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BOLETIM DE QUESTÕES

N

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1.

LEMBRE-SE

Este boletim de questões é constituído de:

A duração desta prova é de 4 (quatro) horas,
iniciando às 08 (oito) horas e terminando às 12
(doze) horas.

- 50 (cinquenta) questões objetivas.

4.

2.

Confira se, além desse boletim de questões, você
recebeu o cartão-resposta destinado à marcação
das respostas das 50 questões objetivas.

5.

3.

No CARTÃO-RESPOSTA

É terminantemente proibida a comunicação entre
candidatos.

6.

Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da
seguinte maneira:

ATENÇÃO

a)

Confira seu nome e número de inscrição na
parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que
você recebeu.

b)

No caso de não coincidir seu nome e número
de inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o
seu. Se o seu cartão não for encontrado,
solicite um cartão virgem, o que não
prejudicará a correção de sua prova.

a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no
Boletim de Questões.

Verifique se o Boletim de Questões está
legível e com o número de páginas correto. Em
caso de divergência, comunique ao fiscal de
sua sala para que este providencie a troca do
Boletim de Questões. Confira, também, na
Capa do Boletim de Questões e no rodapé
das páginas internas, o nome do cargo
pleiteado.

c)

c)

d)

e)

f)

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões,
a alternativa que julgar correta, para depois
marcá-la no Cartão-Resposta definitivamente.

d) Ao marcar a alternativa no Cartão-Resposta,
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furálo, tendo atenção para não ultrapassar os limites
do círculo.

Após a conferência, assine seu nome no
espaço
correspondente
do
CARTÃORESPOSTA, do mesmo modo como foi
assinado no seu documento de identidade,
utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou
azul.
Para cada uma das questões existem 5 (cinco)
alternativas, classificadas com as letras a, b, c,
d, e. Só uma responde corretamente ao
quesito proposto. Você deve marcar no CartãoResposta apenas uma letra. Marcando mais
de uma, você anulará a questão, mesmo que
uma das marcadas corresponda à alternativa
correta.
O CARTÃO-RESPOSTA não pode
dobrado, nem amassado, nem rasgado.

Órgão Executor
UEPA – PROGRAD – DAA

ser

Marque o Cartão-Resposta, usando caneta
esferográfica com tinta azul ou preta,
preenchendo
completamente
o
círculo
correspondente à alternativa escolhida para
cada questão.

Marque certo o seu cartão como indicado:
CERTO

7.
8.

e) O gabarito poderá ser copiado, SOMENTE,
nos sessenta minutos que antecedem o
término da prova, em formulário próprio,
anexo a este boletim de questões, que
poderá ser destacado, conforme o subitem
9.27, do Edital Nº01/2013-SEAD/FAPESPA .
f) Além de sua resposta e assinatura, nos locais
indicados, não marque nem escreva mais nada
no Cartão-Resposta.
Releia estas instruções antes de entregar a prova.
Assine na lista de presença, na linha
correspondente, o seu nome, do mesmo modo como
foi assinado no seu documento de identidade.
BOA PROVA!
Belém – Pará
Fevereiro de 2014
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1.

Na estrofe da música abaixo (Eu preciso
aprender a só ser), Gilberto Gil brinca com o
jogo de palavras nas expressões em negrito.
Assinale a alternativa que dá o sentido
pretendido pelo autor ao usar cada uma delas
respectivamente.

Sabe, gente
Eu sei que no fundo o problema é só da gente
É só do coração dizer não quando a mente
Tenta nos levar pra casa do sofrer
E quando escutar um samba-canção
Assim como "Eu preciso aprender a ser só"
Reagir e ouvir o coração responder:
Eu preciso aprender a só ser.

4.

a papeis; assembléia; dia-a-dia
b ideia; autossustentável; inter-relacionado
c líquido;sub-região; sexta feira
d sub-prefeito; preprojeto; constrói
e pós-graduação; lingüiça; interhumano
5.

a solidão; egoísmo
b egoísmo; aversão à vida social
c solidão; apenas ser
d aversão à vida social; egoísmo

a ambiguidade

a Meus amores
b Minha casa branca, minha mulher
c Meus filhos
d Oração sem sujeito
e Eles (sujeito indeterminado)
3.

b polissemia

Observe os versos de Milton Nascimento, da
música ‘Era rei e sou escravo’, e assinale a
alternativa que contém o sujeito das orações
que compõem o trecho destacado.

Era rei e sou escravo
Era livre e sou mandado!
Onde a minha terra firme, África dos meus
amores.
Onde a minha casa branca, minha mulher e
meus filhos.
Me trouxeram para longe, amarrado na
madeira, me bateram com chicote, me
xingaram, me feriram.

