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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões de 01 a 03. 
 

Pesquisa com células-tronco traz esperança para tratamento da cegueira 

BBC Brasil 
 

Cientistas britânicos realizaram experimentos com células-tronco que podem trazer esperança para o tratamento da cegueira. 
O estudo, publicado na revista científica Nature Biotechnology, mostra que deficiências na parte do olho que detecta a luz 

podem ser reparadas. 
Os fotorreceptores são células da retina que detectam a luz e as convertem em sinais elétricos enviados ao cérebro. 
No entanto, essas células podem morrer em alguns casos de cegueira, como na doença de Stargardt e na degeneração 

macular, uma condição médica geral dos adultos mais velhos, que resulta em uma perda de visão no centro do campo visual. 
Agora, experimentos realizados com ratos por uma equipe do Moorfields Eye Hospital e University College London, 

mostraram que o mau funcionamento desses fotorreceptores pode ser tratado com células-tronco. 
 

Retina em laboratório 
 

A equipe usou uma nova técnica que reconstruiu uma retina em laboratório, extraindo dela milhares de células-tronco que 
foram amadurecidas para serem transformadas em fotorreceptores e injetadas nos olhos de ratos cegos. 

A pesquisa concluiu que essas células puderam se conectar com a arquitetura do olho e começar a funcionar. 
No entanto, a eficiência das novas células ainda é baixa. Apenas mil de um total de 200 mil células transplantadas foram 

absorvidas de fato pelo olho. 
O pesquisador-chefe, Robin Ali, disse à BBC que os resultados são prova de que os fotorreceptores podem ser transplantados 

de uma fonte de células-tronco embrionárias e abrem caminho para testes em humanos. 
"Estamos tão animados. É possível dizer que cinco anos são um prazo realista para começar os testes clínicos", disse Ali. 
O olho é um dos campos mais avançados em pesquisas usando células-tronco. 
As células sensoras da luz precisam transmitir sinais elétricos para apenas mais uma célula antes que a mensagem chegue 

ao cérebro, ao passo que, no caso do tratamento da demência, as células devem se conectar com muitas outras em várias regiões 
do cérebro. 

O sistema imunológico do olho é também muito fraco, diminuindo as chances de rejeição do transplante. 
Além disso, poucas células já podem fazer a diferença. Dezenas de milhares de células-tronco são suficientes para melhorar 

a visão, enquanto que o mesmo número não seria capaz de regenerar órgãos maiores, como o fígado. 

Chris Mason, do University College London, disse à BBC que a pesquisa é um grande avanço, mas a eficiência ainda é baixa 
para uso clínico. 
 

(Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/bbc/2013/07/1314648-pesquisa-com-celulas-tronco-traz-esperanca-para-tratamento-da-cegueira. 
shtml>. Acesso em 24/07/2013) 
 

01 - Quanto ao uso das expressões em negrito no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. “Agora” poderia ser substituída por “hoje”. 
2. “No entanto” poderia ser substituída por “mesmo assim”. 
3. “Enquanto que” poderia ser substituída por “ao passo que”. 
4. “Além disso” poderia ser substituída por “mais adiante”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 

 
02 - Segundo o texto, é correto afirmar que: 
 

a) as células-tronco podem curar ratos. 
b) os fotorreceptores convertem sinais elétricos em luz. 
c) as novas células-tronco são muito eficientes. 
►d) as pesquisas com células-tronco têm avançado no tratamento da cegueira. 
e) são necessárias muitas células-tronco para melhorar a visão. 

 
03 - Quanto ao significado das palavras no texto considere as seguintes afirmativas: 
 

1. “Degeneração” no texto significa “corrupção”. 
2. “Transplantadas” no texto significa “mudadas”. 
3. “Regenerar” no texto significa “reorganizar”. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
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O texto a seguir é referência para as questões de 04 a 07. 
 

Professora afastada de colégio militar ganha na Justiça direito de dar aulas 
 

Felipe Bächtold 

De Porto Alegre 
 

Uma professora de História do Colégio Militar de Porto Alegre conseguiu na Justiça Federal o direito de retomar suas funções 
na escola após ser afastada por discordar do uso em sala de aula de um livro didático pró-ditadura. 

