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Texto I para responder às questões de 01 a 05.
Energia nuclear: ontem e hoje
Guerra e paz
O sucesso do primeiro reator nuclear pode ser comparável em importância à descoberta do fogo, à invenção da
máquina a vapor, do automóvel ou avião ou, mais modernamente, à difusão da internet pelo mundo – afinal, tornou
possível usar a enorme quantidade de energia armazenada no núcleo atômico.
As circunstâncias daquele momento fizeram com que essa energia fosse primeiramente empregada na guerra, com
a produção de três bombas atômicas – duas lançadas sobre o Japão, em agosto de 1945, pondo fim ao conflito. Mas,
terminada a “guerra quente” – e iniciada a Guerra Fria –, os reatores nucleares, já a partir de 1950, passaram a ser
construídos com propósitos pacíficos.
Mais potentes e tecnologicamente avançadas, essas máquinas começaram a produzir diversos elementos radioativos
(molibdênio e iodo, por exemplo) que eram incorporados em quantidades adequadas a produtos farmacêuticos
(radiofármacos), que passaram a ser usados na medicina nuclear para diagnóstico e tratamento de doenças.
Na década de 1950, surgiram vários reatores para gerar eletricidade, trazendo bem‐estar e conforto às populações.
O pioneiro foi Obminsk (Rússia), em 1954, e, dois anos depois, Calder Hall (Reino Unido), primeira usina nuclear de larga
escala, que funcionou por 50 anos.
(Odilon A. P. Tavares. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/. Adaptado.)

01
Dentre as expressões em destaque nos trechos a seguir, há um efeito de sentido diferente dos demais, indicado em
A) “[...] que funcionou por 50 anos.” (4º§)
B) “[...] primeira usina nuclear de larga escala, [...]” (4º§)
C) “Na década de 1950, surgiram vários reatores [...]” (4º§)
D) “[...] duas lançadas sobre o Japão, em agosto de 1945, [...]” (2º§)
E) “[...] já a partir de 1950, passaram a ser construídos com propósitos pacíficos.” (3º§)

02
Em “Na década de 1950, surgiram vários reatores para gerar eletricidade, trazendo bem‐estar e conforto às populações.”
(4º§), o trecho em destaque é introduzido por um termo que expressa um(a)
A) suposta atitude.
D) efeito visado, um propósito.
B) efeito contingente.
E) valor condicional impositivo.
C) situação irreversível.

03
O destaque dado pelo enunciador em “guerra quente” apresenta como razão discursiva
A) marcação de duplo sentido da expressão.
B) destaque de um fato histórico citado no texto.
C) indicação de uma expressão inadequada ao contexto.
D) intensificação de uma informação referente à guerra citada.
E) destaque de denominação atribuída pelo enunciador à guerra mencionada.

04
Em relação às informações do texto, analise as afirmativas a seguir.
I. O sucesso do primeiro reator nuclear é tão ou mais importante que a descoberta do fogo e a difusão da internet pelo
mundo.
II. A energia nuclear teve, a princípio, como principal objetivo, a construção de bombas atômicas utilizadas em guerras.
III. Os terceiro e quarto parágrafos apontam efeitos benéficos obtidos a partir da produção dos reatores nucleares.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) III.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.
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Sabendo‐se que a reativação do referente em um texto é realizada por meio da função anafórica ou catafórica,
formando‐se cadeias coesivas, é correto afirmar que em “essa energia” (2º§) o termo em destaque
A) antecipa a expressão “energia” (2º§).
D) faz referência à energia de um modo geral.
B) faz referência à energia citada no 1º§.
E) aponta para um elemento ausente no discurso.
C) dá realce ao tipo de energia mencionado.
Texto II para responder às questões de 06 a 10.
A reação brasileira
Ainda em 1954, foi lançado ao mar o primeiro submarino com propulsão nuclear, o Nautilus, dos EUA. Pouco depois,
vieram navios como o Savannah (EUA, 1962) e o Otto Hahn (Alemanha, 1964) – este último era capaz de navegar
impressionantes 40 mil km com apenas 2 kg de urânio‐235.
O Brasil reagiu a esses fatos. Aqui, foram criados, a partir de 1949, institutos e centros de pesquisa voltados
fundamentalmente para as questões nucleares. Nessas instituições, tiveram lugar a construção e operação dos primeiros
reatores nucleares do país, voltados tanto para a produção de radiofármacos quanto para a pesquisa e formação de
pessoal especializado.
Em 1957, o primeiro reator nuclear da América Latina, o IEA‐R1, entrou em operação no então Instituto de Energia
Atômica (IEA) – atualmente, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) na Universidade de São Paulo.
Em 1960, começou a funcionar o reator Triga Mark‐1, no então Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) – hoje,
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) –, na Universidade Federal de Minas Gerais. Cinco anos
depois, foi a vez, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do primeiro reator de pesquisa totalmente
construído por empresa brasileira, o Argonauta, no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN).
Em 1988, o Brasil inaugurou seu primeiro reator nuclear genuinamente nacional, o Ipen/MB‐01, resultado de
parceria entre pesquisadores do Ipen e da Marinha do Brasil. O objetivo primordial daquela máquina, além da pesquisa,
é formar recursos humanos.
Atualmente, o Brasil conta com duas unidades nucleares de grande porte para geração de eletricidade: Angra I, em
funcionamento há 30 anos, e Angra II, a partir de 2000. Também localizado em Angra dos Reis (RJ), o reator Angra III,
em construção, está previsto para entrar em funcionamento em 2016.
(Odilon A. P. Tavares. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/. Adaptado.)

06
O trecho em que é possível identificar a opinião do enunciador acerca de fato mencionado no texto está indicado em
A) “[...] foi lançado ao mar o primeiro submarino com propulsão nuclear, [...]” (1º§)
B) “[...] capaz de navegar impressionantes 40 mil km com apenas 2 kg de urânio‐235.” (1º§)
C) “[...] institutos e centros de pesquisa voltados fundamentalmente para as questões nucleares.” (2º§)
D) “Nessas instituições, tiveram lugar a construção e operação dos primeiros reatores nucleares do país, [...]” (2º§)
E) “Em 1957, o primeiro reator nuclear da América Latina, o IEA‐R1, entrou em operação no então Instituto de Energia
Atômica (IEA) [...]” (3º§)

07
Em “O Brasil reagiu a esses fatos.” (2º§) ocorre
A) comparação implícita.
B) emprego de termos opostos.
C) abrandamento de sentido de um termo indesejável.
D) atribuição de ação própria do ser humano a ser inanimado.
E) a substituição de um termo por outro, havendo uma relação lógica entre eles.