Assinale a alternativa que apresenta o sentido
correto das expressões em destaque no
período abaixo, considerando o contexto em
que elas aparecem:

“Certamente abalado pela aula magna de Direito
pronunciada pelo ministro Celso de Mello na
sessão do dia 18 de setembro, em que todos os
seus patéticos argumentos vociferados na
semana anterior foram reduzidos a pó, o ministro
Gilmar Mendes cometeu mais um erro crasso
em fala à imprensa. [...]”
(Antônio Barbosa Filho. Gilmar Mendes: Ignorância e
Preconceito. Disponível em: http://outraspalavras.net. Acesso
em 20 setembro 2013).

a aula magistral; de fera; erro comum.
b aula acadêmica; com voz rouca; erro banal.
c aula magistral; ditos aos gritos; erro
grosseiro.
d aula comum; ditos aos gritos; erro banal.
e aula universitária; de fera; erro grosseiro.
UEPA

Observe o fragmento de texto abaixo, mais
especificamente a frase em destaque, que
apresenta mais de uma possibilidade de
interpretação. Trata-se, portanto, de um caso
de:

“Toda a população se surpreendeu quando
o juiz decidiu julgar os rapazes culpados.”

e apenas ser; solidão
2.

Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão grafadas segundo o Novo
Acordo Ortográfico.

c sinonímia
d vagueza
e paronímia
Leia o Texto I para responde à questão 6.
Texto I
A maior mobilização no Brasil desde 1992
permanece em curso e em disputa. A primeira
reivindicação, pontual e popular, a revogação do
aumento das tarifas do transporte, obteve êxito.
E, a partir dessa conquista, o movimento
explodiu, apresentando diversas bandeiras. Com
pautas difusas, por vezes contraditórias, e sem
organização
centralizada,
as
demandas
aclamadas nas ruas impuseram uma nova agenda
ao poder público. Acuado e ainda tentando
compreender a dinâmica dos protestos, este
acenou com mais verbas para a educação, saúde,
mobilidade urbana e até a possibilidade de uma
reforma política.
(Luís Brasilino, Renato Godoy, Cristiano Navarro. Julho de 2013.
In. Jornal Le monde Diplomatique Brasil. Edição 72. Julho de
2013)

6.

O
primeiro
semestre
de
2013
será
marcadamente
lembrado
pelas
intensas
manifestações sociais em praticamente todas
as capitais estaduais e em dezenas de outras
cidades. A população foi às ruas e apresentou
como principais bandeiras de lutas:
a maiores investimentos em setores como
educação, saúde e mobilidade urbana.
b paralisação da reforma política e fim da
autonomia do Judiciário.
c reforma ministerial e fim dos movimentos
sindicais.
d reforma política e fim da paridade entre os
três poderes (Judiciário, Executivo e
Legislativo).
e ampliação dos investimentos para a
realização de mega eventos, como Copa do
Mundo e Olimpíadas e Paralisação da
reforma política.
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Leia o Texto II para responder à questão 7.
Texto II
Três semanas após o ataque químico nas
vizinhanças de Damasco, o impasse parece
caminhar para um desfecho inesperado, capaz de
resultar em uma mudança duradoura nas
relações geopolíticas da região e talvez o menos
ruim
que
se
poderia
esperar
nessas
circunstâncias. Pela oposição da Rússia, pela falta
de apoio interno ou por ambas as razões, Barack
Obama parece a ponto de desistir do ataque à
Síria e aceitar a proposta russa pela qual Bashar
al Assad entregará seu arsenal químico à ONU
para ser desmantelado.
(Antônio Luiz Costa. A Partilha da pizza? In: Revista Carta
Capital. Ed. 766. Caderno Nosso Mundo. 19/09/2013).

7.

Sobre as causas do conflito
verdadeiro afirmar que:

na

Síria

é

a a guerra civil na Síria ganhou maior
repercussão nos últimos meses, devido à
utilização de armas químicas, no entanto,
ainda não se tem certeza de quem utilizou
essas armas, se as forças armadas
regulares síria ou os rebeldes.
b a guerra civil na Síria teve seu fim em
novembro de 2013 com a intervenção
conjunta da Rússia e dos Estados Unidos,
que enviaram milhares de soldados, para
pôr fim em conflito sangrento que matou
milhões de pessoas.
c a pressão exercida pela Rússia e China
contra o governo Bashar al-Assad foi
decisiva para que a ONU enviassem as
forças de paz, objetivando assim colocar
fim no conflito na Síria.
d o maior opositor externo ao governo Sírio
são os Estados Unidos, que a partir de sua
política de intervenção no Norte da África e
no Oriente Médio, enviou no primeiro
semestre de 2013 as tropas da OTAN para
colocar fim nesse sangrento conflito.
e a guerra civil na Síria tem seu fim a partir
do momento em que o governo Bashar alAssad desistiu de usar armas químicas e
entregou aos inspetores da ONU a
localização de seu arsenal de armas
químicas e nucleares.