Silvana Schuler Pineda, 50, se recusou a adotar em classe obras da "Coleção Marechal Trompowsky", em que são omitidas, 
diz ela, violações aos direitos humanos, assassinatos e tortura promovidas pelas Forças Armadas durante o regime militar (1964-
1985). 

A professora, que integra o quadro de servidores civis da instituição, foi retirada em abril das aulas do nono ano e realocada 
em um curso preparatório, de frequência opcional, e também em tarefas de planejamento. 

Antes disso, ela diz ter feito críticas ao livro em uma reunião de professores, na qual mencionou que a Associação Nacional 
de História contesta o uso da obra nas escolas. Na ocasião, também pediu que a direção confeccionasse um documento reafirmando 
por escrito a obrigatoriedade do uso do livro didático em sala de aula. 

"Passei a sofrer pressão: ou eu voltava atrás ou seria punida", diz a professora. 
Os livros da série são editados pela Biblioteca do Exército. Segundo Silvana, o golpe de 1964 é explicado como necessário 

para resguardar a democracia no país diante do avanço do comunismo no governo de João Goulart. 
"É um colégio militar, mas não posso deixar do lado de fora meus direitos e cidadania quando entro para trabalhar", diz ela. 
A professora também vê no afastamento uma retaliação por sua atuação em uma associação de servidores civis e afirma 

ainda que não é a única na escola a criticar a obra. 
A decisão que determinou a volta ao trabalho original foi tomada no início do mês, mas ela só reassumirá as aulas após o fim 

do recesso escolar de julho. 
O juiz federal Gabriel von Gehlen escreveu em despacho que o afastamento foi uma "sanção velada". 
A reportagem não localizou representantes do colégio para comentar o assunto. O Comando Militar do Sul informou que não 

teria como se manifestar nesta segunda-feira (22). 
À Justiça Federal o comando do Exército, por meio da Advocacia-Geral da União, afirmou que o ensino militar tem legislação 

própria e que possui a finalidade de "promover a educação afinada com tradições" da corporação e de despertar vocações para a 
carreira na área. 

Argumentou ainda que apenas fez uma "redistribuição da carga horária" da professora, a quem chamou de "intransigente". 
 

(Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1315106-professora-afastada-de-colegio-militar-por-discordar-de-livro-didatico-ganha-
na-justica-direito-de-dar-aulas.shtml>. Acesso em 24/07/2013.) 

 
04 - Segundo o texto, a professora: 
 

a) ensina a história da política no Brasil. 
b) trabalha no Colégio Militar do Rio de Janeiro. 
c) foi afastada por violação aos direitos humanos. 
d) argumentou que é intransigente. 
►e) retornará à sala de aula. 

 
05 - De acordo com o texto, o Exército: 
 

a) violou os direitos humanos. 
►b) tem uma editora própria. 
c) não acatou a decisão da Justiça Federal. 
d) considerou obrigatório o uso do livro didático em sala de aula. 
e) foi punido pela Justiça Federal. 

 
06 - “É um colégio militar, mas não posso deixar do lado de fora meus direitos e cidadania quando entro para trabalhar, diz ela”. 
 

 Assinale a alternativa que apresenta a reescrita adequada do parágrafo acima considerando a expressão em negrito: 
 

►a) "É um colégio militar, mas não posso negar meus direitos e cidadania quando entro para trabalhar", diz ela. 
b) "É um colégio militar, mas não posso expor meus direitos e cidadania quando entro para trabalhar", diz ela. 
c) "É um colégio militar, mas não posso afirmar meus direitos e cidadania quando entro para trabalhar", diz ela. 
d) "É um colégio militar, mas não posso desmentir meus direitos e cidadania quando entro para trabalhar", diz ela. 
e) "É um colégio militar, mas não posso expulsar meus direitos e cidadania quando entro para trabalhar", diz ela. 

 
07 - A professora, que integra o quadro de servidores civis da instituição, foi retirada em abril das aulas do nono ano e realocada 

em um curso preparatório, de frequência opcional, e também em tarefas de planejamento. Antes disso, ela diz ter feito críticas 
ao livro em uma reunião de professores, na qual mencionou que a Associação Nacional de História contesta o uso da obra nas 
escolas. Na ocasião, também pediu que a direção confeccionasse um documento reafirmando por escrito a obrigatoriedade do 
uso do livro didático em sala de aula. 

 

Assinale a alternativa que apresenta os elementos do texto aos quais as palavras sublinhadas se referem, 
respectivamente. 

