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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 

somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que 

deverão conter sua assinatura. 
13. Somente após 3 (três) horas do início das provas é que será permitida a ausência da sala para saída definitiva do 

prédio, levando o CADERNO DE QUESTÕES. 
14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h00min. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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Começo de Conversa 
 

1º Só quem é ou foi automóvel pode imaginar o meu desespero, depois daquela batida frontal e do 
ajuntamento de povo ao meu redor. 
2º – Todo mundo foi pro beleléu! 
3º – Não escapou ninguém! – disse outra voz. 
4º – Morreu muita gente? – perguntou uma voz feminina. 
5º – Havia só duas pessoas no carro. 
6º Gente corria, gente gritava, carros paravam, guardas apitavam. 
7º – Será que a mocinha escapou? – indagou uma voz comovida. 
8º – Está se mexendo. Acho que foi só o choque. 
9º – Sei lá. Está desacordada. Se escapou, foi milagre. 
10º Alguém chegou e reconheceu o motorista. 
11º – É o Genésio, aquele doido! 
12º Que era doido eu sabia. Nunca respeitava os sinais, guiava sempre em alta velocidade, parecia estar 
sempre numa pista de corrida, como ............. desse a menor importância ___ vida alheia. Que ele desafiasse a 
morte ___ todo momento, o problema era dele. Todo mundo pode ser burro ___ vontade. É direito de quem 
nasceu não para viver em garagem, mas em estrebaria. Mas ninguém tem o direito de jogar com a vida alheia, 
cortando fininhos, apavorando os pedestres, tendo gosto em ver o pavor da gente ___ fugir. E muito menos de 
...................... um carro como ele fazia. Genésio nunca se preocupou comigo. Era incapaz de supor que eu 
também era gente. Não lhe passava pela cabeça que havia dois ou três meses que eu vivia de coração aos 
saltos (Fusca tem coração, tem alma, sentimento...). 
13º O mais triste, porém, daquele montão de ferros retorcidos em que eu fora transformado pela estupidez 
do meu senhor, é que toda gente só pensava nas vítimas humanas: em Genésio e Cidinha. 
14º – Será que eles escapam? 
15º Em mim ninguém pensava. Não ouvi uma palavra de simpatia. Ninguém parecia ter pena de mim. 
Nem mesmo os outros carros. Eu olhava agoniado para os colegas. Passou um Fusca novinho que, nem por ser 
parente, mostrou a menor curiosidade. Passavam carros e mais carros buzinando para abrir caminho. Nem 
................. me olhavam. Todo mundo parecia achar natural que eu me esborrachasse daquele modo contra um 
poste estúpido, que aliás não tinha culpa nenhuma no desastre – e que aguentou como um herói o duro 
choque. 
16º Aliás, se não fosse aquele poste, se ele não tivesse resistido como um bravo ao nosso impacto (íamos a 
mais de 120!), teríamos apanhado três crianças que brincavam na calçada. E imaginem só o remorso do papai, 
com aquele peso na consciência... Morrer é duro. Acabar no ferro velho é o mais triste fim de um automóvel, 
seja Impala, Opala ou Fusca. Eu tenho conversado com muito carro, nesta minha vida atribulada. Fui amigo (e 
sou) de muito carro de classe, de muito VW, de muito ônibus, até de muito caminhão. Eu sei o que eles 
pensam, o terror que sentem quando veem povo pela frente, criança ou grandalhão, facilitando. Sei de muita 
conversa em escuro de garagem, lembrando as agonias do trânsito. E sei como alguns sofrem, recordando o 
mal que involuntariamente praticaram, às vezes por imprudência dos pedestres, muitas vezes pela 
inconsciência dos motoristas. 
17º Enquanto nós dependermos do homem (ou da mulher) para cumprir a nossa missão no trânsito, não 
haverá carro feliz neste mundo. 
 

LESSA, Orígenes. Memórias de um Fusca. 6 ed. Rio de Janeiro, Tecnoprint, 1972, p. 13-16. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) a – à – à – a. 
b) à – a – a – à. 
c) à – a – à – a. 
d) a – a – à – à. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas do texto: 
a) se não – maltratar – sequer.   c) senão – maltratar – sequer. 
b) senão – mal tratar – se quer.   d) se não – mau tratar – se quer. 
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03 - O texto de Orígenes Lessa está organizado em cinco elementos estruturais: 
I - Ninguém se preocupa com o Fusca. 
II - O Fusca reclama de Genésio. 
III - Várias pessoas comentam o desastre. 
IV - O problema do carro é o homem. 
V - O poste evitou o pior. 
Assinale a alternativa que indica a ordem em que estes elementos aparecem no texto: 
a) I – II – V – III – IV. 
b) III – II – I – V – IV. 
c) I – III – IV – II – V. 
d) IV – III – II – V – I. 
 