Analise os dados da tabela abaixo para
responder à questão 8.
Número
de
Homicídios
por
Região
Metropolitana. Brasil. 2000/2010
2000

2005

2010

∆%

1. Salvador

Região Metropolitana

359

1.372

2.129

493

2. Belém

339

837

1.639

384

3. São Luis

144

263

610

324

11

26

44

300

5. Natal

113

204

363

221

6. João Pessoa

261

414

814

212

7. Macéio

389

703

1.012

200

8. Maringá

37

72

106

187

9. Vale do Aço (MG)

40

68

114

185

694

1.313

1.880

160

4. Vale do Itajaí

10. Curitiba

As dez Regiões Metropolitanas que sofreram maior variação na
taxa de homicídio no período 2000/2010. Adaptado pelo autor.
Fonte: INSTITUTO SANGARI, 2012.

8.

O quadro acima demonstra o número de
homicídios em Regiões Metropolitanas que
tiveram esse índice ampliado nos últimos anos.
Sobre a elevação da taxa de homicídio nas
Regiões Metropolitanas no Brasil é verdadeiro
afirmar que:
a as capitais da Região Sudeste foram as que
obtiveram o maior crescimento na taxa de
homicídio
no
Brasil,
fato
devido,
principalmente
à
precariedade
dos
indicadores sociais e baixo investimento em
setores sociais, como saúde e educação.
b as Regiões Metropolitanas do Sul do Brasil,
não configuram entre as regiões que
tiveram crescimento significativo no número
de homicídio, isso é devido, principalmente,
aos elevados investimentos em setores de
educação, saúde e segurança pública.
c as regiões Metropolitanas do Nordeste e
Norte são as regiões do Brasil que
obtiveram as maiores taxas de homicídios,
esse número crescente tem, entre outras
causas, crescimento urbano concentrado e
acelerado das metrópoles e precárias
condições sociais de grande parte da
população.
d as Regiões Metropolitanas do Sudeste do
Brasil foram as que obtiveram o maior
crescimento da taxa de homicídio no
período
de
2000-2010,
devido
principalmente às péssimas condições
sociais e econômicas da maioria da
população.
e as Regiões Metropolitanas do Norte, com
destaque para Belém e Manaus, configuram
entre as três principais regiões que tiveram
a ampliação da taxa de homicídio no
período de 2000-2010.

UEPA
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9.

Lançado pela Presidenta da República Dilma
Rousseff, no dia 8 de julho, o "Mais Médicos"
integra um amplo pacto de melhoria do
atendimento aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), que objetiva levar mais médicos
para regiões onde há escassez e ausência de
profissionais. O programa prevê ainda mais
investimentos em infraestrutura de hospitais e
unidades de saúde em todo o País. Sobre o
Programa Mais Médicos e as repercussões na
mídia provocado pelo mesmo, é correto
afirmar que:
a teve uma grande aceitação na sociedade,
destacando a importância que o Conselho
Federal de Medicina, deferiu ao Programa,
já que vai atingir municípios brasileiros, que
antes não tinham atendimento médico.
b o Programa visa atender à população dos
municípios que antes não contavam com
atendimento médico, sendo que os médicos
estrangeiros vão atender a população nas
mais complexas áreas da medicina.
c o Programa é uma iniciativa do Ministério
da Saúde e tem como objetivo principal
atender a população carente de diversos
municípios pobres da Região Norte e
Nordeste.
d houve grandes manifestações contrárias ao
programa
por
parte
dos
Conselhos
Estaduais e Federal de Medicina, em
diversos estados, devido, principalmente, à
não realização do revalida por parte dos
médicos estrangeiros.
e o Programa conta com médicos de diversos
países
desenvolvidos,
destacando
os
oriundos dos Estados Unidos, Espanha,
Alemanha e Portugal.

10. A
diplomacia
brasileira
reagiu
com
“preocupação” à denúncia de que os Estados
Unidos, por meio da Agência de Segurança
Nacional (NSA, na sigla em inglês), teria
espionado milhões de e-mails e telefonemas de
brasileiros e cobrou explicações do governo
americano. O caso foi revelado pelo jornal O
Globo, que teve acesso a documentos
coletados pelo ex-técnico da Agência Central
de Inteligência dos EUA (CIA), Edward
Snowden. Sobre a situação de espionagem
praticada pela Agência de Segurança Nacional
(NSA/EUA) no Brasil, é verdadeiro afirmar que:
a o escândalo que envolveu a diplomacia
Brasileira e Norte Americana contou com a
espionagem de e-mails de milhões de
brasileiros, no entanto não houve acesso a
dados sigilosos do governo brasileiro e de
empresas públicas, o que demonstrou a
segurança
do
fluxo
de
dados
governamentais via internet no Brasil.
b as informações foram divulgadas por um
ex-agente da CIA (Agência Central de
Inteligência dos Estados Unidos) ao governo
brasileiro, como uma forma de garantir
asilo político no Brasil de Edward Snowden.
c o governo dos EUA, na figura do presidente
Barack Obama, na 68ª. Assembleia das
Nações Unidas em setembro de 2013, deu
sua explicação sobre a possível espionagem
de informações oficiais via e-mails do
governo brasileiro pela Agência Central de
Inteligência (CIA) e fez um pedido formal
de desculpa à Presidenta Dilma Roussef.
d segundo o esclarecimento oficial do
Governo dos Estados Unidos, não houve
espionagem,
na
realidade
essas
informações vazaram na mídia a partir de
uma nova estratégia colocada em prática
pela rede terrorista Al Qaeda com objetivo
de enfraquecer as relações diplomática do
País na América Latina
e o escândalo de espionagem, que abalou o
Brasil em meados de 2013, contou com o
vazamento de informações via e-mails e de
telefonemas de milhões de brasileiros, de
empresas públicas e, da própria Presidência
da República, fato esse que abalou as
relações políticas entre Brasil e Estados
Unidos.