 

a) A professora – uma reunião – uma reunião. 
b) A professora foi realocada – críticas ao livro – uma reunião. 
c) Tarefas de planejamento – uma reunião – críticas ao livro. 
d) Um curso preparatório – tarefas de planejamento – críticas ao livro. 
►e) A professora foi realocada – uma reunião – uma reunião. 
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(Disponível em <http://tiras-do-calvin.tumblr.com/page/2>. Acesso em 16/07/2013.) 

 
08 - De acordo com a tira acima, é correto afirmar que: 
 

a) o menino está estudando matemática. 
►b) o tigre entendeu “pro”, da palavra pronome, com o sentido de “em prol”. 
c) o menino está escrevendo uma redação. 
d) o tigre sabe o que é um pronome. 
e) o tigre é o professor do menino. 

 

Considere a opinião de Karine Pansa, presidente da Câmara Brasileira do Livro, para responder às questões 09 e 10. 
 

“São visíveis os avanços no sentido de reduzir o preço do livro e promover a sua democratização. Há, porém, muito o que 
se fazer em várias frentes, incluindo o sistema de ensino, as famílias, as entidades de classe do setor editorial e o poder 
público, em especial por meio de uma efetiva reforma tributária, e de medidas positivas como o Vale-Cultura. Se todos 
fizerem sua parte, o livro passará a ser um direito inerente à cidadania brasileira.” 

(Disponível em <www.prolivro.org.br>. Acesso em 25/07/2013.) 

 

09 - De acordo com o texto, assinale a afirmativa correta. 
 

a) Para reduzir o preço do livro é preciso democratizá-lo. 
b) Somente após mais verbas serem destinadas ao sistema de ensino é que os brasileiros poderão ter acesso a livros. 
►c) o preço dos livros não é o único empecilho ao seu acesso pela população. 
d) A ineficiência do Vale-Cultura, em especial, é o que tem impedido o livro de se tornar um direito inerente à cidadania 

brasileira. 
e) Não são notados avanços significativos no que se refere à redução do preço do livro. 
 

10 - Considere a seguinte sentença: “Se todos fizerem sua parte, o livro passará a ser um direito inerente à cidadania 
brasileira”. Nela, a conjunção “se” expressa a ideia de: 

 

a) consequência e pode ser substituída por “caso”, sem a necessidade de ajustes no restante da frase. 
b) consequência e pode ser substituída por “desde que”, com os devidos ajustes no restante da frase. 
c) causa e não pode ser substituída por outra conjunção sem haver ajustes no restante da frase. 
d) condição e pode ser substituída por “desde que”, sem a necessidade de ajustes no restante da frase. 
►e) condição e pode ser substituída por “caso”, com os devidos ajustes no restante da frase. 

 

 
O texto a seguir é referência para as questões de 11 a 15. 
 

Onda de frio deve perder força a partir desta sexta, indica Inmet 
 

O tempo frio registrado, desde segunda-feira (22), no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste começa a perder força a partir desta 
sexta-feira (26), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A semana foi marcada por neve, geada, chuva, chuva 
congelada e tempo nublado nessas regiões. Desde quarta-feira (24), o Norte também convive com o frio causado por uma grande 
massa de ar polar sobre o país. 

O Sul, região mais afetada pelo frio, registra temperaturas baixas em todas as cidades. Segundo o Ciram (Centro de 
Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina), durante cinco dias nevou em 93 municípios, e em 
32 ocorreu chuva congelada. A temperatura mínima registrada pelo Inmet, durante esta madrugada, foi -7,4 graus Celsius (ºC). 

No Rio Grande do Sul, a geada permanece hoje em vários municípios. A mínima no estado foi -2 ºC, segundo o Inmet. Na 
capital, Porto Alegre, a mínima chegou a 3 ºC e, no decorrer do dia, pode chegar a 13 ºC. No Paraná, a temperatura mínima para o 
estado, na madrugada, chegou a -0,8 ºC. Na capital, Curitiba, o frio vem acompanhado de chuva, e a temperatura mínima chegou a 
0 ºC. A máxima prevista é 9 ºC. 

