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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ConCurso PúbliCo

001. Prova objetiva

ofiCial administrativo

	 voCê reCebeu sua folha de resPostas e este Caderno 
Contendo 80 questões objetivas.

	 PreenCha Com seu nome e número de insCrição os esPaços 
indiCados na CaPa deste Caderno.

	 leia Cuidadosamente as questões e esColha a resPosta que 
voCê Considera Correta.

	 resPonda a todas as questões.

	 marque, na folha intermediária de resPostas, loCalizada 
no verso desta Página, a letra CorresPondente à alter-
nativa que voCê esColheu.

	 transCreva Para a folha de resPostas, Com Caneta de 
tinta azul ou Preta, todas as resPostas anotadas na 
folha intermediária de resPostas.

	 a duração da Prova é de 4 horas.

	 a saída do Candidato da sala será Permitida aPós trans-
Corrida a metade do temPo de duração da Prova.

	 ao sair, voCê entregará ao fisCal a folha de resPostas 
e este Caderno, Podendo destaCar esta CaPa Para futura 
ConferênCia Com o gabarito a ser divulgado.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno de questões.

Nome do candidato Número de inscrição

21.08.2011
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Folha intermediária de resPostas

QUESTÃO
RESPOSTA

01

02

03

04

05

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

06

07

08

09

10

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

11
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14

15

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

16

17
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19

20

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

QUESTÃO
RESPOSTA QUESTÃO

RESPOSTA
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24
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

26
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29
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

36

37
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39
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

QUESTÃO
RESPOSTA QUESTÃO

RESPOSTA

41
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44

45

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

46

47

48

49
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

51
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

56

57

58

59
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

QUESTÃO
RESPOSTA QUESTÃO

RESPOSTA

61

62

63

64

65

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

QUESTÃO
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

01.	 Leia a charge.

Não!

Lista de

materiais !

SUAS

NOTAS?

VOLTA ÀS AULAS

(http://chermontlopolis.files.wordpress.com/2008/01/050131a.jpg, 
 acesso em 05.06.2011. Adaptado)

A charge mostra que
(A) a família gasta pouco com educação.
(B) as notas são a grande preocupação do pai.
(C) o reinício das aulas anima a todos.
(D) notas altas e material barato assustam.
(E) o preço do material escolar está alto.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 08.

Veja	–	A senhora teve uma infância humilde em um bairro 
pobre de Nova York. Como explica ter atingido o topo de uma 
das maiores empresas do mundo?

Ursula	Burns	 (presidente	da	Xerox)	–	Em primeiro lugar, 
educação. Meus dois irmãos e eu fomos criados apenas por 
nossa mãe. Meu pai nunca esteve presente. Éramos muito po-
bres. Muito pobres mesmo. Minha mãe trabalhava cuidando de 
crianças e fazendo faxina. Ela fazia limpeza em clínicas médicas 
e dentárias em troca de tratamento clínico e dentário para os 
filhos. Sua ideia de sucesso não era fazer dos filhos pessoas ricas. 
Ela nos dizia que era preciso trabalhar com afinco e ser bom em 
alguma coisa. Se agíssemos assim, ela dizia, o reconhecimento 
um dia chegaria. Ela exigia que tivéssemos bom desempenho 
na escola. Minha mãe acreditava que a educação, entre todos 
os fatores sobre os quais pudéssemos ter alguma influência, 
era justamente o que nos abriria maiores oportunidades no 
futuro. Nossa maior preocupação, quando crianças, era ir bem 
nas provas. Já minha mãe fazia todo o esforço para conseguir 
nos manter na melhor escola possível. Mais da metade de tudo 
o que ela ganhava ia para custear as mensalidades do colégio 
dos três filhos.

(Veja, 25.05.2011)

02.	 Para a mãe de Ursula Burns, o sucesso de uma pessoa estava 
relacionado, sobretudo,

(A) às influências.

(B) à riqueza.

(C) à educação.

(D) ao valor pago à escola.

(E) à economia familiar.

03.	 Para educar os filhos, a mãe de Ursula Burns

(A) estabeleceu formas alternativas que garantiam seus 
cuidados.

(B) pedia dinheiro às pessoas com quem estivesse traba-
lhando.

(C) recebia créditos dos patrões e acabava por não lhes 
pagar.

(D) gastava tudo o que ganhava, se eles fossem bem nas 
provas.

(E) limitava seu trabalho, dedicando-se mais a eles em 
casa.

04.	Analisando as informações textuais, entende-se que, para 
Ursula Burns, a mãe

(A) poderia ter sido mais concessiva com os filhos, sem 
deseducá-los.

(B) tinha razão sobre aquilo que afirmava ser o melhor 
para os filhos.

(C) exagerava nas atividades profissionais, deixando os 
filhos sozinhos.

(D) poderia ter dado uma vida melhor aos filhos, sem gastar 
com educação.

(E) fazia bons discursos, mas o cotidiano frustrou suas 
expectativas.