04 - Assinale a alternativa que especifica a ideia principal do texto: 
a) Ninguém tem direito de jogar com a vida humana. 
b) Os carros também merecem cuidados e atenção. 
c) As pessoas só se preocupam com seus semelhantes. 
d) Os problemas de trânsito são causados pelo homem. 
 
05 - Em “E imaginem só o remorso do papai, com aquele peso na consciência...” Que papai é esse? 
a) O próprio Fusca. 
b) O motorista. 
c) O pai das três crianças. 
d) O pai de Genésio. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o período retirado do texto é composto: 
a) Não haverá carro feliz neste mundo. 
b) Genésio guiava sempre em alta velocidade. 
c) Que era doido eu sabia. 
d) Não ouvi uma palavra de simpatia. 
 
07 - Os elementos coesivos destacados no texto (16º parágrafo, se, como e quando) estão associados a 
uma determinada interpretação. Assinale a alternativa que apresenta interpretação correta: 
a) causa – conformativa – oposição. 
b) condição – comparação – tempo. 
c) consequência – concessão – condição. 
d) hipótese – causa – finalidade. 
 
08 - Em “Mas ninguém tem o direito de jogar com a vida alheia...” (12º parágrafo) o elemento coesivo 
sublinhado poderia ser substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos citados 
abaixo, exceto: 
a) todavia. 
b) entretanto. 
c) no entanto. 
d) conquanto. 
 
09 - Assinale a alternativa em que a função sintática dos termos destacados nas orações retiradas do 
texto está incorreta: 
a) Nunca respeitava os sinais – objeto direto. 
b) Toda gente só pensava nas vítimas humanas – objeto indireto. 
c) Morrer é duro predicativo do sujeito. 
d) Teríamos apanhado três crianças – sujeito. 
 
10 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão que vítimas: 
a) beleléu – herói. 
b) genésio – incompetência. 
c) trânsito – estúpido. 
d) alguém – íamos. 
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11 - Assinale a alternativa em que os substantivos retirados do texto são uniformes sobrecomuns: 
a) humanas – povo. 
b) vítima – criança. 
c) colegas – pessoas. 
d) pedestre – herói. 
 
12 - Analise a alternativa em que o plural no diminutivo dos substantivos retirados do texto estão de 
acordo com a norma culta da língua portuguesa: 
a) redor = redorzinhos. 
b) voz = vozinha. 
c) coração = coraçõezinhos. 
d) mulher = mulhereszinhas. 
 
13 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído de modo incorreto pelo pronome: 
a) Eu olhava agoniado para os colegas = Eu olhava lhes agoniado. 
b) Pode imaginar o meu desespero = pode imaginá-lo. 
c) Eles reconheceram o motorista = Eles reconheceram-lhe. 
d) Nunca respeitava os sinais = Nunca os respeitava. 
 
14 - Assinale a alternativa em que a oração destacada é subordinada substantiva objetiva direta: 
a) Eu sei o que eles pensam. 
b) Parecia achar natural que eu esborrachasse. 
c) Teríamos apanhado três crianças que brincavam na calçada. 
d) Recordando o mal que involuntariamente praticaram. 
 
15 - Imaginem se escreve com “g”. Também se escreve com “g”: 
a) vare___ista – no___ento. 
b) can___ica – ma___estoso. 
c) ___iló – cere___eira. 
d) refu___iado – tan___erina. 
 
16 - Conforme a Lei nº. 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, são alguns deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II - ser leal às instituições a que servir. 
III - observar as normas legais e regulamentares. 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
V - atender com presteza: a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, as 
protegidas por sigilo; b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal. 
VI - ser assíduo e pontual ao serviço. 
Assinale a alternativa correta: 
a) somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
c) somente as afirmativas IV, V e VI são verdadeiras. 
d) todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
17 - De acordo com a Lei 8.112/1990 assinale a alternativa incorreta: 
a) Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, 
interpoladamente, durante o período de doze meses. 
b) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
c) O servidor instável só perdera o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa. 
d) O servidor responde civil, pessoal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
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18 - ______________________ é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
a) nomeação. 
b) readaptação. 
c) cargo público. 
d) reversão. 
 
19 - Conforme o Decreto nº. 1.171/1994 é vedado ao servidor público, exceto: 
a) desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 
b) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. 
c) ser probo, reto, leal e justo demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando 
estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
d) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente 
superiores ou inferiores. 
 