Nas capitais Rio de Janeiro e São Paulo, na Região Sudeste, o frio permanece. No Rio, a previsão para hoje é de chuva. A 
temperatura mínima registrada na madrugada foi 14 ºC, e a máxima pode chegar a 20 ºC. Em São Paulo, a mínima registrada pelo 
Inmet foi 8 ºC, e a máxima prevista é 12 ºC. 

No Distrito Federal, o tempo continua parcialmente nublado, com temperatura mínima de 12 ºC e máxima podendo chegar a 
26 ºC. Também na região Centro-Oeste, Goiânia registrou mínima de 10 ºC, pela madrugada, e a máxima prevista é 27 ºC. 

A frente fria também atingiu o Norte do país. Em Rio Branco, capital do Acre, a "temperatura caiu muito, chegando a 9,6ºC", 
disse Luiz Cavalcante. No norte de Rondônia, a temperatura durante a madrugada chegou à mínima de 14 ºC e, no sul do Amazonas, 
foi registrada, durante a madrugada, mínima de 11 ºC. 

(Disponível em <http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2013/07/25/onda-de-frio-deve-perder-forca-a-partir-de-amanha-
indica-inmet.htm>. Acesso em 25/07/2013.)  

http://tiras-do-calvin.tumblr.com/page/2
http://www.prolivro.org.br/
http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2013/07/25/onda-de-frio-deve-perder-forca-a-partir-de-amanha-indica-inmet.htm
http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2013/07/25/onda-de-frio-deve-perder-forca-a-partir-de-amanha-indica-inmet.htm
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11 - Assinale a afirmativa correta. 
 

a) De acordo com os dados do primeiro parágrafo do texto, o dia 26 seria marcado pelo retorno das altas temperaturas no 
Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. 

b) De acordo com o primeiro e o segundo parágrafos do texto, neve e chuva congelada podem ser consideradas o mesmo 
fenômeno. 

►c) A região Sul do Brasil foi a que registrou as temperaturas mais baixas em relação às demais regiões do país. 
d) A região Norte do Brasil, embora tenha registrado temperaturas mais baixas que as habituais, não sofreu com o frio, pois 

uma temperatura de 11 °C não pode ser considerada fria, tendo em vista que a região Sul, por exemplo, registrou mínima 
de -7,4 °C. 

e) Rio de Janeiro e São Paulo permaneceriam com a ocorrência de baixas temperaturas, além de chuva. 
 

12 - Em relação ao título do texto, assinale a afirmativa correta. 
 

a) Por meio dele, não é possível perceber a temática do texto em questão. 
b) É ambíguo, uma vez que o leitor não sabe o que significa Inmet. 
c) Não deixa dúvidas quanto ao fato de que o frio perderia força naquela sexta-feira. 
d) Por meio dele, percebe-se claramente que o texto se trata de uma dissertação argumentativa. 
►e) Pressupõe que um frio intenso havia se estabelecido há algum tempo. 
 

13 - Pode-se afirmar que esse texto trata-se predominantemente de: 
 

►a) um texto informativo. 
b) um texto narrativo. 
c) um texto descritivo. 
d) uma crônica. 
e) um texto argumentativo. 
 

14 - Em relação à frase "O Sul, região mais afetada pelo frio, registra temperaturas baixas em todas as cidades", é correto 
afirmar: 

 

a) As vírgulas antes e depois da informação "região mais afetada pelo frio" podem ser retiradas, sem prejuízo no sentido e 
na correção gramatical da frase. 

►b) Se a informação "região mais afetada pelo frio", seguida por vírgula, fosse deslocada para o início da frase, o sentido da 
frase não seria modificado. 

c) Se a informação "região mais afetada pelo frio", entre vírgulas, fosse deslocada para depois do substantivo "temperaturas", 
não haveria prejuízo no sentido e na correção gramatical da frase. 

d) Se a informação "região mais afetada pelo frio" fosse retirada, juntamente com as vírgulas antes e depois dela, a frase 
ficaria sem sentido. 

e) A informação "região mais afetada pelo frio" não possui função sintática nem semântica na frase, por isso pode ser retirada. 
 

15 - Considere a seguinte frase, retirada do texto: 
 

"No Rio Grande do Sul, a geada permanece hoje em vários municípios." 
 

Qual dos verbos abaixo poderia substituir o termo sublinhado, sem prejuízo de sentido para a frase? 
 

a) Estabelece-se. 
b) Aumenta. 
c) Arrefece. 
►d) Mantém-se. 
e) Forma-se. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
16 - Um browser ou navegador é um programa de computador que permite acessar páginas da web, entre outros recursos, 

através da internet. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta uma lista de nomes de navegadores. 
 