UEPA
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11. Tendo em vista a distinção doutrinária e as
disposições do RJU/Pará, em relação à posse e
ao exercício, é correto afirmar que:
a posse é o ato de investidura em cargo
público ou função gratificada e exercício é o
efetivo desempenho das atribuições e
responsabilidade do cargo.
b no caso da renúncia à posse, o candidato
será excluído da lista de classificação do
respectivo concurso.
c a
avaliação
da
compatibilidade
da
deficiência com o cargo público o qual será
provido
cabe
à
mesma
autoridade
competente para empossar o candidato.
d por interesse do serviço público, o servidor
de cargo efetivo poderá ser colocado à
disposição de órgãos da Administração
Pública Federal, independentemente de
consentimento.
e compete ao titular do órgão para onde for
nomeado o servidor, dar-lhe a posse.
12. São formas admitidas de provimento em
cargos públicos, segundo a Lei Estadual do
Pará 5.810/1994 (RJU Pará):
a nomeação;
promoção;
reintegração;
transferência; aproveitamento.
b nomeação;
promoção;
reintegração;
transferência;
aproveitamento;
readaptação; recondução.
c nomeação;
promoção;
reintegração;
aproveitamento; readaptação; recondução.
d nomeação;
promoção;
reintegração;
transferência; reversão; aproveitamento;
recondução.
e nomeação;
promoção;
reintegração;
transferência; reversão; aproveitamento;
readaptação; recondução.
13. Sobre os concursos para provimento de cargos
públicos, segundo o RJU Pará, é correto
afirmar que:
a terá preferência para a ordem de
classificação o candidato já pertencente ao
serviço público estadual e, persistindo a
igualdade, aquele mais idoso.
b é obrigatória a realização de etapa de
provas de títulos, cujos critérios serão
estabelecidos
em
edital,
de
caráter
classificatório, não podendo somar mais que
cinco pontos.
c não se publicará Edital, na vigência do
prazo de validade de concurso anterior,
para o mesmo cargo, se ainda houver
candidato aprovado e não convocado para a
investidura, ou enquanto houver servidor
de igual categoria em disponibilidade.
d os concursos terão a validade de 2 (dois)
anos,
a
contar
da
publicação
da
homologação do resultado, no Diário Oficial,
prorrogável expressamente uma única vez
por igual período.
e fica assegurada a fiscalização do concurso
público, em todas as suas fases, pelas
entidades sindicais de servidores públicos e
órgãos de classe profissional.