05.	De acordo com a mãe da entrevistada, as pessoas deveriam 
trabalhar com afinco, ou seja, deveriam ser

(A) inconstantes.

(B) submissas.

(C) descontroladas.

(D) perseverantes.

(E) ociosas.



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:VGh1LCAxMiBKdWwgMjAxOCAxNjoyMDowOSAtMDMwMA==

4SEED1002/001-OficialAdministrativo

06.	 Todos os esforços da mãe de Ursula Burns tinham como 
meta

(A) o retorno financeiro nas clínicas médicas.

(B) a compensação pela ausência do marido.

(C) a possibilidade de um futuro promissor aos filhos.

(D) a manutenção de seu estado de pobreza.

(E) a certeza de um futuro com dinheiro.

07.	 Sobre a frase – Éramos muito pobres. – afirma-se que:

 I. o verbo que a inicia está flexionado no passado, no mes-
mo tempo em que está empregado o verbo destacado 
na última oração do texto — Mais da metade de tudo 
o que ela ganhava ia para custear as mensalidades do 
colégio dos três filhos;

 II. a expressão muito	pobres pode ser substituída por 
pobríssimos, sem alteração de sentido;

 III. pobres é um adjetivo, assim como a palavra melhor 
em: ... na melhor escola possível.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

08.	Assinale a alternativa correta quanto à regência.

(A) Devido ao esforço da mãe, Ursula e seus irmãos tinham 
certeza de que seriam bons em alguma coisa a que se 
dedicassem.

(B) Devido o esforço da mãe, Ursula e seus irmãos tinham 
certeza que seriam bons em alguma coisa a que se 
dedicassem.

(C) Devido ao esforço da mãe, Ursula e seus irmãos tinham 
certeza que seriam bons em alguma coisa em que se 
dedicassem.

(D) Devido o esforço da mãe, Ursula e seus irmãos tinham 
certeza de que seriam bons em alguma coisa que se 
dedicassem.

(E) Devido ao esforço da mãe, Ursula e seus irmãos tinham 
certeza que seriam bons em alguma coisa com que se 
dedicassem.

09.	 Considere a charge.

_______

PARA DUPLICAR

A BR-116 SE

FAZEM UM

VIADUTO EM

2 DIAS ??

(www.acharge.com.br)

Considerando a ortografia, a pontuação e a concordância, a 
lacuna da fala do menino deve ser preenchida com

(A) Pai por que, vai levar anos

(B) Pai, por que vão levar anos

(C) Pai, porque vão levar anos

(D) Pai, porquê vai levar anos

(E) Pai por quê vai levar, anos

Leia	o texto para responder às questões de números 10 a 14.

Pega e lê

Credita-se a Santo Agostinho, um dos sábios da Igreja 
Católica, a descoberta de que se podia ler sem enunciar as 
palavras. Até então, os textos eram murmurados, assim como 
fazem as crianças recém-alfabetizadas. Autor do que pode ser 
considerado uma das primeiras autobiografias, Confissões, ele 
passava por uma das inúmeras crises existenciais que o acomete-
ram durante a juventude quando ouviu uma voz interior que lhe 
dizia: “Pega e lê”. E ele leu, então, as Cartas de São Paulo que 
constam do Novo Testamento. Mais de 1600 anos depois que 
Santo Agostinho “pegou e leu”, milhões de pessoas, apesar dos 
periódicos atestados de óbito conferidos à literatura e a tudo a 
ela relacionado, continuam tendo na leitura uma fonte de prazer 
intelectual e estético, além de um caminho mais seguro para o 
progresso pessoal e o aperfeiçoamento profissional. Em pleno 
fulgor da era digital, ler continua essencial e divertido.

(Veja, 18.05.2011)
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10.	O objetivo do texto é mostrar que a leitura,

(A) que disputa hoje mercado com os produtos da era di-
gital, tem se saído melhor do que estes para a diversão 
e o entretenimento das pessoas.

(B) conforme previu há mais de 1600 anos Santo Agosti-
nho, deixou de ter sua importância reconhecida pela 
maioria das pessoas de hoje.

(C) a exemplo do que aconteceu com Santo Agostinho, 
ao ler as Cartas de São Paulo, é uma prática que se 
desenvolve como um dom divino.

(D) não obstante o desafio de competir com os produtos 
da era digital, continua integrando com relevância o 
cotidiano do homem moderno.

(E) como o comprova o interesse da sociedade pela lite-
ratura atualmente, é uma atividade de parca influência 
na vida profissional das pessoas.

11.	 No trecho – Em pleno fulgor da era digital... – o termo em 
destaque significa

(A) ascensão.

(B) glória.

(C) declínio.

(D) degradação.

(E) entusiasmo.

12.	 Com os verbos flexionados na 3.ª pessoa do plural, o título 
do texto assume a seguinte redação:

(A) Pegai e lede.

(B) Pegam e leem.

(C) Peguem e leiam.

(D) Pegam e leiam.

(E) Pegas e leias.