►a) Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. 
b) Windows Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera. 
c) Internet Explorer, Firefox, Thunderbird, Safari, Opera. 
d) Firefox, Safari, Opera, Outlook, Thunderbird. 
e) Internet Explorer, Outlook, Opera, Windows Explorer, Firefox. 
 

17 - O hardware necessário para que um computador se conecte a uma rede de computadores é uma placa de: 
 

a) som. 
b) vídeo. 
►c) rede. 
d) conectividade. 
e) principal. 
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18 - A rede local de uma empresa, composta por alguns computadores e dispositivos interligados entre si, pode ser 
caracterizada como: 

 

a) wan. 
b) ethernet. 
c) peer to peer. 
►d) LAN. 
e) bluetooth. 
 

19 - No Microsoft Word 2010, versão em português, as teclas de atalho para formatar um texto em negrito, itálico e 
sublinhado são, respectivamente: 

 

a) CTRL+S, CTRL+N e CTRL+I. 
►b) CTRL+N, CTRL+I e CTRL+S. 
c) CTRL+I, CTRL+N e CTRL+S. 
d) CTRL+S, CTRL+I e CTRL+N. 
e) CTRL+N, CTRL+I e CTRL+T. 
 

20 - Com relação ao Windows 7, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A combinação das teclas "CTRL+C" pode ser utilizada como atalho para copiar textos, copiar arquivos ou copiar 
uma pasta inteira no Windows. 

2. Ao excluir um arquivo no Windows, pressionando a tecla "Delete", não será mais possível recuperá-lo ou restaurá-
lo posteriormente por meio da lixeira. 

3. Nos aplicativos do pacote Microsoft Office, a tecla "F1" é utilizada como atalho para acessar a Ajuda. 
4. Todo arquivo Windows, quando excluído, utilizando-se a combinação de teclas "Shift+Delete", pode ser 

recuperado ou restaurado da lixeira. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
 

21 - Os sistemas operacionais Windows (por exemplo, Windows 2008, Windows 7) trazem em suas versões, como padrão, 
um programa cujo objetivo é gerenciar arquivos e pastas. Esse programa é denominado: 

 

a) BDE Administrator. 
►b) Windows Explorer. 
c) File and Software Center. 
d) Control Panel. 
e) File Control. 
 

22- O envio e o recebimento de um arquivo de texto na internet, entre um servidor e um cliente, constituem, do ponto de 
vista do cliente, respectivamente, as tarefas de: 

 

a) download e upload. 
b) downgrade e upgrade. 
c) downfile e upfile. 
►d) upload e download. 
e) upgrade e downgrade. 
 

23 - Com relação ao uso da internet, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Outlook Express e Thunderbird são softwares que permitem o envio e o recebimento de mensagens de e-mail. 
(   ) O navegador Internet Explorer pode ser utilizado para acessar páginas da Web, como a página do IFPR. 
(   ) Um link é um tipo de atalho que tem a função de verificar se uma página da internet é realmente segura. 
(   ) Para fornecer mais segurança às informações armazenadas nos computadores, protegendo-se de ataques vindos 

da internet, é altamente recomendado ter instalado, no sistema operacional, um software antivírus. 
 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V.  
b) F – V – V – F.  
c) V – F – F – V.  
d) V – F – V – F.  
►e) V – V – F – V.  
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24 - Na internet, para evitar que o tráfego de dados entre os usuários e seus servidores seja visualizado por terceiros, 
alguns sites (por exemplo, bancos, comércio eletrônico) utilizam em suas conexões um protocolo seguro denominado: 

 

►a) HTTPS. 
b) FTP. 
c) X25. 
d) IPS. 
e) SMTP. 
 

25 - Considere as figuras a seguir: 
 

Figura 1 Figura 2 

 

 

 

No OpenOffice Calc, o recurso que permite formatar as células A1, B1, C1 e D1, na planilha da Figura 1, para obter o 
layout apresentado na figura 2 é: 
 

a) Orientação do Texto. 
b) Dividir Células. 
►c) Mesclar Células. 
d) Quebrar Texto Automaticamente. 
e) Alinhamento de Texto Horizontal. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
26 - De acordo com o Artigo 37 da Constituição Federal, são princípios regentes da Administração Pública brasileira: 
 

a) Legalidade, impessoalidade, motivação, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, imperatividade, motivação, publicidade e economicidade. 
c) Liberdade, impessoalidade, moralidade, legitimidade e finalidade. 
►d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
e) Liberdade, imperatividade, moralidade, legitimidade e eficácia. 