UEPA

14. Em relação à aposentadoria do servidor público
estadual, dispõe o RJU/Pará:
a não é possível a aposentadoria por invalidez
decorrente de acidente no serviço público
estadual em razão da inexistência de
previsão legal.
b não é possível a aposentadoria especial
voluntária no serviço público estadual em
razão da inexistência de regulamentação da
matéria.
c a incorporação das vantagens decorrentes
de função gratificada ou cargo em comissão
são extensivas ao servidor que, à época da
aposentadoria, contar ou perfizer 10 (dez)
anos consecutivos ou não, em cargos de
comissão ou função gratificada, se, ao
aposentar-se, esteja no exercício do
respectivo cargo ou da função gratificada.
d a aposentadoria do servidor público
temporário seguirá as regras estabelecidas
no RJU, contando-se, no mínimo, 10 anos
de atividade no serviço público e 5 anos no
cargo em que postular a aposentadoria.
e a aposentadoria do professor em efetivo
exercício do magistério tem a carência
reduzida de 30 anos e 25 anos, para
homens e mulheres, respectivamente, com
proventos proporcionais ao tempo de
serviço.
15. Acerca
dos
deveres,
proibições
e
responsabilidades do servidor estabelecidas
pelo RJU/Pará, é correto afirmar que:
a é permitido ao servidor participar de
gerência ou administração de empresa
privada, de sociedade civil, ou exercer o
comércio na qualidade de acionista, cotista
ou comanditário.
b é vedado ao servidor descumprir ou
procrastinar
cumprimento
de
decisão
judicial, exceto quando manifestamente
ilegal.
c é dever do servidor a expedição de
certidões para a defesa de direitos, para a
arguição de ilegalidade ou abuso de
autoridade, exceto quando implicar revelar
fato de que tem conhecimento, em virtude
da natureza de sua função ou deva
permanecer em sigilo.
d a responsabilidade civil decorre de ato
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo,
que resulte em prejuízo ao erário ou a
terceiros, excluídos aqueles que ofendam a
moralidade administrativa, sem dano à
Administração Pública.
e as sanções civis, penais e administrativas
decorrentes
da
apuração
de
responsabilidade
do
servidor
são
excludentes entre si, ou seja, aplicando-se
uma delas, exclui-se a aplicação da outra.
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16. Sobre o Windows XP, o recurso que permite
realizar configurações de vários dispositivos
físicos e lógicos do computador é:
a Acessórios
b Programas Padrões
c Ajuda e Suporte
d Painel de Controle
e Executar
17. No Microsoft Word, a sequência de teclas
Ctrl+Shift+C e Ctrl+S, quando acionadas,
executam respectivamente:
a iniciar a próxima página na posição atual,
copiar a seleção e colocá-la na área de
transferência.
b aumentar o tamanho da fonte, centralizar o
texto.
c copiar a formatação de um local e aplicá-la
a outro, sublinhar o texto selecionado.
d criar letras pequenas acima da linha do
texto, substituir um texto no documento.
e copiar a seleção e colocá-la na área de
transferência, aplicar itálico ao texto
selecionado.
18. Ao abrir o BrOficce.org Impress 2.2 para criar
uma apresentação, aparece uma janela de
“Assistente de Apresentações” com três opções
ao usuário que são:
a apresentação vazia, a partir do modelo,
abrir uma apresentação existente.
b criar um novo documento, abrir um
documento,
abrir
uma
apresentação
existente.
c criar uma apresentação em branco,
escolher design de apresentação, abrir uma
apresentação existente.
d nova apresentação, a partir de modelo
existente, baixar um modelo da Internet.
e apresentação vazia, nova apresentação,
abrir um modelo existente.
19. Sobre os protocolos utilizados na Internet,
marque a alternativa correta:
a FTP (File Transfer protocol - Protocolo de
Transferência de Arquivos): possibilita a
transferência de arquivos entre dois
computadores através da Internet.
b HTTP (Hypertext Transfer Protocol –
Protocolo de Transferência de Hipertexto): é
o protocolo utilizado para realizar o
armazenamento das páginas Web para
nossos programas navegadores (browsers).
c POP3 (Post Office Protocol Version 3): é
usado para o envio de mensagens de email.
d SMTP (Simple Mail Transfer Protocol Protocolo de Transferência Simples de
Correio): é um protocolo de recebimento de
e-mail apenas.
e IP (Internet Protocol): responsável pelo
armazenamento dos dados que são
transmitidos pelos computadores.

UEPA

20. No Internet Explorer para adicionar a página
da web http://www.fapespa.pa.gov.br/ aos
favoritos, é correto seguir os passos:
a Menu ferramentas, “ Adicionar site ao Menu
Iniciar” e “Adicionar”.
b Menu Favoritos, “ Adicionar a Favoritos” e
“Adicionar”.
c Menu Exibir, “ Barras de Ferramentas” em
seguida clicar em “ Barra de Favoritos” e “
Concluir”.
d Menu Arquivo, “ Nova janela” e “Concluir”.
e Menu Favoritos, “ Barra de Favoritos” e “
Adicionar.
21. O Estado brasileiro é composto pelos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, com funções
especificas, funcionamento harmônico e:
a com independência, sem subordinação e
controle dependente.
b exercendo suas funções sob um sistema de
controle operante.
c sem subordinação, com independência
funcional e com sistema aberto de controle.
d com dependência funcional, atividades
administrativas e em sistema fechado.
e com independência no exercício das
funções, sem subordinação e obedecendo a
um sistema de controle mútuo.
22. A Administração Pública formaliza suas
decisões através de atos administrativos.
Referidos atos, ao serem editados, devem
conter requisitos indispensáveis à sua eficácia,
dentre os quais se destaca o motivo, que é
definido como:
a a exposição ou indicação da lei que autoriza
o ato.
b a exposição formal dos fatos e dos
fundamentos jurídicos do ato.
c situação de fato que determina realização
do ato administrativo.
d a exposição informal dos fundamentos
jurídicos, o que autoriza a realização do ato
administrativo.
e a situação do fato administrativo existente
no órgão.
23. A ética norteia o comportamento individual ou
coletivo dos seres humanos, tendo em vista
que:
a orienta ao cidadão buscar seu interesse
pessoal sem considerar o bem coletivo.
b a honestidade e a desonestidade afetam “o
bem” que deve ser individual.
c “o bem” destina-se ao individuo e à
sociedade.
d a desonestidade afeta “o bem” que deve ser
individual.
e o moral dos grupos interfere no bem
coletivo.
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24. Nas determinações constitucionais referentes
aos direitos e garantias fundamentais dos
cidadãos, é assegurado o direito de receber
dos órgãos públicos informações de interesse
individual ou coletivo, sendo correto afirmar
que:
a o não atendimento da solicitação de
informação, pelo órgão público implica pena
de responsabilidade para o gestor.
b os órgãos públicos devem receber a
solicitação do cidadão e prestar informações
sigilosas.
c os
órgãos
públicos
devem
atender
parcialmente a solicitação do cidadão e
responder sem prazo.
d os órgãos públicos devem atender a
solicitação de informação de forma oficial,
determinando o registro da documentação
do solicitante.
e a informação ao público deve ser prestada
bimensalmente.
25. Os órgãos públicos necessitam para seu
funcionamento
de
diversos
materiais,
máquinas
e
equipamentos.
Para
a
disponibilização desses recursos às unidades
administrativas, o processo de atendimento
inicia-se pela solicitação de material, cabendo
ao responsável proceder:
a à análise do material existente no estoque e
atender parcialmente o pedido.
b à análise da real necessidade do pedido e
verificar a possibilidade de atender o pedido
com material existente no estocado de
menor valor.
c à análise da real necessidade do pedido
atual e constatada a impossibilidade de
atendimento com material estocado, propor
a aquisição do material inexistente
d ao atendimento da demanda do solicitante,
reduzindo as quantidades do material
requisitado.
e à avaliação dos materiais de maior preço e
excluí-los da solicitação de material.
26. A FAPESPA é uma fundação criada pela Lei
Complementar nº 061/2007 (alterada pela Lei
nº 082/2012). Esse tipo de ente público
apresenta dentre suas características:
a integrar a Administração Indireta, possuir
personalidade jurídica de direito público,
realizar atividades não lucrativas de
interesse coletivo, devendo seus contratos,
via de regra, ser precedidos de licitação
pública.
b gerar a acumulação de cargos, empregos e
funções públicas, além das exceções
constitucionais.
c possuir orçamento aprovado por Resolução
própria de sua administração e seu quadro
de pessoal é regido pelo regime celetista.
d possuir
autonomia
administrativa
e
financeira e seu orçamento não integrar a
lei orçamentária do governo do Estado.
e integrar a Administração centralizada,
possuir personalidade jurídica de direito
público, realizar atividades lucrativas.
UEPA