08
De acordo com a estrutura do texto, é correto afirmar que sua função principal é
A) expressar a visão subjetiva dos fatos apresentados.
B) informar sobre ações do Brasil referentes à energia nuclear.
C) divulgar conceitos e opiniões sobre o Brasil de ontem e de hoje.
D) ressaltar o valor do primeiro reator nuclear de pesquisa do Brasil.
E) informar sobre a real situação do Brasil referente às energias alternativas.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
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09
Algumas palavras ou expressões indicam o modo como as ideias do texto relacionam‐se entre si. Em “além da
pesquisa” (5º§) a expressão “além de” indica
A) ressalva.
B) conclusão.
C) acréscimo.
D) explicação.
E) confirmação.

10
Diante do exposto no texto, é correto afirmar que o título “A reação brasileira” é uma referência
A) ao efeito advindo de fatos apresentados no 1º§.
B) ao papel do Brasil no atual cenário internacional.
C) à comparação feita entre as ações internacionais e brasileiras.
D) às consequências das ações do Brasil em relação à energia atômica.
E) ao processo de reintegração do Brasil ao grupo de países que pesquisam a energia nuclear.
Texto III para responder às questões de 11 a 17.
O presente e o futuro dos exames de imagem
Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é da medicina nuclear que vem o que há de mais moderno hoje no que diz
respeito aos exames de imagem. Um exemplo citado por ele é PET‐CT, equipamento que possibilita, ao mesmo tempo,
indicar a função biológica de determinado órgão do corpo, por meio da tecnologia PET (tomografia por emissão de
pósitrons), bem como mostrar a anatomia de várias partes do corpo, com o auxílio do CT (tomografia computadorizada).
Celso explica que tanto a tomografia por emissão de pósitrons quanto a computadorizada utilizam radiação para
produzir imagens. No caso da medicina nuclear, essa radiação é captada dentro do próprio corpo do paciente graças à
injeção de um radiofármaco, uma espécie de glicose que emite uma fraca radiação. “Para analisar um tumor, por
exemplo, quanto mais agressivo, mais ele consome a glicose radioativa, se tornando radioativo também. Com isso, o
equipamento vai identificar as características desse tumor, desde a sua fisiologia ao seu grau de agressividade. Com a
medicina nuclear é possível fazer imagens do cérebro para avaliar doenças, bem como da distribuição do sangue no
coração”, exemplifica o especialista.
(Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2013/06/para‐especialistas‐medicina‐nuclear‐ditara‐futuro‐dos‐exames‐de‐imagem.html.)

11
Relacionando o assunto tratado à fonte bibliográfica no final do texto, é correto afirmar que se trata de uma
informação científica em uma linguagem
A) formal e restrita a especialistas da saúde.
B) informal, acessível ao público a que se destina.
C) técnica, específica a um público relacionado à área.
D) acessível a um público sem formação específica na área.
E) precisa e objetiva, destinada exclusivamente a especialistas na área.

12
A transcrição da fala do especialista tem como principal função
A) contrapor a informação anterior.
D) orientar sobre o uso do equipamento mencionado.
B) demonstrar a importância do texto.
E) divulgar o trabalho desenvolvido por um especialista.
C) sustentar as informações expostas.

13
Em “Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é da medicina nuclear que vem o que há de mais moderno hoje no
que diz respeito aos exames de imagem.” (1º§), o trecho em destaque indica uma
A) afirmação.
D) explicação desnecessária.
B) especificação.
E) suspensão do pensamento.
C) interrupção da coesão.
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Em “[...] mais ele consome a glicose radioativa, se tornando radioativo também. [...]” (2º§), o termo em destaque
tem como referente
A) agressivo.
D) glicose radioativa.
B) um tumor.
E) corpo do paciente.
C) análise do tumor.

15
O verbo de elocução “exemplifica”, usado ao final do texto para mencionar a fala do especialista, pode ser substituído,
sem alteração de sentido, por
A) objeta.
B) replica.
C) elucida.
D) assente.
E) determina.
Texto IV para responder às questões de 16 a 20.
A rosa de Hiroshima
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa, sem nada.
(Vinicius de Moraes. In: Ítalo Moriconi (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.)

16
Considerando que o poema “A rosa de Hiroshima”, de Vinicius de Moraes, faz uma referência ao uso da energia
nuclear citado no texto I “Energia nuclear: ontem e hoje”, por ocasião da guerra, é correto afirmar que, em relação ao
texto III “O presente e o futuro dos exames de imagem”, existe uma
A) abordagem diferente.
D) comparação quanto ao uso da energia nuclear.
B) negação dos fatos apresentados.
E) continuidade, uma sequência do assunto abordado.
C) confirmação dos fatos mencionados.

17
Considerando as relações de coerência estabelecidas por determinadas palavras, indique o par de trechos destacados
(textos III e IV) cuja relação indicada pelos termos grifados é a mesma.
A) “... bem como mostrar a anatomia...” (1º§) – “Como rosas cálidas”
B) “Com isso, o equipamento vai identificar...” (2º§) – “Estúpida e inválida”
C) “... diz respeito aos exames de imagem.” (1º§) – “Pensem nas crianças”
D) “Com a medicina nuclear é possível fazer imagens...” (2º§) – “Sem cor sem perfume”
E) “Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia...” (1º§) – “Da rosa de Hiroshima”

18
No texto IV, é correto afirmar que o eu lírico tem como interlocutor
A) o leitor.
B) as crianças.
C) as meninas.

D) as mulheres.
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19
Na linguagem poética, estão presentes recursos estilísticos e efeitos de sentido. Sabendo que o termo “rosa” foi
empregado, predominantemente, no sentido conotativo no texto, assinale o verso a seguir que NÃO confirma tal
afirmação.
A) “A rosa hereditária”
D) “A antirrosa atômica”
B) “Estúpida e inválida”
E) “Sem rosa, sem nada”
C) “A rosa com cirrose”

20
A repetição da palavra “rosa”, empregada como um recurso estilístico, no poema de Vinicius de Moraes,
A) fornece ao leitor um sentido de dinamismo.
B) expressa oposições entre as citações da palavra.
C) enfatiza a palavra acrescentando‐lhe novo significado.
D) evita o duplo sentido pelo uso de conectivos em lugar de “rosa”.
E) estabelece uma comparação entre as várias rosas apresentadas.

LÍNGUA INGLESA
Read text V to answer 21 through 25.
Introducing the perfect chemistry between a green technology and a blue world
There is a formula for a healthy new world. That’s why Braskem invested millions in
research to become the first company in the world to use Brazilian sugar cane as a natural
plastic source, collaborating with the reduction of the GHG emissions. Its commitment to
a sustainable development resulted in a benchmark eco‐efficient process that estimulates
the markets in which Braskem operates and generates new opportunities.
The world dreamed. Braskem made it happen.

