenção do eu lírico é:
A) Mostrar a intensidade da repulsa que o eu
lírico apresenta naquele momento pelo amado;
B) Mostrar a intensidade do seu amor e,
praticamente, “obrigar” o amado a dizer o que o eu
lírico quer ouvir;
C) Deixar clara a intensidade do seu amor, mas
dizer também que não deseja mais a continuidade
desse amor;
D) Deixar transparecer um amor incondicional
pela pessoa amada, mas também lamentar que um
amor não correspondido não vale a pena;
E) Mostrar que, mesmo sendo profundamente
amado, o eu lírico quer distância da pessoa amada.

01 Pelo entendimento do texto, percebe-se que o

03 No

eu lírico é uma mulher que se dirige ao amado

“permanecer contemplável” (v 4) significa:

A) pedindo que ele fale que a ama, não que pensa
nela, mas que a ama;
B) dizendo que ainda pensa nele, não que o ama,
mas que ainda pensa nele;
C) pedindo a ele que a esqueça, porque ela não o
ama mais e também não pensa mais nele;

contexto

do

poema,

a

A) Permanecer submissa;
B) Continuar digna de ser admirada;
C) Continuar sofrendo por amor;
D) Permanecer admirando alguém;
E) Continuar sendo criticada.

expressão

04 Pelo entendimento que se faz do texto,

D) Semanticamente errada, mas sintaticamente

marque a opção correta:

correta, em função da pausa entre o sujeito e o

A) A caracterização lírica, subjetiva, emotiva,

verbo;

figurativa,

E)

poética

do

texto

denuncia

sua

Errada, visto que separaria o sujeito do

predominância conotativa;

predicado.

B) Percebe-se claramente a predominância do

07 A forma verbal “quisera” (v 5) está no:

sentido denotativo da linguagem, visto que a
intenção do eu lírico é demonstrar um forte
sentimento de abandono;

A) Presente do indicativo;
B) Pretérito perfeito;
C) Pretérito mais-que-perfeito;

C) O texto é predominantemente figurativo, tendo
em vista a caracterização informativa, referencial e

D) Pretérito imperfeito;
E) Futuro do pretérito.

objetiva dada à linguagem;
D) Percebe-se

que

predomina

o

sentido

08 A palavra “fixamente” (v 5) apresenta:

conotativo da linguagem, mesmo o texto sendo

A) 7 fonemas;

inteiramente referencial, informativo e objetivo;

B) 8 fonemas;

E) Por se tratar de um texto metalinguístico,

C) 9 fonemas;

pode-se dizer que a caracterização predominante é

D) 10 fonemas;

a denotação.

E) 11 fonemas.

05 Analisando o contexto, a palavra “apetecível”
(v 11) só NÃO significa:
A) Apetitoso;
B) Desejado;
C) Agradável;
D) Repugnante;
E) Atrativo.

09 Observe

a

palavra

“choferes”

(v

6)

representando o plural de “chofer”. Assim, marque a
opção que traz o plural INCORRETO:
A) Chapéus;
B) Pastéis;
C) Degraus;
D) Troféis;
E) Gravidezes.

06 Colocando uma vírgula depois da palavra
“rosto” (v 1), a oração estaria:
A) Sintaticamente correta, visto que o pronome
oblíquo “lhe” dá condições para a colocação da
vírgula;
B) Correta, visto que a pausa depois da palavra

10 Pelo contexto dos versos, percebe-se que a
palavra “só” (v 8), morfologicamente, é um (a):
A) Adjetivo;
B) Advérbio;
C) Pronome;

“rosto” exige obrigatoriamente a vírgula;

D) Preposição;

C) Errada, porque o pronome “lhe” está

E) Conjunção.

deslocado da sua posição original;

11 No verso “que tudo rói e banha e torna

15 O pronome oblíquo “me” (v 28) está colocado:

apetecível” (v 11), a repetição da palavra destacada

A) Em mesóclise, para atender ao caráter artístico

caracteriza uma figura chamada:

do texto;

A) Assíndeto;

B) Em ênclise, em função da erudição dada ao

B) Aliteração;

poema;

C) Anáfora;

C) Em próclise, em função da “liberdade”

D) Anacoluto;

gramatical dada ao fazer poético;

E) Polissíndeto.