27. A Administração de Recursos Humanos é
responsável pela identificação da necessidade
de colaboradores para ocupar cargos públicos
e realizar os serviços públicos para a
comunidade. Nesse sentido, a Administração
de Recursos Humanos realiza a seleção de
colaboradores através de:
a Concurso público de provas.
b Seleção pública obedecida a legislação.
c Concurso público e seleção pública.
d Concurso público de provas ou de provas e
títulos.
e Concurso público de avaliação de currículo.
28. Na Administração Pública a elaboração do
orçamento anual obedece a legislações
específicas, dentre elas a Lei nº 4.320/64, a
qual determina que a despesa com pessoal
civil é classificada como:
a transferências correntes
b diversas transferências correntes
c despesas de custeio
d serviços de terceiros e encargos
e despesa de benefício continuado
29. A estatística permite que sejam realizadas
análises, interpretação de dados sobre a
realidade. Na Escola X estão matriculados 45
alunos na 1ª série do Nível Médio. Analise os
dados abaixo, assinale a alternativa que
expressa a média de idade dos alunos da
Escola X:
Qtd de alunos
6
12
9
11
2
5
45

a
b
c
d
e

Idade alunos
18
20
21
22
24
25
-

%
13
28
20
24
4
11
100

21,43
22,00
22,21
21,20
22,34

30. A administração Pública é competente para
emitir um ato enunciativo, que apresenta as
seguintes características:
a modo de realização, é uma oportunidade
para o destinatário do ato.
b contém normas e ordena as atividades
administrativas.
c estabelece uma relação negocial com a
coletividade.
d enuncia situações existentes de forma
ordinatória.
e enuncia situação existente independente da
atuação da administração.
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31. O treinamento e desenvolvimento de Recursos
Humanos são fundamentais para a qualificação
dos servidores da organização, possibilitando a
prestação de serviços de qualidade ao cidadão.
Este processo, que é executado em etapas,
envolve:
a levantamento e avaliação das necessidades
do quadro de servidores e elaboração do
plano de custos.
b avaliação das necessidades e objetivos dos
servidores e elaboração do Plano de
Capacitação.
c levantamento e avaliação das necessidades
dos servidores, dos objetivos e metas da
organização; elaboração e execução do
Plano de Capacitação; avaliação dos
resultados obtidos.
d avaliação dos objetivos e metas da
organização, elaboração e execução do
plano e dos custos.
e avaliação dos objetivos da organização;
levantamento dos custos; formatação do
plano de capacitação.

34. O Estado, objetivando a realização de
atividades mercantis ou industriais, edita lei
autorizando a criação de Sociedades de
Economia Mista, as quais possuem as
seguintes características, quanto à constituição
de seu capital:

32. A Administração Pública tem por obrigação
prestar serviços públicos de qualidade à
sociedade, devendo atuar de forma eficiente.
Nesse sentido é correto afirmar que:
a o agente público deve realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e
rendimento funcional para o atingimento de
resultados.
b os resultados das ações públicas devem ser
norteados, exclusivamente, pelo princípio
da legalidade.
c as
atividades
públicas
devem
estar
previstas no princípio da publicidade.
d o princípio da eficiência decorre dos
estatutos dos órgãos da Administração
Pública.
e o agente público deve realizar suas
atividades com perfeição e de forma
temporária.

a possuam
conhecimentos
técnicos
e
trabalhem
harmoniosamente
com
os
colegas, aceitando as diferenças, sejam
leais e usem do bom senso nas relações no
trabalho.