(Newsweek/Issues 2012, Special Edition, cover. Adaptado.)

21
The aim of the ad is to
A) announce Braskem’s innovative energy sources.
B) assert Brasken belief in responsible development.
C) generate business opportunities for top research.

D) estimulate the markets in which Braskem operates.
E) make Braskem become the world’s leading company.

22
In “Its commitment to a sustainable development resulted in a benchmark eco‐efficient process […]”, ITS refers to
A) GHG.
B) world.
C) health.
D) Braskem.
E) reduction.

23
The word that does NOT fit the ad’s context is
A) cut.
B) ounce.
C) growth.

D) standard.

E) investigation.

24
In “The world dreamed. Braskem made it happen.” , there is a relation of _______________ between the sentences.
A) result
B) contrast
C) emphasis
D) adding
E) listing

25
In “Braskem operates and generates new opportunities”
A) a gerund form is used.
B) there is a demonstrative.
C) the Simple Present is used.

D) no linking word is present.
E) verbs are in the plural form.
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Read text VI to answer from 26 and 27.
This is the first chapter of the mythic Star Wars saga.
Set thirty years before the original Star Wars film, Episode I introduces young Anakin
Skywalker, a boy with special powers, unaware that the journey he is beginning will
transform him into the evil Darth Vader.
Obi‐Wan Kenobi, the wise old Jedi from the original series, is a determined young
apprentice and Palpatine, well known as the evil Emperor, is an ambitious Senator in the
Galactic Republic.
It is a time when the Jedi Knights are the guardians of peace in a turbulent galaxy and a
young Queen fights to save her people. In the shadows an evil force is waiting for the
right moment to strike.

EVERY GENERATION HAS A LEGEND.
EVERY JOURNEY HAS A FIRST STEP.
EVERY SAGA HAS A BEGINNING.

(Reinildes Dias. Reading Critically in English, 3rd ed. UFMG 2002.)

26
Anakin Skywalker is
A) the new Emperor of the great Galactic Republic.
B) going to become a wicked creature in the future.
C) beginning his apprenticeship to become a dwarf.

D) the same famous original Jedi from the first series.
E) finishing his tough journey before the original film.

27
Match columns according to words’ use in context.
( ) Bad.
1. Saga.
( ) Trip.
2. Unaware.
( ) Attack.
3. Strike.
( ) Tale.
4. Evil.
( ) Oblivious.
5. Wise.
( ) Prudent.
6. Journey.
The correct sequence is
A) 6, 2, 3, 5, 4, 1.
B) 4, 6, 3, 1, 2, 5.
C) 3, 1, 2, 6, 5, 4.

D) 5, 6, 4, 3, 1, 2.

Read text VII to answer 28 through 30.

Montenegro
Ministry of Economy

Government of Montenegro launched first round
for offshore production concession contracts
on 7 August 2013.
The Ministry of Economy of Montenegro launched its
first bid round for a production concession contract.
A total of 3,191 square kilometres of offshore area is
Offered, comprising of 13 blocks in the Adriatic Sea.
More information about the Round, data availability, and
overall procedure can be obtained either by contacting
tender@petroleum.me or at
www.petroleum.me
(The Economist, September 4th, 2013. Page 86.)
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28
The government of Montenegro is looking for
A) offshore foes.
B) possible buyers.
C) concession contracts.

D) business partnership.
E) round trip information.

29
According to the ad
A) the contracts depend on overall procedure.
B) the first bid will ensure a concession contract.
C) over three thousand square miles are offered.

D) a series of bids for oil exploration have opened.
E) thirty blocks of the Adriatic Sea will be available.

30
The area to be explored is located
A) upon the shore.
B) away from shore.
C) close to the edge.

D) towards the shore.
E) opposite the border.

RACIOCÍNIO LÓGICO
31
Considere as seguintes proposições:
 se a geladeira não está ligada, então a água está gelada;
 se a geladeira está ligada, então a garrafa não está cheia.
Ora, a garrafa está cheia. Conclui‐se, então, que a
A) água está gelada.
B) geladeira está ligada.
C) geladeira está ligada e a garrafa está cheia.

D) geladeira está ligada ou a garrafa não está cheia.
E) geladeira não está ligada e a água não está gelada.

32
Quatro veículos – uma moto, um carro, um caminhão e um ônibus – saíram simultaneamente de uma cidade A em
direção a uma cidade B. Considere que, para completar a viagem, o ônibus gastou vinte minutos a mais do que o
carro e meia hora a menos do que a moto. Sabe‐se, também, que o caminhão gastou 50 minutos a mais do que o
carro. Sendo assim, é correto afirmar que o
A) carro não foi o mais rápido.
D) ônibus e o caminhão chegaram juntos.
B) caminhão chegou antes do carro.
E) ônibus foi o último a completar a viagem.
C) caminhão e a moto chegaram juntos.

33
Três automóveis, sendo um esportivo, um conversível e um sedan, serão utilizados para transportar 8 crianças. De
quantas maneiras as crianças poderão se agrupar para entrar nos 3 veículos, considerando que 2 crianças devem
entrar no automóvel esportivo, 3 no conversível e 3 no sedan?
A) 480.
B) 560.
C) 630.
D) 720.
E) 810.

34
A seguir estão representados um triângulo equilátero e um quadrado, cujos perímetros são iguais.

Se a diferença entre os lados dessas 2 figuras é igual a 3 cm, então, o perímetro de cada uma delas mede
A) 24 cm.
B) 28 cm.
C) 32 cm.
D) 36 cm.
E) 40 cm.
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35
A negação da proposição “André não é solteiro ou Bruno é casado” é
A) André é casado ou Bruno é solteiro.
D) André não é casado e Bruno é solteiro.
B) André é solteiro e Bruno não é casado.
E) André é solteiro ou Bruno não é casado.
C) André é casado e Bruno não é solteiro.

36
Use a lógica para descobrir os números que faltam no quadro apresentado.

A soma desses números é igual a
A) 431.
B) 482.

C) 503.

D) 527.

E) 544.

37
Márcio jogou basquete durante um certo período, tendo começado numa segunda‐feira, de acordo com a frequência
representada a seguir:
Segunda‐feira, Quinta‐feira, Domingo, Quarta‐feira, Sábado, Terça‐feira, Sexta‐feira,...
Se no total ele jogou basquete 150 vezes, então o último dia em que praticou o esporte caiu num(a)
A) domingo.
D) sexta‐feira.
B) segunda‐feira.
E) sábado.
C) quarta‐feira.