D) De forma errada, mesmo considerando a

12 A palavra “rói” (v 11) é acentuada pela:
A) Regra dos monossílabos tônicos;
C) Mesma regra da palavra “reconstrói”;
D) Regra das oxítonas terminadas em “i”
E) Mesma regra da palavra “veículo”.
13 Analisando o verbo “rói” (v 11) no contexto
do poema, percebe-se que ele se classifica como:
A) Transitivo direto;
B) Transitivo indireto;
C) Transitivo direto e indireto;
D) Intransitivo;
E) Verbo de ligação.
14 Observe:
“...molho de flores” (v 18)
Eu sempre molho as plantas.

Comparando as palavras destacadas acima,
afirmar

que

caracterizam,

especificamente, um caso de:
A) Homônimos homógrafos;
B) Homônimos homófonos;
C) Homônimos perfeitos;
D) Sinônimos;
E) Homônimos homófonos e parônimos ao
mesmo tempo.

E) De

forma

correta,

porém

inadequada,

considerando o caráter formal inerente ao poema.

B) Regra do ditongo fechado;

podemos

“liberdade” poética;

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

B) Enunciado de Clausius para a Primeira Lei
da Termodinâmica.

16 “Quando dois corpos têm igualdade de

C) Enunciado de Kelvin – Planck para a

temperatura com um terceiro corpo, eles terão

Primeira Lei da Termodinâmica.

igualdade de temperatura entre si”. O texto se

D) Enunciado de Clausius para a Segunda Lei

refere a:

da Termodinâmica.

A) Primeira Lei da Termodinâmica.

E) Definição

B) Segunda Lei da Termodinâmica.

Termodinâmica.

da

Primeira

Lei

da

C) Lei Zero da Termodinâmica.
D) Definição de transferência de calor.
E) Modos de transferência de calor.

20 Quais os fatores que influenciam no
rendimento térmico do Ciclo de Carnot?
A) Somente a temperatura da fonte fria.

◦

17 Quanto vale 113 F em Kelvin?

B) Das temperaturas das fontes fria e quente.

A) 386K.

C) Somente a temperatura da fonte quente.

B) 286K.

D) Das substâncias do ciclo.

C) 329K.

E) Dos materiais do ciclo.

D) 318K.
E) 418K.

21 Que acessório é utilizado em um sistema de
refrigeração que tem como objetivo reter

18 “Energia em trânsito de um corpo para outro

impurezas sólidas e umidade do sistema?

corpo, como resultado de uma diferença de

A) Visor de líquido.

temperatura entre os dois corpos” é a definição de:

B) Filtro secador.

A) Calor.

C) Tubo Sifão.

B) Temperatura.

D) Pressostato.

C) Pressão.

E) Válvula de bloqueio.

D) Umidade.
E) Trabalho.

22 Que acessório instalado em um compressor
tem como função protegê-lo em eventuais

19 “É impossível construir um dispositivo que

variações de pressão?

opere num ciclo termodinâmico e que não

A) Termistor de temperatura.

produza outros efeitos além do levantamento de

B) Filtro secador.

um peso e troca de calor com um único

C) Tubo Sifão.

reservatório térmico”. Esse enunciado é:

D) Pressostato.

A) Enunciado de Kelvin – Planck para a

E) Válvula de bloqueio.

Segunda Lei da Termodinâmica.

23 De acordo com a NBR 16401, quanto à

25 Considere um tubo onde flui internamente

distribuição de ar, o traçado da rede de dutos

uma substância com uma velocidade de 8 m/s.

deve obedecer a várias exigências. Escolha a

O diâmetro interno deste tubo é de 40 cm. Qual

única alternativa que NÃO representa essa

a vazão interna desse fluido em m3/h?

exigência.

(considere π = 3,14)

A) O caminhamento dos dutos deve ser o mais

A) 3.617 m3/h

curto e direto possível, considerando as

B) 10.048 m3/h

interferências com a estrutura e as demais

C) 3.900 m3/h

instalações e serviços do edifício.

D) 4.200 m3/h

B) Não devem ser instaladas bocas de ar

E) 362 m3/h

diretamente em duto tronco de insuflação,
exceto quando atender a um único ambiente.