33. O orçamento da Administração Pública obedece
a diversos princípios dentre os quais se
destaca a anualidade ou periodicidade. Este
princípio diz respeito à existência do
orçamento:
a com vigência para o exercício financeiro,
desvinculando a estimativa da receita e da
despesa.
b com vigência anual e contendo o equilíbrio
entre as receitas correntes e as despesas
fixadas.
c com vigência legal, contendo o equilíbrio
entre as receitas realizadas e as previstas.

a o Poder Público possui parte minoritária do
capital da Companhia.
b os particulares possuem
capital da entidade.

a

maioria

do

c o Poder Público não possui capital votante
da Companhia.
d os entes de natureza privada
associados ao capital da Companhia.

são

e o capital da Companhia é constituído com
recursos do Poder Público e de particulares.
35. Na Administração Pública, os servidores atuam
em diversos grupos e, para que haja a geração
de um clima organizacional positivo, há
necessidade de que os membros do grupo:

b dominem
conhecimentos
econômicos,
aceitem as diferenças e sejam cooperativos.
c sejam
cooperativos,
confiabilidade e lealdade.

demonstrem

d possuam
conhecimentos
técnicos,
trabalhem
harmoniosamente
com
os
colegas, aceitando as diferenças e sejam
leais.
e sejam
cooperativos,
conhecimentos
tecnológicos,
empáticos

dominem
sejam

36. A Administração Pública, objetivando atender
as demandas da sociedade, atua através de
entes de cooperação. Esses prestadores de
serviço são:
a pessoas
jurídicas
de
direito
público
integrantes da Administração Pública.
b pessoas
jurídicas
de direito
privado
integrantes da Administração Pública.
c pessoas jurídicas de direto privado que
realizam serviços públicos.
d pessoas
jurídicas
de direito
privado
vinculadas à Administração Indireta.
e pessoas
jurídicas
de
direito
público
componentes de Empresas Públicas

d com vigência para o exercício financeiro
correspondente ao ano fiscal.
e com a determinação da receita fixada e da
despesa anual prevista.

UEPA
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37. A cidadania é materializada pelo respeito e
participação do cidadão nas decisões da
sociedade. Desta forma, o cidadão deve ter
como objetivo:
a o bem estar social, o desenvolvimento
pessoal e o respeito aos direitos civis.
b o bem estar, o respeito às pessoas, à
natureza e aos direitos públicos.
c a
preservação
da
natureza,
o
desenvolvimento social e o cumprimento
das leis.
d o bem estar social e o desenvolvimento
pessoal e a defesa da pátria.
e o bem estar social, a preservação da
natureza, o cumprimento das leis e de seus
deveres civis e políticos.
38. O
Estado,
objetivando
cumprir
a
obrigatoriedade de prestar serviços para a
coletividade,
qualifica
Autarquias
como
Agências Executivas, celebrando com essas
instituições:
a contratos burocráticos para fornecimento de
bens.
b contratos
serviços.

de

fornecimento

de

c contratos
custos.

de

gestão

redução

para

bens

e
de

d contratos de gestão para o alcance de
metas de desempenho.
e contrato de gestão
recursos públicos.

para

controle

de

39. A União, os Estados e os Municípios possuem
competências específicas, concorrentes e
concomitantes, em razão das disposições
constitucionais. Sobre esse assunto, marque a
alternativa correta.
a a existência de competências específicas
ocorre em razão da autonomia politica dos
entes da federação.
b a existência de competências específicas
ocorre pela autonomia politica dos entes da
federação e da obrigatoriedade de agir de
forma integrada.
c a existência de competências especìficas
ocorre em razão da dependência dos entes
da Administração Indireta.
d a existência de competências específicas
decorre
da
federação
possuir
entes
sistêmicos.
e a existência de competências específicas
são próprias do regime de cooperação da
federação de entes políticos.

UEPA

40. Para o governo do Estado do Pará, na
elaboração do orçamento anual, é obrigatório
cumprir as determinações da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para os exercícios financeiros,
entre as quais se destacam:
a as definições das despesas correntes e as
alterações da legislação tributária.
b a vinculação da política de aplicação das
agências financeiras de fomento, as
despesas de capital do governo e a redução
da receita.
c as orientações para alteração na legislação
que autoriza a redução da receita e
aumento da despesa; a política de aplicação
das
agências
financeiras
oficiais
de
fomento; a estrutura e organização dos
orçamentos
d a vinculação da política de aplicação das
agências
oficiais
de fomento
e
os
investimentos públicos.
e a inserção da legislação tributária, da
estrutura orçamentária, das despesas
correntes e de capital das despesas.
41. Ao editar um ato administrativo, o gestor
público deve atender requisitos indispensáveis
a sua eficácia, são eles:
a classificação, forma, objeto, competência
b classificação,
objeto
c competência,
competência
d competência,
forma