38
Sejam as proposições:
 Se a porta está fechada, então a janela está aberta ou a porta está fechada;
 Se a porta está fechada, então a janela está fechada e a porta não está fechada;
 Se a porta ou a janela estão fechadas, então a porta está fechada e a janela está aberta;
Tais proposições são, respectivamente, exemplos de
A) tautologia, contingência e contradição.
D) contradição, contingência e tautologia.
B) contingência, contradição e tautologia.
E) contingência, tautologia e contradição.
C) tautologia, contradição e contingência.

39
Num grupo com 50 adolescentes: 18 usam aparelho ortodôntico; 7 usam óculos e aparelho ortodôntico; e, 10 não
usam aparelho ortodôntico nem óculos. A probabilidade de se escolher um adolescente que use óculos e não use
aparelho ortodôntico é igual a
A) 32%.
B) 40%.
C) 44%.
D) 52%.
E) 56%.

40
João disse: “Se eu acordo cedo, então eu não durmo de tarde.” Considerando que João mentiu, é correto afirmar que
ele
A) dormiu de tarde.
D) não acordou cedo e não dormiu de tarde.
B) não acordou cedo.
E) não acordou cedo ou não dormiu de tarde.
C) não acordou cedo e dormiu de tarde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41
A Lei nº 8.112/90 estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Quanto aos prazos previstos na referida
norma para posse e exercício, é correto afirmar que o(a)
A) candidato em férias que for nomeado para cargo federal terá o prazo para posse contado da data em que retornar das
férias.
B) posse ocorrerá no prazo de 15 dias contados da publicação do ato que nomeia o candidato aprovado no concurso
público.
C) candidato aprovado, que tomar posse no mesmo dia da nomeação, terá 15 dias contados da investidura para entrar
em exercício.
D) início do exercício deve ocorre no prazo máximo de 30 dias, contados da data em que o servidor tomar posse no cargo
público.
E) servidor que tenha exercício em outro município, em razão de ter sido removido, terá 30 dias, no mínimo, para entrar
em exercício.

42
O art. 20 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais dispõe sobre os critérios a serem avaliados no estágio probatório.
Assinale‐os.
A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
B) Assiduidade, legalidade, responsabilidade, publicidade e eficiência.
C) Idoneidade financeira, disciplina, hierarquia, impessoalidade e eficiência.
D) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
E) Legalidade, pontualidade, improbidade, capacidade de iniciativa e responsabilidade.

43
“Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada sua _________________ por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.” Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa
anterior.
A) cassação
B) demissão
C) destituição
D) exoneração
E) aposentadoria

44
A Lei nº 8.112/90 dispõe, dentre outros assuntos, sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos federais.
“Corresponde à retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público efetivo, acrescida das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.” O conceito refere‐se a
A) salário.
B) subsídio.
C) provento.
D) vencimento.
E) remuneração.

45
“Reversão é a espécie de provimento de cargo público que consiste no retorno do servidor estável ao cargo anterior‐
mente ocupado, em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.” Quanto às formas de
provimento previstas na Lei nº 8.112/90, a afirmativa anterior é
A) verdadeira.
B) falsa, pois a forma de provimento descrita denomina‐se recondução.
C) falsa, pois a forma de provimento descrita denomina‐se readaptação.
D) falsa, pois a reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade.
E) falsa, pois a reversão é o retorno do servidor quando invalidada a demissão.

46
A Lei nº 8.112/90 estabelece o regime disciplinar dos servidores públicos federais. Quanto às penalidades disciplinares,
é correto afirmar que
A) aplica‐se suspensão de até 60 dias em caso de reincidência de faltas punidas com advertência.
B) o cancelamento da penalidade de suspensão surtirá efeitos patrimoniais e funcionais retroativos.
C) a penalidade de suspensão tem seu registro cancelado após o decurso de 3 anos de efetivo exercício.
D) a penalidade de advertência tem seu registro cancelado após o decurso de 2 anos de efetivo exercício.
E) o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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47
“Um servidor público federal foi acusado de praticar o crime de corrupção passiva. No processo administrativo
disciplinar, o servidor foi absolvido por falta de provas. No processo penal, o servidor ainda não foi julgado.” Nos
termos da Lei nº 8.112/90 e considerando o caso hipotético anterior, assinale a afirmativa correta.
A) O resultado do processo penal não interfere no resultado do processo administrativo.
B) O resultado do processo administrativo disciplinar não influi no resultado do processo penal.
C) Se o servidor fosse condenado no processo administrativo, necessariamente seria condenado no processo penal.
D) O servidor deve ser absolvido no processo penal, já que foi absolvido por falta de provas no processo administrativo.
E) Caso o servidor fosse absolvido por falta de provas no processo penal, seria irregular sua condenação no processo
administrativo.

48
A Lei nº 8.112/90 estabelece os direitos dos servidores públicos federais. Alguns desses direitos podem ser exercidos
por servidores ainda em estágio probatório. Assinale a licença ou afastamento que pode ser concedido antes da
estabilidade funcional.
A) Licença para capacitação.
B) Licença para tratar de interesses particulares.
C) Licença por motivo de afastamento do cônjuge.
D) Afastamento para cursar programa de mestrado no Brasil.
E) Afastamento para cursar programa de doutorado no Brasil.

49
A Lei nº 8.112/90 estabelece o regime disciplinar dos servidores públicos federais. Ao servidor público que recusar fé
a documentos públicos será aplicada a sanção de
A) demissão.
D) suspensão de até 20 dias.
B) advertência verbal.
E) suspensão de até 15 dias.
C) advertência por escrito.

50
A Lei Federal nº 8.159/91 dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Nos termos dessa política,
é correto afirmar que
A) arquivo público é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação e uso de
documentos.
B) os documentos públicos de valor permanente, corrente e intermediário não podem ser alienados e não são passíveis
de prescrição.
C) a indenização por dano material ou moral decorrente de violação do sigilo exclui a possibilidade de ação penal, civil e
administrativa.
D) consideram‐se documentos intermediários aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto
de consultas frequentes.
E) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas
protegidas por sigilo nos termos da lei.