26 Quatro cubos iguais, de aresta a = 80 cm e

C) Nas bifurcações de dutos não devem ser

densidade d = 500 kg/m³, estão apoiados sobre

utilizados divisores tipo splitters.

uma superfície horizontal, como indica a figura

D) Pode-se fazer diversos desvios nas redes de

abaixo. Determine a pressão média que esses

dutos, sem se preocupar com as perdas de carga

cubos exercem no plano. Considere g = 10m/s².

causadas pelos desvios.
E) Os dutos de ar devem atender aos requisitos
da NBR 16401-3.
24 Qual dos fatores abaixo, NÃO deve ser

Figura

levado em consideração no dimensionamento e
no cálculo da perda de carga em um duto de ar?

A) 400 Pa
B) 40.000 Pa

A) Velocidade do ar.

C) 4.000 Pa

B) Dimensão do duto.

D) 3.600 Pa

C) Tipo do material do duto.

E) 36.000 Pa

D) Formato do duto.
E) Isolamento externo do duto.

27 Um fluido cuja densidade é 0,8 g/cm³
preenche

totalmente

um

recipiente,

cujo

volume é 2,4 m³. Qual a massa do fluído
contida neste recipiente?
A) 1.920 Kg
B) 192 Kg
C) 19.200 Kg
D) 1,92 Kg
E) 3.000 Kg

28 Verificou-se a presença de bolhas através

30 Um arquivo anexado no corpo de um e-mail

do visor de líquido instalado na linha de líquido

terá sua representação pelo seguinte sinal:

de um self contained. Assim, com o sintoma
apresentado no visor de líquido, podemos
afirmar que:

A) Âncora
B) Interrogação
C) Exclamação

A) Todo fluido refrigerante se encontra na

D) Clipe

forma de vapor.

E) Bandeira

B) O subresfriamento se encontra dentro da
faixa do fabricante.

31 Uma

forma

de

buscar

C) A serpentina do evaporador se encontra suja.

expressão em site de pesquisa é:

D) Há alguma obstrução na linha do sistema de

A) Usar o sinal de aspas

refrigeração.

B) Usar o sinal de asterisco

E) A serpentina do condensador se encontra

C) Usar o sinal de interrogação

suja.

D) Usar o sinal de adição

exatamente

a

E) Usar o sinal de igual
29 Escolha a alternativa que mais identifica um
Self Contained, com condensador remoto a ar.

32 Analisando as teclas utilizadas como atalho

A) No evaporador, encontramos a serpentina,

do Windows, marque a opção INCORRETA.

dispositivo de expansão e o ventilador; e, no

A) ALT + F4 – fecha o programa

condensador, os demais componentes.

B) CTRL + Z – desfaz a última seção

B) No evaporador, encontramos somente a

C) CTRL + I – palavras em itálico

serpentina e o ventilador, enquanto os demais

D) CTRL + T – seleciona tudo

componentes ficam no condensador.

E) CTRL + P – imprime um documento

C) No evaporador, encontramos a serpentina, o
ventilador, o compressor e o dispositivo de

33 Qual dos fatores abaixo não deve ser

expansão,

considerado no cálculo de carga térmica?

encontramos

enquanto
somente

no
a

condensador
serpentina

de

A) Cor interna das paredes

condensação e o ventilador.

B) Iluminação

D) No evaporador, encontramos a serpentina e

C) Orientação solar

o ventilador, e no condensador temos o

D) Tipo da construção

dispositivo de expansão, o compressor, a

E) Ocupação

serpentina de condensação e o ventilador.
E) No evaporador, encontramos a serpentina, o
ventilador e o compressor, ficando o dispositivo
de expansão no condensador.

34 Qual dos fatores abaixo NÃO tem influência

D) Pressostato

no cálculo de carga térmica para conforto?

E) Filtro secador

A) Movimentação do ar

38 Os fluidos refrigerantes, utilizados em

B) Vestimenta das pessoas

sistemas

C) Temperatura do ar

divisórias

refrigeração,

devem

possuir

algumas propriedades para atender a sua

D) Atividade desempenhada no ambiente
E) Paredes

de

de

ambientes

função. Das opções abaixo, escolha a única que
o fluido refrigerante NÃO deve possuir.

condicionados
A) Não deve ser corrosivo.
35 Componente instalado na linha de líquido,

B) Deve ser inflamável.

próximo ao evaporador em aparelhos de janela,

C) Deve

que tem como função baixar a pressão do fluido

vaporização.

refrigerante, possibilitando absorção do calor?

D) Deve ter pequeno volume específico.