formalização,

finalidade,

imperatividade,
finalidade,

motivo,

objeto,
objeto,

e finalidade,
auto-executoriedade,
competência da autoridade, objeto
42. A aquisição de materiais e serviços na
Administração Pública é normatizada pela
Lei Nº 8.666 e pela Lei Nº 10.520/2002, que
disciplina a modalidade de licitação pregão.
Através dessa modalidade torna-se possível a
aquisição de:
a bens e serviços comuns.
b bens e serviços comuns de melhor preço e
técnica.
c bens e serviços de melhor preço e técnica.
d bens e serviços comuns de especificações
usuais de melhor preço.
e bens e serviços especializados de menor
preço.
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43. Os materiais que são utilizados para o
funcionamento do órgão devem ser estocados
de forma a maximizar sua vida útil e obter a
economicidade dos recursos públicos. Portanto,
medidas devem ser tomadas para que os
materiais estocados:
a estejam de acordo com as quantidades
vigentes no órgão.
b estejam
guardados
e
conservados
adequadamente com localização geral.
c estejam
guardados
e
conservados
corretamente com localização planejada e
em ambientes adequados.
d estejam guardados de acordo com as
especificidades
dos
espaços
do
almoxarifado.
e estejam
guardados
e
anexados
às
especificidades
dos
espaços
do
almoxarifado.

47. A Constituição Federal de 1988 definiu dentre
os princípios da Administração Pública a
impessoalidade a qual prevê:

44. As pessoas são organizadas em grupos para
alcançar objetivos globais ou setoriais da
organização os quais devem ser atingidos com
eficiência. Para isso é necessário:
a a ação de uma gerência com estilo de
liderança democrática.
b a atuação de uma gerência com estilo de
liderança autoritária e liberal.
c a atuação de uma gerência com baixa
aceitação no grupo.
d a atuação de uma gerência que combina
liderança e liberdade.
e a atuação de uma gerência circunstancial
que privilegie a centralização autoritária.

48. A Lei n° 4.320/64, ao disciplinar as categorias
integrantes da Receita Pública, incluiu a
contribuição de melhoria como:

45. A administração Pública poderá emitir atos
administrativos discricionários de interesse
público.
Tais
atos
possuem
como
características:
a ilegalidade ou legitimidade, modo de
realização, conveniência.
b liberdade de escolha de conteúdo e de
destinatário, conveniência, oportunidade e
modo de realização.
c retroatividade, anulação, liberdade de
escolha de conteúdo, conveniência.
d legitimidade, interesse público, anulação,
liberdade de destinatário.
e liberdade de escolha de conteúdo e de
destinatário e modo de realização.
46. O Estado institui Empresas Públicas para a
prestação
de
serviços
industriais
e/ou
atividades econômicas. Nestas entidades a
origem de seu capital é:
a pública com a participação de pessoas
jurídicas de direito privado.
b majoritariamente
pública
com
a
participação de pessoas jurídicas de direito
público interno.
c minoritariamente pública com a participação
de empresas privadas.
d totalmente pública.
e pública com a participação de pessoas
jurídicas de direito privado interno.

UEPA

a que o administrador público deve atuar com
base no direito e em traços de sua
personalidade.
b que a prática da ação administrativa seja
norteada pela norma de direito e com base
no interesse público.
c que na prática do ato administrativo haja a
possibilidade de inclusão de interesses
diversos do interesse da coletividade.
d que o ato administrativo deve
competência técnica do agente público.

ter

e que o agente público superponha interesses
personalísticos ao da coletividade.

a receita patrimonial
b receita de serviços de custeio
c receita de serviços públicos
d receita de transferências governamentais
e receita tributária
49. Na Administração Pública, o ingresso no cargo
público ocorre em decorrência da aprovação
em concurso público de provas ou de provas e
títulos que busca selecionar o candidato apto:
a para o desempenho
comissão.

de

cargos

em

b para exercer funções de confiança no órgão.
c para o desempenho das atribuições do
cargo público.
d para cumprir o estágio probatório.
e para o exercício temporário do encargo
público.
50. A administração Pública realiza atividades
lucrativas através de Sociedades de Economia
Mista, as quais utilizam para a composição de
seu quadro de empregados públicos:
a concurso de títulos
b seleção pública de currículo pessoal
c seleção pública
d concurso de provas públicas
e concurso público de provas e de provas e
título
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Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Administração
Universidade do Estado do Pará
CONCURSO C-168
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
GABARITO DO CANDIDATO
Você poderá copiar o gabarito, SOMENTE nos sessenta minutos que antecedem o término desta prova, neste
formulário, que poderá ser destacado conforme o subitem 9.27, do Edital Nº01/2013-SEAD/FAPESPA.

Questão
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

UEPA

Alternativa

Questão
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Alternativa
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