20 - De acordo com a Lei nº. 11.091/2005 caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a 
adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o 
caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis: 
I - demandas institucionais. 
II - proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários. 
III - inovações tecnológicas. 
IV - modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição. 
Estão corretos: 
a) Apenas os itens I e II. 
b) Apenas os itens II e III. 
c) Apenas os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
21 - De acordo com a Lei nº. 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, atribua 
para cada assertiva V (Verdadeiro) ou F (Falso): 
(a) Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa. 
(a) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado. 
(a) São modalidades de licitação somente: concorrência e tomada de preços. 
Assinale a alternativa que representa a sequência correta, de cima para baixo: 
a) V - V - F. 
b) V - F - F. 
c) F - V - V. 
d) F - V - F. 
 
22 - Conforme a Lei nº. 11.892/2008, os Institutos Federais, têm por finalidades e características, exceto: 
a) desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. 
b) promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas 
à preservação do meio ambiente. 
c) desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e 
adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. 
d) organizar-se em estrutura multicampi, com proposta no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e 
benefícios aos servidores. 
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23 - De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, a Educação é direito de todos e dever: 
a) do Estado e da família. 
b) da igreja e da escola. 
c) do poder público e da comunidade. 
d) do Estado e da igreja. 
 
24 - Conforme o artigo 206 da Constituição Federal / 1998 o ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios, exceto: 
a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b) vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho e às práticas sociais. 
c) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
d) garantia de padrão de qualidade. 
 
25 - De acordo com o artigo 37, da Constituição Federal, é incorreto o que se afirma: 
a) É garantido ao servidor público civil o direito à livre comunicação sindical. 
b) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
c) A lei reservará percentual dos cargos a empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão. 
d) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. 
 
26 - Navegador é um programa (software) que permite a visualização e interação do usuário com 
páginas da internet. A seguinte alternativa diz respeito ao nome pelo qual este tipo de aplicativo é 
conhecido: 
a) Sistema Operacional. 
b) Plugin. 
c) Framework. 
d) Browser. 
 
27 - No sistema operacional Microsoft Windows, a seguinte combinação de teclas permite que a janela 
atual seja fechada sem a necessidade de utilização do mouse:  
a) Alt + F4. 
b) Ctrl + F4. 
c) Alt + TAB. 
d) Ctrl + TAB. 
 
28 - A sigla WWW que precede os endereços de páginas (sites) da web possui como significado: 
a) World Wide Web. 
b) World Windows Web. 
c) Web Wizard World. 
d) Web Web Web. 
 
29 - Ao receber um e-mail que possui como anexo um arquivo com a extensão .ods, deve-se utilizar o 
seguinte software (presente na suíte BrOffice), para sua correta visualização:   
a) Calc. 
b) Excel. 
c) Word. 
d) Powerpoint. 
 
30 - No editor de textos Microsoft Word, pode-se utilizar vários modos para o alinhamento de 
determinado parágrafo. Não corresponde a um modo de alinhamento a seguinte alternativa:  
a) Normalizado. 
b) Centralizado. 
c) Justificado. 
d) À direita. 
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Leia o relato abaixo e responda as questões 31 e 32. 
 
Joana foi aprovada em concurso público, para o cargo de Pedagoga em uma Universidade Federal 
Brasileira. Após a homologação do resultado a referida instituição publicou no Diário Oficial a 
portaria da sua nomeação. 
 
31 - Qual o prazo que Joana tem, após a publicação no DOU da sua nomeação, para tomar posse no 
referido cargo? 
a) 15 dias.   c) 60 dias. 
b) 45 dias.   d) 30 dias. 
 
32 - Após a posse, qual o prazo que Joana tem para entrar em exercício? 
a) Imediatamente. 
b) 15 dias. 
c) Três dias úteis. 
d) 30 dias. 
 
33 - A vacância do cargo público decorrerá de, EXCETO: 
a) Ascensão.    c) Falecimento. 
b) Exoneração.   d) Aposentadoria. 
 
34 - João é fiscal sanitário do Ministério da Agricultura e estava lotado em Guajará-mirim, área de 
inspeção vegetal. Em razão do encerramento das atividades do posto de fiscalização daquela cidade, o 
Ministério da Agricultura decidiu lotar o João no município de Andradas. 
Podemos afirmar que: 
a) O João foi redistribuído. 
b) O João foi removido. 
c) O João foi transferido. 
d) O João foi demitido. 
 
35 - O deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de 
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder é denominado: 
a) Redistribuição. 
b) Remoção. 
c) Transferência. 
d) Demissão. 
 
36 - O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria 
cassada, terá o prazo de: 
a) Trinta dias para quitar o débito. 
b) Setenta dias para apresentar a forma de parcelamento do débito. 
c) Oitenta dias para quitar o débito. 
d) Sessenta dias para quitar o débito. 
 