51
Nos termos da terminologia arquivística, usualmente adotada no Brasil, assinale a afirmativa correta quanto aos
métodos de ordenação de documento em um arquivo.
A) Método variadex: ordenação que tem por eixo a conjugação discricionária de vários critérios de arquivamento de
documentos.
B) Método duplex: ordenação que tem por eixo a conjugação de dois métodos de arquivamento de documentos, a
critério do arquivista.
C) Método soundex: ordenação que tem por eixo a fonética e a grafia dos nomes que intitulam os documentos de um
determinado arquivo.
D) Método dígito‐terminal: ordenação que tem por eixo um código numérico dividido em grupos de dígitos, lidos da
direita para a esquerda, que indicam a disposição física dos documentos.
E) Método numérico: ordenação que tem por eixo um plano prévio de distribuição dos documentos em dez grandes
classes, cada uma podendo ser subdividida em dez subclasses e assim por diante.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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52
A Lei Federal nº 8.159/91 dispõe sobre a organização e administração de instituições arquivísticas públicas. Quanto
aos órgãos do sistema de gestão de documentos da administração pública federal, assinale a afirmativa correta.
A) A política nacional de arquivos será definida pela Presidência da República.
B) É atribuição do arquivo nacional acompanhar e implementar a política nacional de arquivos.
C) Compete ao arquivo nacional a gestão dos documentos legislativos produzidos no Congresso Nacional.
D) Para resguardar documentos públicos estaduais, o arquivo nacional poderá criar unidades descentralizadas.
E) O arquivo nacional é o órgão responsável pela gestão dos documentos públicos das três esferas de governo.

53
Nos termos da terminologia arquivística usualmente adotada no Brasil, assinale o conceito corretamente descrito.
A) Apógrafo: documento de autenticidade não reconhecida.
B) Apostila: nota ou aditamento feito oficialmente em documento.
C) Apensação: juntada, em caráter definitivo, de documento ou processo a outro processo.
D) Ampliação: acréscimo de informações realizadas por quaisquer meios em documento original.
E) Acervo: possibilidade de acesso a serviços de referência, informação, documentação e comunicação.

54
“As informações podem ser transmitidas por escrita que usa abreviaturas, cifras ou códigos para comunicação secreta.”
De acordo com os termos da terminologia arquivística, o processo de escrita denomina‐se
A) dossiê.
D) cópia eletrostática.
B) crisografia.
E) cópia de segurança.
C) criptografia.

55
De acordo com a terminologia arquivística, quanto à teoria das três idades dos arquivos, assinale a afirmativa correta.
A) Os arquivos classificam‐se em: morto, dinâmico e provisório.
B) Arquiva os documentos conforme seu valor primário, secundário e terciário.
C) Considera o ciclo de vida dos documentos conforme a primeira, segunda e terceira idades.
D) Teoria segundo a qual os documentos classificam‐se em: históricos, presentes e propositivos.
E) Teoria segundo a qual os arquivos classificam‐se conforme a frequência de uso por sua entidade produtora.

56
“A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.
Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar‐lhe dano moral. Da mesma
forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando‐o, por descuido ou má vontade,
não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa
vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí‐los.” Nos termos
do Decreto Federal nº 1.171/94, que dispõe sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, a regra
deontológica anterior é
A) verdadeira.
B) falsa, pois a conduta descrita não caracteriza dano moral.
C) falsa, pois a conduta constitui ofensa apenas ao equipamento.
D) falsa, pois a cortesia e a boa vontade caracterizam o esforço pela eficiência.
E) falsa, pois deteriorar um bem público por descuido não constitui ofensa ética.

57
“A interpretação de valores éticos pode ser absoluta ou relativa. O comportamento ético relativo baseia‐se na
premissa de que as normas de conduta dependem da situação, da cultura, do tempo, do local e dos costumes.”
Observado o contexto brasileiro, assinale a alternativa em que o comportamento é, em regra, permitido na vida
social e vedado no âmbito do serviço público.
A) Praticar jogos de azar.
D) Emprestar dinheiro a juros exorbitantes.
B) Denunciar atividades ilegais ou aéticas.
E) Atualizar o status pessoal nas redes sociais.
C) Dirigir após ingestão de bebida alcoólica.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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58
“O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem‐estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como
seu maior patrimônio.” Nos termos do Decreto Federal nº 1.171/94, que dispõe sobre o Código de Ética Profissional
do Servidor Público Federal, a regra deontológica anterior é
A) verdadeira.
B) falsa, pois é vedado o acréscimo ao próprio bem‐estar do servidor.
C) falsa, pois o êxito do trabalho não pode integrar o patrimônio do servidor.
D) falsa, pois o servidor exerce seu trabalho perante a Administração Pública.
E) falsa, pois o servidor não deve ser confundido com a figura do cidadão comum.

59
Na Administração Pública é comum a utilização do método alfabético de arquivamento de documentos. Considere a
necessidade de arquivamento das pastas funcionais dos seguintes servidores:
1. Marcelo Araújo da Silva.
2. Pedro Alves Silva.
3. Mariana Cláudia Ribeiro.
4. Maryana Beatriz Ribeiro.
5. José Santos Neto.
6. Manuel Faria Soares.
7. Manoel Fonseca Soares.
Pelas regras de alfabetação, as pastas funcionais serão dispostas na seguinte ordem:
A) 2, 1, 4, 3, 6, 7, 5.
D) 4, 3, 5, 1, 2, 6, 7.
B) 5, 6, 7, 1, 3, 4, 2.
E) 3, 4, 5, 1, 2, 7, 6.
C) 1, 5, 2, 7, 6, 4, 3.

60
“A ética é o campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento das pessoas e organizações.
A ética lida com a aprovação ou reprovação do comportamento observado em relação ao comportamento ideal, sendo
este definido por meio de um código de conduta, implícito ou explícito.” Segundo o conceito de Maximiano, a
afirmativa anterior é
A) verdadeira.
B) falsa, pois o código de conduta é sempre explícito.
C) falsa, pois a ética limita‐se ao comportamento das pessoas.
D) falsa, pois a ética restringe‐se à reprovação do comportamento.
E) falsa, pois a ética limita‐se ao comportamento das organizações.

61
O marketing pessoal relaciona‐se ao modo como as pessoas se expressam. O comportamento nas relações sociais e
no ambiente de trabalho e até a capacidade de comunicação influem na forma como as pessoas veem umas às
outras. O código de ética do serviço público apresenta regras de comportamento que se relacionam com o marketing
pessoal do servidor público. Assinale a alternativa em que a regra de comportamento está diretamente relacionada à
imagem pessoal do servidor.
A) Manter‐se atualizado com as instruções.
D) Tratar cuidadosamente o usuário do serviço.
B) Desempenhar com rapidez as atribuições.
E) Manter limpo e em ordem o local de trabalho.
C) Apresentar‐se com vestimenta adequada.