 
*27 - Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. 

2. Com base na prevalência da moralidade, o servidor público pode deixar de seguir a legalidade, desde que esteja 
preservando a honra e a tradição dos serviços públicos. 

3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da 
ideia de que o fim é sempre o bem comum. 

 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
28 - Considere as seguintes condições: 
 

1. Aptidão física e mental e idade mínima de 18 anos. 
2. Nível médio de escolaridade. 
3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
4. Certidão negativa de débitos tributários federais, estaduais e municipais. 

 

 De acordo com a Lei 8.112/90, são requisitos básicos para a investidura em cargo público: 
 

a) 1, 2 e 4 apenas. 
b) 1, 3 e 4 apenas. 
►c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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29 - De acordo com as regras previstas na Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, considere as seguintes afirmativas em relação ao 
ato de posse e de exercício do cargo: 

 

1. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as 
responsabilidades e os direitos, e ocorrerá no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, contados da 
publicação do ato de provimento. 

2. A posse é ato personalíssimo e, dessa forma, não poderá ocorrer mediante procuração. 
3. A posse em cargo público não depende de prévia inspeção médica, diferentemente do exercício, que deverá ser 

precedido de inspeção médica, física e mental. 
4. O prazo para o servidor efetivo empossado em cargo entrar em exercício é de 30 dias, contados da data da posse. 
5. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração 

quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente a afirmativa 5 é verdadeira. 
e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
 

30 - O conjunto de valores positivos aplicados no ambiente de trabalho e que visa a garantir um clima organizacional 
harmonioso é chamado de: 

 

►a) ética profissional. 
b) liberalismo. 
c) humildade. 
d) simpatia. 
e) racionalismo. 

 
31 - Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de atitude NÃO ética em ambiente de trabalho. 
 

a) Educação e respeito entre os funcionários. 
b) Cooperação e atitudes que visem à ajuda aos colegas de trabalho. 
c) Respeito à hierarquia. 
►d) Busca de crescimento pessoal, sem se preocupar com outros colegas de trabalho. 
e) Divulgação de conhecimentos que possam contribuir para melhor desempenho das atividades da instituição. 

 
32 - Ao ser designado para o exercício de suas atividades profissionais, o servidor público deve: 
 

a) armazenar as informações para si. 
b) descumprir as regras estabelecidas. 
c) ficar atento aos comentários e conversas alheias. 
d) circular constantemente em seu ambiente de trabalho para se distrair. 
►e) procurar aprender, colaborar e participar das ações do seu local de trabalho. 
 

**33 - Considerando a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O servidor tem direito a licença para tratar de assuntos particulares, desde que esteja em estágio probatório. 
2. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família, desde que viva às suas 

expensas e conte do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica. 
3. O servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com respectiva 

remuneração, por até três meses, para participar de capacitação profissional. 
4. A licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro poderá ser por prazo indeterminado e sem 

remuneração. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

34 - A Lei 8.112/90 estabelece formas de provimento em cargo público. Sobre elas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A nomeação somente poderá ser feita em caráter efetivo. 
►b) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 

tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 
c) Reintegração é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez ou no interesse da administração. 
d) Recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 

transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens. 

e) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório 
relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. 

 

** – Questão com resposta alterada.  
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35 - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras sobre a Administração Pública nos artigos 37 e 38 e cuidou em 
disciplinar os assuntos relacionados aos servidores públicos nos artigos 39 a 41. Sobre tais normas, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, conforme a natureza, a complexidade e a remuneração do respectivo cargo ou emprego público. As nomeações 
para cargos em comissão ocorrerão nos termos previstos na legislação, sendo tais funções de nomeação e exoneração 
restritas. 