37 - Em conformidade com o Art. 51 da Lei 8112/90, constituem indenizações do servidor: 
a) Gratificações e adicionais. 
b) Indenizações e remuneração de chefia. 
c) Ajuda de custo, diárias e transporte. 
d) Adicional de insalubridade. 
 
38 - Após cada quinquênio do efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, 
afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para 
participar de curso de capacitação profissional. (Lei 8112/90) 
O trecho acima descreve: 
a) Afastamento para Estudo.    c) Licença para Tratar de Assuntos Particulares. 
b) Licença Capacitação.    d) Licença Prêmio. 
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39 - Complete o espaço abaixo com uma das alternativas: 
Será punido___________________________ o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser 
submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. (§1º Art.130 Lei 8112/90) 
a) Com suspensão de 20 (vinte) dias. 
b) Com suspensão de até cinco dias. 
c) Com suspensão de até 10 (dez) dias. 
d) Com suspensão de até 15 (quinze) dias. 
 
40 - A Lei 8112/90 estabelece que a demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO: 
a) Licença para tratar de assuntos particulares por mais de 30 dias. 
b) Abandono de cargo. 
c) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 
d) Improbidade Administrativa. 
 
41 - O coordenador de um curso encaminhou ao setor de transporte uma correspondência reservando o 
ônibus do Instituto para uma visita técnica com os alunos. 
Em conformidade com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, qual a modalidade 
de correspondência empregada deve ser utilizada pelo coordenador: 
a) Ofício. 
b) Mensagem. 
c) Aviso. 
d) Memorando. 
 
42 - O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade de arrematar o texto, a de saudar o 
destinatário. Com o objetivo de simplificar e uniformizar o Manual de Redação Oficial da Presidência 
da República estabelece somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação. 
Qual o fecho deve ser utilizado para comunicações oficiais entre autoridades da mesma hierarquia ou 
de hierarquia inferior:  
a) Cordialmente. 
b) Atenciosamente. 
c) Respeitosamente. 
d) Agradecidamente. 
 
43 - Nos termos da legislação em vigor para que uma mensagem de correio eletrônico tenha valor 
documental e possa ser aceita como documento original é necessário: 
a) Utilizar o recurso confirmação de leitura. 
b) Encaminhar a correspondência como anexo, utilizando o editor de texto do Word. 
c) Encaminhar a correspondência como anexo, utilizando o editor de texto do EXCELL. 
d) Existir a certificação digital. 
 
44 - Dentre os sinais e abreviaturas empregadas nas comunicações oficiais, qual está com o significado 
correto: 
a) v.g; = variante popular.   c) f.v = feminino. 
b) p. = pessoa.     d) § = parágrafo. 
 
45 - Em qual alternativa abaixo o pronome de tratamento está empregado de forma correta: 
a) Vossa Magnificência – Cardeal. 
b) Vossa Eminência – Reitor. 
c) Vossa Excelência – Prefeitos Municipais. 
d) Vossa Reverendíssima – Juízes de tribunais superiores. 
 
46 - Quais são as fases do processo administrativo? 
a) Instauração, Exumação, Defesa, Relatório, Julgamento. 
b) Instauração, Instrução, Defesa, Relatório, Julgamento. 
c) Instauração, Instrução, Acusação, Relatório, Julgamento. 
d) Instauração, Instrução, Acusação, Formalização, Julgamento. 
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47 - Assegura o direito à comunicação, à apresentação de alegações finais, a produção de provas e à 
interposição de recursos.  
O trecho acima corresponde a qual princípio previsto na legislação sobre processo administrativo? 
a) Impulsão de ofício ou da oficialidade. 
b) Contraditório e da ampla defesa. 
c) Informalismo ou formalismo moderado. 
d) Verdade Material. 
 
48 - A administração pode instaurar ou impulsionar um processo administrativo independente das 
provocações particulares. 
O trecho acima corresponde a qual princípio previsto na legislação sobre processo administrativo? 
a) Impulsão de ofício ou da oficialidade. 
b) Contraditório e da ampla defesa. 
c) Informalismo ou formalismo moderado. 
d) Verdade Material. 
 
49 - A administração deve buscar a verdade material, não se satisfazendo com o que a parte trouxer nos 
autos. 
O trecho acima corresponde a qual princípio previsto na legislação sobre processo administrativo? 
a) Impulsão de ofício ou da oficialidade. 
b) Contraditório e da ampla defesa. 
c) Informalismo ou formalismo moderado. 
d) Verdade Material. 
 
50 - Qual a espécie de Processo Administrativo que serve para apurar ocorrências anômalas no serviço 
público ou para apurar penas mais leves? 
a) Processo Disciplinar. 
b) Sindicância. 
c) Processo civil. 
d) Licença. 