62
O Decreto Federal nº 1.171/94 elenca vedações éticas ao servidor público. Diante do exposto, assinale a alternativa
correta.
A) Retirar bens, documentos ou livros da repartição pública.
B) Requerer licença sem vencimento após ter gozado período de férias.
C) Alterar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
D) Utilizar os avanços técnicos e científicos sem solicitar autorização da chefia.
E) Pleitear ressarcimento de valores descontados indevidamente da remuneração.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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63
O Decreto Federal nº 1.171/94 elenca deveres éticos do servidor público. Nos termos da norma, são deveres éticos do
servidor, EXCETO:
A) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento.
B) Ser probo, reto, leal e desidioso, demonstrando toda a integridade do seu caráter.
C) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens.
D) Ser assíduo ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado.
E) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

64
Nos termos das regras deontológicas aplicáveis ao servidor público federal, analise as afirmativas correlatas.
I. “A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, dissociada da vida particular de cada servidor
público.”
LOGO
II. “Os fatos e atos verificados, fora do horário de trabalho, na conduta do dia a dia e na vida privada, não poderão
acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional do servidor.”
Assinale a alternativa correta.
A) As duas afirmativas são falsas.
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.
E) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

65
Nos termos das regras deontológicas aplicáveis ao servidor público federal, analise as afirmativas corretas.
I. “É vedado ao servidor ausentar‐se, injustificadamente, de seu local de trabalho.”
POIS
II. “A ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público.”
Assinale a alternativa correta.
A) As duas afirmativas são falsas.
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.
E) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

66
Quanto às regras referentes ao Código de Ética dos Servidores Federais, assinale a afirmativa correlata.
A) A comissão de ética, em razão do descumprimento de dever ético, poderá aplicar as sanções de advertência escrita e
censura.
B) O código de ética federal dispõe sobre normas gerais aplicáveis aos servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
C) É dever ético do servidor manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais
adequados à sua organização.
D) Os registros sobre a conduta ética do servidor, devido à natureza específica, não interferem nos procedimentos próprios
da carreira do servidor público.
E) A instituição da comissão de ética é obrigatória nos órgãos da administração direta federal e facultativa nas entidades
integrantes da administração indireta.

67
Uma das funções administrativas denomina‐se organização e compreende as formas de estruturação interna das
organizações. O processo de organização compreende as seguintes atividades, EXCETO:
A) Ordenação dos trabalhos internos.
D) Alocação dos recursos organizacionais.
B) Mobilização de pessoas e equipes.
E) Estabelecimento de metas e objetivos.
C) Coordenação de atividades e tarefas.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.

‐ 14 ‐

CONCURSO PÚBLICO – COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
68
“Planejamento é a função administrativa que define objetivos e decide sobre recursos e tarefas necessários para
alcançá‐los adequadamente.” Baseado em Chiavenato, a afirmativa anterior é
A) verdadeira.
B) falsa, já que o planejamento não integra a função administrativa de uma organização.
C) falsa, pois o enunciado traduz o conceito da função de controle em uma organização.
D) falsa, pois a função administrativa do planejamento não compreende a definição de objetivos.
E) falsa, porque não compete ao planejamento decidir sobre recursos necessários ao alcance dos objetivos.

69
“O planejamento considerado conservador é aquele voltado para as contingências e para o futuro da organização.”
Baseado em Chiavenato, a afirmativa anterior é
A) verdadeira.
B) falsa, pois o enunciado traduz o conceito de planejamento otimizante.
C) falsa, pois o enunciado traduz o conceito de planejamento adaptativo.
D) falsa, pois o planejamento conservador é voltado para a adaptabilidade no ambiente organizacional.
E) falsa, pois o planejamento conservador é voltado para a adaptabilidade e inovação dentro da organização.

70
O planejamento pode ser considerado um processo constituído por uma série de passos, a saber:
1. Desenvolver premissas quanto às condições futuras.
2. Definir os objetivos.
3. Verificar qual a situação atual em relação aos objetivos.
4. Escolher um curso de ação entre as várias alternativas.
5. Analisar as alternativas de ação.
6. Implementar o plano e avaliar os resultados.
Segundo Chiavenato, assinale a sequência correta do processo de planejamento.
A) 2, 3, 1, 5, 4, 6.
B) 3, 4, 2, 1, 6, 5.
C) 5, 2, 6, 3, 4, 1.
D) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E) 4, 1, 6, 2, 3, 5.

71
Uma das maneiras de identificar os fatores críticos de sucesso é descobrir o que distingue as organizações bem
sucedidas das mal sucedidas e analisar as diferenças entre elas. A esse processo denomina‐se benchmarking. Assinale
a alternativa que apresenta característica do benchmarking.
A) Mudança produzida pela evolução natural da organização.
B) Atividade de manutenção das práticas organizacionais já desenvolvidas.
C) Definição dos desejos dos clientes baseada no histórico da organização.
D) Focalização de metas e objetivos da organização pela abordagem proativa.
E) Focalização da competitividade como um problema interno da organização.

72
Quanto aos tipos de planejamento em função de curto, médio e longo prazos, assinale a alternativa em que os
conceitos de planejamento estão corretamente relacionados.
A) Tático: sintético e detalhado; longo prazo; aborda cada tarefa separadamente.
B) Estratégico: genérico e sintético; curto prazo; aborda a organização como um todo.
C) Operacional: sintético e analítico; médio prazo; aborda cada tarefa separadamente.
D) Estratégico: detalhado e analítico; longo prazo; aborda cada unidade organizacional.
E) Tático: menos genérico e mais detalhado; médio prazo; aborda cada unidade organizacional.

73
O controle, como atividade administrativa, permeia toda a organização, podendo ser exercida antes, depois ou
durante a execução das atividades. Segundo Chiavenato, o controle é prévio quando
A) estabelece padrões.
D) avalia os fins alcançados.
B) avalia o desempenho.
E) verifica o fluxo de trabalho.
C) mensura os resultados.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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74
“A tarefa básica da organização é estabelecer a estrutura organizacional. A especialização ou estruturação horizontal
conduz aos níveis de hierarquia e a especialização vertical conduz a áreas de departamentalização ou divisionalização.”
Baseado em Chiavenato, a afirmativa anterior é
A) verdadeira.
B) falsa, pois a estrutura vertical conduz, apenas, à divisionalização.
C) falsa, pois a estrutura vertical conduz, apenas, à departamentalização.
D) falsa, pois a especialização horizontal não produz os níveis de hierarquia.
E) falsa, pois definir a estrutura organizacional é tarefa da função de planejamento.

*De acordo com os fundamentos da organização segundo Chiavenato, responda às questões de 75 a 77.
75
É correto afirmar que
A) poder é a competência legitimada, é atribuição formal de dar ordens e tomar decisões.
B) poder e autoridade são expressões sinônimas, não sendo possível distinguir tais conceitos.
C) autoridade é a capacidade de afetar e controlar as ações e decisões, mesmo que informalmente.
D) delegação é o processo pelo qual o administrador toma para si as atribuições de seus subordinados.
E) responsabilidade é o dever de realizar adequadamente as atribuições conforme a confiança depositada.