A) Tubo capilar.
B) Válvula de expansão.
C) Válvula solenoide.
D) Filtro de 1 entrada e 2 saídas.
E) Evaporador.

ter

elevado

tem como função transformar em líquido todo
fluido refrigerante, liberando calor para o
ambiente externo?

compressores Scroll e tem como função evitar

B) Compressor

que o compressor funcione com a rotação

C) Condensador

invertida?

D) Dispositivo de expansão

C) Relé sequência de fase.
D) CLO
E) Transdutor.
37 Que acessório serve para bloquear a

E) Fluido refrigerante
40 Que

compressor

funciona

invólucro estacionário com abertura de sucção
e descarga?

líquido e na linha de sucção e também é

B) Compressor Parafuso

utilizado para medição de pressão?

C) Compressor Scroll

C) Válvula solenoide.

duas

sendo uma delas macho e a outra fêmea, em um

A) Compressor Alternativo

B) Válvula de serviço.

com

engrenagens helicoidais ajustadas entre si,

passagem de fluido refrigerante na linha de

A) Visor de líquido.

de

39 Que componente do ciclo de refrigeração

A) Evaporador

B) Relé de sobrecarga.

latente

E) Deve ter condutibilidade térmica elevada.

36 Que componente elétrico é instalado em

A) Contactora.

calor

D) Compressor de palhetas
E) Compressor centrífugo

pluralismo

LEGISLAÇÃO/DOCUMENTOS
INSTITUCIONAIS

de

pedagógicas,

ideias

e

de

concepções

vedando

a

coexistência

de

instituições públicas e privadas de ensino.

41 Com vistas a assegurar a efetividade do

IV ( ) Atualmente, a obrigatoriedade do

direito à educação, a Constituição da

atendimento educacional especializado aos

República determina que

portadores

A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da
sociedade,
visando
ao
pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (art. 205 da
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988).

de

preferencialmente

necessidades

especiais,

nas

da

escolas

rede

especializada de ensino, se apresenta como uma
das mais importantes garantias constitucionais
para efetividade do direito à educação no
Brasil.
V (

) A Constituição Federal de 1988, dispõe

dispositivo

que o dever do Estado com a educação será

constitucional acima e considerando que o

efetivado mediante a garantia de atendimento ao

dever do Estado na área educacional será

educando, em todas as etapas da educação básica,

efetivado

por meio de programas suplementares de material

A

partir

da

mediante

leitura

o

do

cumprimento

de

princípios e garantias, analise as afirmativas

didático-escolar,

abaixo e assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

assistência à saúde.

transporte,

Assinale a sequência correta:
I ( ) No tocante à forma como o ensino será
princípios

A) V, V, F, F, V

consagrados na nossa Carta Magna são o da

B) V, F, V, F, F

igualdade de condições para o acesso e

C) F, F , V, F, V

permanência na escola e o da liberdade de

D) F, V, V, F, V

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

E) V, F, F, F, V

ministrado,

dois

importantes

pensamento, a arte e o saber.
II (

) Segundo a CF/88, o dever do Estado

com a educação será efetivado mediante a
garantia constitucional de educação básica
obrigatória e gratuita dos 6 (seis) aos 18
(dezoito) anos de idade, assegurada inclusive
sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade jovem.
III (

) Segundo a Constituição Cidadã, o

ensino, em seus vários níveis e modalidades,
será ministrado com base nos princípios da

garantia de padrão de qualidade e do

alimentação

e

42 Segundo a Constituição da República

43 Dispõe a Constituição Federal, que é vedada a

Federativa do Brasil, ao servidor público da

acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37,

administração direta, autárquica e fundacional,

XVI). Essa é a regra geral a respeito. [Essa] vedação

no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as

atinge, por conseguinte, a acumulação remunerada

seguintes disposições, EXCETO:

de cargos, empregos e funções na Administração

A) Para efeito de benefício previdenciário, no
caso de afastamento do servidor público, os
valores serão determinados como se no

havendo

no

os dois setores da Administração entre si (FILHO,
José dos Santos Carvalho. Manual de Direito
Administrativo. 22 ed. Revista, ampliada e

exercício estivesse.
B) Investido

Direta e Indireta, seja dentro de cada uma, seja entre

mandato

compatibilidade

de

de

vereador,

horários,

o

atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2009, p. 626).

servidor público perceberá as vantagens de seu

A Constituição Federal de 1988 admite a

cargo, emprego ou função, sem prejuízo da

acumulação remunerada de cargos públicos, quando

remuneração do cargo eletivo.

houver compatibilidade de horários, em algumas

C) Investido no mandato de prefeito, o

situações que expressamente menciona. São

servidor público será afastado do cargo,

hipóteses de permissividade de acumulação de

emprego ou função, sendo-lhe facultado optar

cargos, empregos ou funções públicas, segundo a

pela sua remuneração.