►b) As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, e os cargos em 
comissão serão preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinando-se os cargos em comissão apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

c) Para fixação da remuneração e dos subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, dos membros de quaisquer Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, cada Poder é autônomo, sendo o valor relativo ao subsídio mensal percebido pelos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal o montante econômico médio e também patamar mínimo para as demais remunerações e dos subsídios 
em geral. 

d) A acumulação de cargos públicos é lícita na administração pública federal, porém restrita às hipóteses previstas em lei, 
como por exemplo a acumulação de um cargo técnico e outro científico e também o acúmulo de dois cargos de técnico, 
desde que respeitada a jornada de trabalho máxima estatal de 40 horas semanais. 

e) A aposentadoria do servidor público titular de cargo efetivo se dará compulsoriamente aos setenta anos de idade, 
independentemente do sexo, e, voluntariamente, com proventos integrais, aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, 
e sessenta anos de idade, se mulher. 

 
36 - Tendo em vista o conteúdo do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprovou o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 
com a coluna da esquerda. 

 

1. Regra deontológica. 
2. Dever fundamental do 

servidor público. 
3. Vedação imposta ao 

servidor público. 
4. Comissão de ética. 
5. Incumbência atribuída à 

Comissão de Ética. 
 

(   ) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. 

(   ) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e 
o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas 
no art. 37, caput e § 4°, da Constituição Federal. 

(   ) Deve ser criada em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou 
entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, encarregada 
de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento 
com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer 
concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. 

(   ) Fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira 
dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir 
e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da 
carreira do servidor público. 

(   ) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão 
dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
b) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 
d) 1 – 3 – 2 – 4 – 5. 
e) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 
 

37 - Levando em conta o conteúdo da Lei nº 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 
Educação, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A estrutura do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação compreende 5 níveis de classificação, 
com 4 níveis de capacitação cada. 

b) O ingresso no plano de carreira será feito de acordo com a ordem de classificação do candidato no concurso, observada 
a sua escolaridade e a experiência para a definição do nível de sua classificação, isto é, do nível 1 até o nível 5. 

c) O servidor poderá desenvolver-se na carreira pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante 
progressão por capacitação profissional, progressão por mérito profissional e também por indicação pessoal da chefia. 

d) A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento máximo, correspondente ao valor 
estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, 
restando prejudicados o recebimento dos demais incentivos legais e vantagens pecuniárias previstas na legislação. 

e) O ocupante de cargo do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação poderá afastar-se de suas 
funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, com 
ônus para a instituição de origem, pelo período máximo de 8 anos. 
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38 - João é servidor público do Estado do Paraná e trabalha como professor da rede estadual de ensino. Recentemente, foi 
aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais no IFPR. Sabendo que os horários 
de trabalho são compatíveis, João: 

 

a) deve se exonerar de um dos vínculos, pois é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 
b) não precisa se exonerar, pois a proibição de acumular cargos públicos não abrange autarquias. 
c) deve se exonerar de um dos vínculos, pois apenas a acumulação de dois cargos de professor é permitida. 
►d) não precisa se exonerar, pois a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico é permitida. 
e) não precisa se exonerar, pois a proibição de acumular cargos públicos não atinge vínculos da administração pública 

estadual, apenas federal. 
 
39 - De acordo com o artigo 40 da Constituição Federal, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário. Sob esse regime de previdência, os servidores do IFPR: 

 

a) podem se aposentar voluntariamente após cinco anos de efetivo exercício. 
►b) devem se aposentar compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
c) devem se aposentar compulsoriamente aos 65 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
d) podem optar entre o regime de previdência geral do INSS e o regime próprio do Artigo 40, escolhendo o que lhes for mais 

vantajoso. 
e) podem se aposentar voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

público, sem idade mínima. 
 

40 - O IFPR é uma instituição de ensino presente em vários municípios do Paraná. Levando em consideração a Lei 
8.112/1990, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Um servidor do IFPR lotado em Curitiba só poderá trabalhar em Foz do Iguaçu se solicitar sua remoção. 
2. Um servidor do IFPR lotado em Curitiba poderá ser removido de ofício para Foz do Iguaçu, ainda que não queira, 

se assim for o interesse da administração. 
3. Um servidor do IFPR lotado em Curitiba poderá ser removido de ofício para outro Instituto Federal e vir a exercer 

outro cargo, ainda que não queira. 
4. Um servidor lotado em Curitiba poderá solicitar remoção para outra cidade para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, também servidor público, que tenha sido deslocado no interesse da Administração. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 