76
Acerca das organizações achatadas ou horizontalizadas, é correto afirmar que
A) há mais níveis administrativos que nas organizações piramidais.
B) as decisões tendem a ser mais demoradas que nas organizações altas.
C) há mais oportunidades para promoções que nas organizações verticalizadas.
D) a comunicação sofre menos distorções que nas organizações altas ou verticalizadas.
E) os funcionários possuem menos autonomia, já que o poder de decisão manifesta‐se no topo da pirâmide.

77
Assinale a alternativa que apresenta uma característica da centralização da tomada de decisões.
A) Menor capacidade de controle.
D) Maior independência nos níveis baixos.
B) Maior grau de economia de escala.
E) Decisão mais rápida e próxima ao cliente.
C) Menor coordenação das atividades.

78
A função de controle nas organizações liga‐se ao estabelecimento de padrões de qualidade e mensuração dos resultados
alcançados pela organização. Segundo Chiavenato, são características de um sistema eficaz de controle, EXCETO:
A) Foco nas penalidades e punições.
D) Imparcialidade e impessoalidade da atuação.
B) Orientação estratégica para resultados.
E) Clareza e objetividade dos padrões desejados.
C) Flexibilidade diante de novas situações.

79
Com base no contexto da moderna gestão de pessoas nas organizações, assinale a afirmativa correta.
A) Os funcionários devem ser vistos como capital intelectual da organização.
B) Os funcionários devem ser uniformes e padronizados para que sejam administrados.
C) Quanto menor a autonomia dada aos funcionários, mais eficiente será uma empresa.
D) O funcionário deve especializar‐se e concentrar‐se apenas nas tarefas que desempenha.
E) Os funcionários de uma empresa devem ser considerados como recursos organizacionais.

80
A gestão de pessoas nas organizações compreende um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos.
Segundo Chiavenato, o processo de aplicar pessoas significa
A) treinar e capacitar as pessoas.
D) recrutar as pessoas certas para a organização.
B) manter as pessoas no trabalho.
E) orientar e acompanhar o desempenho das pessoas.
C) saber o que fazem e quem são as pessoas.
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De acordo com os conceitos fundamentais da ciência da administração e os conceitos fundamentais de serviço público
ético, assinale a alternativa que apresenta um exemplo INCORRETO.
A) Meta: reduzir em 50% os casos de infrações éticas.
B) Objetivos: realização do interesse público e do bem comum.
C) Missão: funções do Estado, tal qual a prestação dos serviços públicos.
D) Controle: avaliação do comprometimento ético pela Comissão de Ética.
E) Política: decisões tomadas pelo nível hierárquico máximo na Administração.

82
De acordo com os objetivos da gestão de pessoas nas organizações, são funções da moderna gestão de pessoas, EXCETO:
A) Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho.
B) Identificar, desenvolver e alocar pessoas por seus talentos.
C) Manter políticas que estabeleçam padrões éticos de comportamento.
D) Motivar as pessoas por meio de políticas estritamente remuneratórias.
E) Estimular a criatividade e a flexibilidade das pessoas para enfrentar novos desafios.

83
A gestão de pessoas na administração pública possui algumas peculiaridades que decorrem dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quanto ao tema proposto, assinale a afirmativa correta.
A) Para desenvolver pessoas à Administração, deve‐se realizar auditorias e inspeções.
B) Para desenvolver pessoas, a Administração Pública deve utilizar o concurso público.
C) Para aplicar às pessoas da Administração Pública, pode‐se elaborar planos de carreira.
D) Para recompensar pessoas, a Administração Pública deve promover cursos e treinamentos.
E) Para monitorar pessoas, a Administração Pública pode usar sistema de informação gerencial.

84
De acordo com Chiavenato, no passado, as decisões e ações de recursos humanos eram centralizadas em um único
órgão. Assinale uma vantagem da centralização.
A) Distanciamento do foco de ação.
B) Manutenção e conservação do status quo.
C) Reúne os especialistas de recursos humanos em um só órgão.
D) O gerente de linha afastado dos assuntos de recursos humanos.
E) Monopólio e exclusividade das decisões e ações de recursos humanos.

85
Conforme Chiavenato, conflitos são interferências deliberadas que, de forma ativa ou passiva, buscam impedir que
outrem alcance seus objetivos nas organizações. São causas comuns de conflito nas organizações, EXCETO:
A) Um grupo A e um B compartilham recursos escassos.
B) As metas de um grupo A são concorrentes com as metas de um grupo B.
C) Os objetivos de um grupo A tornam‐se incongruentes com os objetivos de um grupo B.
D) Os papéis ou atribuições de um grupo A são ambíguos em relação aos propósitos organizacionais.
E) O desempenho de um grupo A prescinde do desempenho de um grupo B e um deles não alcança as metas.

*Baseado nos conceitos fundamentais de gestão de materiais e Administração Pública, responda às questões
de 86 a 91.
86
Assinale a alternativa em que a gestão de materiais em uma organização privada difere‐se da gestão de materiais na
Administração Pública.
A) Comparação de preços por meio de pesquisa de mercado.
B) Especificação da compra conforme a necessidade da organização.
C) Identificação de quando comprar, conforme a necessidade da organização.
D) Decisão quanto ao quantitativo e à qualidade desejável dos bens a serem adquiridos.
E) Escolha pessoal dos fornecedores mediante critérios de conveniência e oportunidade.
Cargo: AS6 – Assistente Administrativo
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.

‐ 17 ‐

CONCURSO PÚBLICO – COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
87
Assinale a alternativa correta acerca da classificação usual de bens.
A) Material improdutivo: alimentos e gêneros perecíveis para uma creche pública.
B) Matéria‐prima: canetas, papel e pastas para organização de um arquivo público.
C) Material não de estoque: medicamentos e insumos de uso em um hospital público.
D) Material produtivo: produtos de limpeza para higienização de uma repartição pública.
E) Material de estoque: turbina compatível com o modelo do avião da Presidência da República.

88
A respeito do procedimento de compra de um bem imóvel, nos termos das regras de licitação, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) O vendedor pode ser pessoa física ou jurídica.
B) A compra independe de registro no Cartório de Registro de Imóveis.
C) Havendo mais de um imóvel disponível, a modalidade licitatória cabível é a concorrência.
D) A Administração Pública deve realizar uma avaliação prévia do valor do bem a ser adquirido.
E) A licitação pode ser dispensada quando apenas um imóvel atender à necessidade da Administração Pública.

89
Acerca do procedimento de venda de um bem público, conforme as regras de licitação, é INCORRETO afirmar que o(a)
A) comprador pode ser pessoa física ou jurídica.
B) venda deve respeitar as regras previstas em lei.
C) venda fica condicionada à existência de interesse público.
D) objetivo da venda de bens pela Administração Pública é o lucro.
E) Administração Pública deve realizar uma análise prévia do valor do bem a ser vendido.