CF/88:

D) No exercício de mandato eletivo federal,

I

Dois cargos de professor.

estadual ou distrital, havendo compatibilidade

II

Um cargo de professor com outro técnico ou

de horários, o servidor público perceberá as

científico.

vantagens de seu cargo, emprego ou função,

III

sendo-lhe

médico, excluindo os outros profissionais de saúde.

facultado

optar

pela

sua

remuneração.
E) Em

qualquer

IV
situação

que

exija

o

afastamento do servidor público para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de

Dois cargos ou empregos privativos de

Dois

cargos

regulamentadas,

jurídicos

excluindo

com
os

profissões

membros

Ministério Público Federal.
É certo afirmar que:

serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento.

A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I, II, e IV estão corretos.
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
E) Apenas os itens I e II estão corretos.

do

44

O

inciso

VI,

do

art.

7º,

da

Lei

readaptação,

reversão,

aproveitamento,

nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de

reintegração e recondução. A ascensão e a

Educação Profissional, Científica e Tecnológica

transferência,

e criou os Institutos Federais de Educação,

dispositivo, foram suprimidas pela Lei nº 9.527,

Ciência e Tecnologia, dispõe sobre o seguinte:

10.12.97.” (FILHO, José dos Santos Carvalho.

observadas suas finalidades e características,

Manual de Direito Administrativo. 22 ed.

os Institutos Federais têm como um de seus

Revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro:

objetivos

Editora Lumen Juris, 2009, p. 588).

ministrar

cursos

em

nível

de

educação superior.
Sendo

assim,

anteriormente

previstas

no

A partir da leitura do texto acima, numere a
responda:

conforme

o

2ª coluna de acordo com a 1ª, associando

dispositivo legal acima, em relação aos cursos

corretamente as formas de provimento de

de nível de educação superior, ministrados

acordo com a lei que dispõe sobre o regime

pelos Institutos Federais,

jurídico dos servidores públicos civis da União,

NÃO podemos

afirmar que são cursos
A) Superiores

de

das autarquias e suas fundações públicas
tecnologia

visando

à

formação de profissionais para os diferentes

federais (Lei 8.112/90):
1ª COLUNA

setores da economia.

1. Aproveitamento.

B) De licenciatura, com vistas à formação de

2. Readaptação.

professores para a educação básica, sobretudo

3. Reversão.

nas áreas de ciências humanas e sociais.

4. Reintegração.

C) De bacharelado e engenharia, visando à

5. Recondução.

formação de profissionais para os diferentes

2ª COLUNA

setores da economia e áreas do conhecimento.

( ) É a investidura do servidor em cargo de

D) De

de

atribuições e responsabilidades compatíveis

aperfeiçoamento e especialização, visando à

com a limitação que tenha sofrido em sua

formação de especialistas nas diferentes áreas

capacidade física ou mental verificada em

do conhecimento.

inspeção médica.

E) De pós-graduação stricto sensu que

( ) É a reinvestidura do servidor estável no

contribuam para promover o estabelecimento

cargo anteriormente ocupado, ou no cargo

de bases sólidas em educação, ciência e

resultante

de

sua

transformação,

quando

tecnologia.

invalidada

a

sua

demissão

decisão

pós-graduação

lato

sensu

por

administrativa ou judicial, com ressarcimento
45 “Várias são as formas de provimento, todas
dependentes de um ato administrativo de
formalização. O art. 8º da Lei nº 8.112/90
enumera essas formas: nomeação, promoção,

de todas as vantagens.
( ) É o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quanto junta médica
oficial declarar insubsistentes os motivos da

aposentadoria;

ou

no

interesse

da

A) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor

administração.

ensejar a imposição de penalidade de suspensão

( ) É o retorno do servidor estável ao cargo

por mais de 30 (trinta) dias, de demissão,

anteriormente

de

cassação de aposentadoria ou disponibilidade,

inabilitação em estágio probatório relativo a

ou destituição de cargo em comissão, será

outro cargo ou reintegração do anterior

obrigatória

ocupante.

disciplinar.

(

B) As

ocupado

e

decorrerá

) É o retorno à atividade de servidor em

a

instauração

denúncias

de

anônimas

processo

sobre

disponibilidade, obrigatoriamente em cargo de

irregularidades no serviço público serão objeto

atribuições e vencimentos compatíveis com o

de

anteriormente ocupado.

sindicância

Assinale a sequência correta:
A) 1, 3, 5, 2, 4.
B) 1, 2, 4, 3, 5.
C) 2, 4, 3, 5, 1.
D) 3, 5, 2, 4, 1
E) 4, 2, 1, 5, 3.

apuração

mediante

procedimento

investigativa,

desde

que

de
o

denunciante informe seu endereço à autoridade
superior.
C) No processo administrativo disciplinar,
quando o fato narrado na denúncia não
configurar evidente infração disciplinar ou
ilícito penal, a autoridade superior é obrigada a
converter o processo disciplinar em sindicância

46 Dissertando sobre processo administrativo

disciplinar.

disciplinar, Meirelles (2009) assevera que

D) Da

“ A Administração Pública, para registro
de seus atos, controle da conduta de seus
agentes e solução de controvérsias dos
administrados,
utiliza-se
de
diversificados
procedimentos,
que
recebem a denominação comum de
processo administrativo [disciplinar].”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
administrativo brasileiro. 35. ed. São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 690, apud
LESSA, Sebastião José. Do processo
administrativo disciplinar e da
sindicância. 5. ed. revista e atualizada.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p.
45).

sindicância

poderá

resultar:

arquivamento do processo por falta de objeto,
instauração

de

processo

administrativo

disciplinar ou aplicação de penalidade de
suspensão ou demissão, a bem do serviço
público.
E) Como medida cautelar e a fim de que o
servidor não venha influir na apuração da
irregularidade, a autoridade instauradora do
processo disciplinar poderá determinar o seu
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo
de até 90 (noventa) dias, com prejuízo da

A partir da leitura do texto acima e
tomando como base os dispositivos da Lei
8.112/90, assinale a alternativa correta sobre
Processo Administrativo Disciplinar (PAD):

remuneração.

47 O art. 5º da Lei 11.091/2005 (que dispõe

48 São vedações ao servidor público no

sobre a estruturação do Plano de Carreira dos

exercício do cargo ou função, expressas

cargos Técnico-Administrativos em Educação no

Decreto nº 1.171/94, que aprova o Código de

âmbito das Instituições Federais de Ensino

Ética Profissional do Servidor Público Civil do

vinculadas ao Ministério da Educação) estabelece

Poder Executivo Federal, EXCETO:

os seguintes conceitos: plano de carreira, nível de
classificação, padrão de vencimento, cargo, nível
de

capacitação,

ambiente

organizacional

e

usuários.

A) Permitir

que

perseguições,

no

simpatias,

antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram no trato com o
público, com os jurisdicionados administrativos

Sendo assim, assinale a alternativa FALSA
sobre alguns dos conceitos definidos pela Lei
11.091/2005:

ou com colegas hierarquicamente superiores ou
inferiores.
B) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou

A) Nível de classificação é o conjunto de cargos

receber qualquer tipo de ajuda financeira,

de mesma hierarquia, classificados a partir do

gratificação, prêmio, comissão, doação ou

requisito

de

vantagem

de

habilidades

familiares

ou

de

responsabilidade,

escolaridade,

nível

conhecimentos,

qualquer
qualquer

espécie,
pessoa,

para
para

si,
o

específicas, formação especializada, experiência,

cumprimento da sua missão ou para influenciar

risco e esforço físico para o desempenho de suas

outro servidor para o mesmo fim.

atribuições.

C) Usar de artifícios para procrastinar ou

B) Ambiente organizacional é o conjunto de

dificultar o exercício regular de direito por

princípios, diretrizes e normas que regulam o

qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou

desenvolvimento

material.

profissional

dos

servidores

titulares de cargos que integram determinada

D) Coagir ou aliciar subordinados no sentido de

carreira, constituindo-se em instrumento de gestão

filiarem-se

de órgão ou entidade.

sindical, ou a partido político.

C) Padrão de vencimento é a posição do servidor

E) Prejudicar deliberadamente a reputação de

na escala de vencimento da carreira em função do

outros servidores ou de cidadãos que deles

nível de capacitação, cargo e nível de classificação.

dependam.