90
Sobre o procedimento de compras, segundo as regras de licitação, é correto afirmar que o(a)
A) Administração Pública deve evitar a economia de escala.
B) administrador deve comprar pelo critério de menor preço.
C) empresa de âmbito local não pode vender para a Administração Pública.
D) fornecedor deve ser escolhido por critérios de pessoalidade e eficiência.
E) compra de bens deve ser precedida de licitação, salvo as exceções previstas em lei.

91
Acerca da impossibilidade de concorrência objetiva entre fornecedores, nos termos das regras de licitação, assinale a
alternativa correta.
A) Aquisição de material de escritório.
D) Contratação de profissional de setor artístico.
B) Venda de bens móveis em desuso.
E) Aquisição de medicamentos e material hospitalar.
C) Contratação de serviço de reprografia.

92
Em gestão de materiais, um dos métodos de previsão do consumo é a média móvel. Por esse método, o consumo do
período seguinte é dado pela média simples dos consumos nos períodos anteriores, em que “n” é o número de
períodos considerados. Observe os dados sobre o consumo do produto X.
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Unidades consumidas
100
110
180
200
220
220
160

Calcule o consumo médio para 2014, considerando “n” igual a três. O valor obtido será
A) 160.
B) 170.
C) 180.
D) 200.
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Todo e qualquer armazenamento de material gera determinados custos. Alguns custos são diretamente proporcionais à
quantidade de estoque. Suponha que a empresa X possua um estoque de hortifrutigranjeiros. Assinale o custo de
armazenamento que, necessariamente, aumenta quando o estoque aumenta.
A) Salário.
D) Aluguel do imóvel.
B) Perecimento.
E) Segurança predial.
C) Encargo social.

94
A competência de comunicação deve ser um objetivo básico dos administradores de organizações e das pessoas de
modo geral. Sobre o passo de comunicação, é correto afirmar que
A) independe de um canal de comunicação.
B) pode conter receptor e não conter emissor.
C) as mensagens não podem ser representadas por símbolos.
D) o emissor e a mensagem são suficientes para compor o processo de comunicação.
E) a dificuldade de expressão do emissor, no processo de comunicação, denomina‐se ruído.

95
Quanto ao processo de comunicação no âmbito da administração pública, marque a alternativa correta.
A) O receptor é o cidadão.
D) A mensagem pode ser verbal.
B) A comunicação é escrita.
E) O emissor é o servidor público.
C) É vedado o uso de símbolo.

96
Considere as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão).
I. “A ferramenta Pincel é utilizada para aplicar efeito em um texto como se tivesse sido marcado com um marca texto.”
II. “Não é possível adicionar uma tabela de grande utilização na Galeria de Tabelas Rápidas.”
Assinale a alternativa correta.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
D) Apenas a afirmativa II está correta.
B) As duas afirmativas estão corretas.
E) A afirmativa II contradiz a afirmativa I.
C) As duas afirmativas estão incorretas.

97
Na digitação de uma planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o proce‐
dimento para adicionar o símbolo especial © é: clicar na célula onde será adicionado o símbolo e na guia
A) Inserir, no grupo Texto, clicar em símbolo e na guia símbolos selecionar © e clicar no botão Inserir.
B) Inserir, no grupo Caracteres Especiais, clicar em símbolo e na guia símbolos selecionar © e clicar no botão Inserir.
C) Layout da Página, no grupo Imagem, clicar em Inserir símbolo e na guia símbolos selecionar © e clicar no botão Inserir.
D) Layout da Página, no grupo Caracteres Especiais, clicar em símbolo e na guia símbolos selecionar © e clicar no botão
Inserir.
E) Exibição, no grupo Caracteres Especiais, clicar em Inserir símbolo e na guia símbolos selecionar © e clicar no botão
Inserir.

98
Um determinado estudante, ao elaborar uma apresentação de trabalho, utiliza a ferramenta Microsoft Office PowerPoint
2007 (configuração padrão). A apresentação será enviada a outro colega de grupo para que seja realizada uma revisão e,
no primeiro slide, deverá ser adicionado um comentário com as instruções necessárias para esta revisão. O
procedimento para incluir este comentário é: clicar no primeiro slide e na guia
A) Inserir, no grupo Comentários, clicar em Novo Comentário, digitar os comentários e clicar fora da caixa do comentário.
B) Revisão, no grupo Comentários, clicar em Novo Comentário, digitar os comentários e clicar fora da caixa do comentário.
C) Design, no grupo Comentários, clicar em Adicionar Comentário, digitar os comentários e clicar fora da caixa do comentário.
D) Exibição, no grupo Comentários, clicar em Adicionar Comentário, digitar os comentários e clicar fora da caixa do comentário.
E) Página Inicial, no grupo Comentários, clicar em Novo Comentário, digitar os comentários e clicar fora da caixa do comentário.
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Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), pode‐se criar uma mala direta que permite
automatizar processos como o envio de uma carta padrão para diversos clientes. Um recurso muito útil é o “assistente
de mala direta passo a passo”, que orienta o usuário de forma detalhada no processo de montagem de uma mala
direta. Para acessar este recurso na ferramenta em questão, o usuário deve
A) na guia Inserir, no grupo Criar Macro, clicar na opção Assistente de Mala Direta Passo a Passo.
B) na guia Correspondências, no grupo Macro, clicar na opção Assistente de Mala Direta Passo a Passo.
C) na guia Referências, no grupo Criar, clicar na opção Mala Direta e, em seguida, clicar na opção Assistente de Mala
Direta Passo a Passo.
D) na guia Revisão, no grupo Opções de Macro, clicar na opção Mala Direta e, em seguida, clicar na opção Assistente de
Mala Direta Passo a Passo.
E) na guia Correspondências, no grupo Iniciar Mala Direta, clicar em Iniciar Mala Direta e, em seguida, clicar na opção
Assistente de Mala Direta Passo a Passo.

100
Utilizando o navegador Internet Explorer 11 (configuração padrão) a seguinte página é acessada:

Para adicionar esta página à lista de sites favoritos do navegador, o usuário deverá clicar no botão
A) Sites Favoritos
, clicar em Favoritos e em Incluir.
B) Gerenciar Favoritos
, clicar em Favoritos e em Adicionar.
C) Favoritos
, clicar em Adicionar Favoritos e em Adicionar.
D) Sites Favoritos
, clicar em Lista de Favoritos e em Incluir.
E) Lista de Favoritos
, clicar em Sites Favoritos e em Adicionar.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 05 (cinco) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 100 (cem) itens de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da
unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet,
no site www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