D) Nível de capacitação é a posição do servidor
na matriz hierárquica dos padrões de vencimento
em decorrência da capacitação profissional para o
exercício das atividades do cargo ocupado,
realizada após o ingresso.
E) Cargo é o conjunto de atribuições e
responsabilidades

previstas

na

estrutura

organizacional que são cometidas a um servidor.

a

associação

profissional

ou

49 O Regimento Interno Geral do Instituto Federal

atuação,

do Piauí (IFPI) é um manual que descreve, de

patrimônio público e fortalecimento da gestão.

forma estruturada e sistemática, as descrições

( ) É

sumárias e as competências das unidades

responsável pela administração e supervisão de

organizacionais

todas as atividades do Campus.

pertencentes

à

estrutura

organizacional, conforme estrutura organizacional

sejam

a

unidade

Portaria da Reitoria nº 1203, de 24/11/2011,

A) 1, 3, 5, 4, 2.

publicadas no Boletim de Serviço – Edição Extra

B) 2, 5, 3, 1, 4.

nº 04, de 24/11/2011. (IFPI. Regimento Interno

C) 3, 5, 2, 1, 4.

Geral: Resolução n 020/2011 – CONSUP.

D) 3, 4, 2, 1, 5.

Teresina: IFPI, 2011, p. 4).

E)

coluna

de

corretamente

acordo com
as

a

1ª, associando

unidades

organizacionais

pertencentes à estrutura organizacional do Instituto
Federal do Piauí (IFPI):
1ª COLUNA
1. Auditoria Interna Geral
2. Colégio de Dirigentes (COLDIR)
3. Conselho Superior (CONSUP)
4. Diretoria-Geral
5. Reitoria
2ª COLUNA
( ) É o órgão superior colegiado máximo do
IFPI. Possui caráter consultivo e deliberativo.
( ) É a unidade organizacional executiva central,
responsável pela administração e supervisão de
todas as atividades do IFPI.
(

) É o órgão superior consultivo e de apoio ao

processo decisório da Reitoria, em matérias e
ssuntos com abrangência para o IFPI.
( ) É a unidade organizacional de controle
interno, responsável por assistir aos gestores do
IFPI quanto às matérias que, no âmbito de sua

3, 5, 4, 1, 2.

à

organizacional

Assinale a sequência correta:

aprovada pela Resolução nº 019/CONSUP e

A partir da leitura do texto acima, numere a 2ª

concernentes

defesa

do

executiva

50 Conforme disposto no caput do art. 2º da

C) Apenas as unidades contidas nos itens I, II

Resolução nº 1, de 31 de agosto de 2009

e V e VI.

(publicada no Diário Oficial da União nº 168, de

D) Apenas as unidades contidas nos itens I,

02/09/2009, p. 20), que aprova o Estatuto do IFPI,

III, V e VII.

“ O Instituto Federal do Piauí é uma
instituição de educação superior, básica
e
profissional,
pluricurricular,
multicampi
e
descentralizada,
especializada na oferta de educação
profissional
e
tecnológica
nas
diferentes modalidades de ensino, tendo
como sedes, para os fins da legislação
educacional várias unidades (art. 2º da
Resolução nº 1/2009, com adaptações,
grifo nosso).
Sendo assim, analise os itens abaixo:
I

Reitoria, Campus Teresina Central e

Campus Teresina Zona Sul.
II

Campus

Angical,

Campus

Piripiri

e

Campus Parnaíba.
III Campus Canto do Buriti, Campus Bom
Jesus e Campus Cristalândia.
IV Campus Piracuruca, Campus Esperantina e
Campus Luzilândia.
V

Campus São Raimundo Nonato, Campus

Uruçuí e Campus Corrente.
VI Campus Santa Maria da Codipi, Campus
Grande Dirceu e Campus Parque Piauí.
VII Campus

Floriano,

Campus

Picos

e

Campus Paulistana.
Dessa forma, responda: considerando o art.
2º do Estatuto do IFPI, são unidades que
compõem

a

estrutura

multicampi

e

descentralizada do Instituto Federal do Piauí:
A) Apenas as unidades contidas nos itens I, II,
V e VII.
B) Apenas as unidades contidas nos itens I, II,
IV e VII.

E) Apenas as unidades contidas nos itens I,
IV, V e VI.
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