Para responder às questões de números 13 e 14, considere o 
seguinte trecho do texto:

... apesar dos periódicos atestados de óbito conferidos à 
literatura e a tudo a ela relacionado...

13.	Assinale a alternativa que contém a análise correta com 
base no trecho.
(A) O sentido original do trecho seria mantido se houvesse a 

omissão do termo atestados.
(B) O termo periódicos, no contexto em que está empregado, 

é antônimo de frequentes.
(C) A palavra óbito é acentuada seguindo a mesma regra 

pelas quais se acentuam as palavras bônus e táxi.
(D) A expressão atestados	de	óbito está empregada em sen-

tido figurado, indicando a disseminação da ideia do fim 
da literatura.

(E) O termo conferidos	está empregado em sentido figurado, 
indicando o engrandecimento vivido pela literatura hoje.

14.	 Considerando o uso do acento indicativo da crase, a expressão 
que substitui corretamente “... e a tudo a ela relacionado...” é:
(A) e às coisas todas a ela relacionadas.
(B) e à todas as coisas a ela relacionadas.
(C) e a todas às coisas que a ela se relaciona.
(D) e à qualquer coisa que a ela se relaciona.
(E) e à quaisquer coisas que a ela se relaciona.

15.	 Considere a charge.

DIRETOR DO FMI É ____,

ACUSADO DE ______

SEXUAL NOS EUA...

JÁ NÃO _______

OS ABUSOS

ECONÔMICOS?

ÉGUA !

As lacunas nas falas das personagens devem ser preenchidas, 
correta e respectivamente, com
(A) preso … abuzo … basta
(B) prezo … abuso … basta
(C) preso … abuso … basta
(D) prezo … abuzo … bastam
(E) preso … abuso … bastam
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MateMática

16.	O número decimal que somado à diferença  totaliza 
1 inteiro é

(A) 0,333...

(B) 0,6.

(C) 0,666...

(D) 0,75.

(E) 0,766...

17.	Nas contas de adição e subtração indicadas a seguir, A3B 
e D14 representam números inteiros de três dígitos, e C6, 
um número inteiro de dois dígitos. Além disso, A, B, C e 
D são algarismos de 0 a 9.

Resolvendo corretamente as contas, pode-se concluir que 
o resultado da subtração indicada é

(A) 66.

(B) 67.

(C) 76.

(D) 78.

(E) 86.

18.	A largura de um retângulo supera seu comprimento em 
3 metros. Se o perímetro desse retângulo é numericamente 
igual à sua área, o maior lado do retângulo é igual a(ao)

(A)  do menor lado.

(B)  do menor lado.

(C)  do menor lado.

(D) dobro do menor lado.

(E) triplo do menor lado.

r a s C U n h o
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19.	Um retângulo de 2 cm por 5 cm é utilizado para indicar o 
nível de tinta preta do cartucho de uma impressora, con-
forme mostra a figura a seguir.

Com relação ao cartucho indicado na figura, é correto 
afirmar que, do volume total de tinta que pode ser armaze-
nado no cartucho (tinta já consumida + tinta disponível), o 
volume de tinta já consumida representa

(A) 44%.

(B) 45%.

(C) 46%.

(D) 47%.

(E) 48%.

20.	André e Bruno são gêmeos, e Carina e Débora também são. 
Ao grupo dessas quatro pessoas junta-se Ernesto, o mais 
velho de todos. Se a média de idade das cinco pessoas é 
de 30,4 anos, é correto afirmar que a soma das idades de 
André e Carina é igual a

(A) 60,8 menos a metade da idade de Ernesto.

(B) 76 menos a metade da idade de Ernesto.

(C) 152 menos a metade da idade de Ernesto.

(D) 76 menos a idade de Ernesto.

(E) 150 menos a soma das idades de Bruno, Débora e 
Ernesto.

21.	Um cubo maciço de aresta 1 cm possui massa igual a 2 g. 
Outro cubo maciço, feito do mesmo material, possui volume 
igual a 1 m³. A massa desse novo cubo é igual a

(A) 8 toneladas.

(B) 4 toneladas.

(C) 2 toneladas.

(D) 200 quilogramas.

(E) 20 quilogramas.

r a s C U n h o
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22.	Na promoção “Aniversariante do dia”, um restaurante 
oferece desconto de 25% no prato principal da pessoa 
que faz aniversário no dia, desde que ela faça a refei-
ção com mais um acompanhante, que terá desconto de 
10% em seu prato principal. No dia do seu aniversário, 
Ana almoçou nesse restaurante com sua amiga Beth, 
que não era aniversariante. No cardápio, o preço (sem 
desconto) do prato principal consumido por Ana era

 do preço (sem desconto) do prato principal consumido

por Beth. Depois de efetuados os descontos, o gasto das 
duas amigas, juntas, com os pratos principais, foi de  
R$ 44,10. Nas condições dadas, a diferença entre o preço 
de cardápio (sem os descontos) dos pratos principais con-
sumidos por Ana e Beth, nessa ordem, foi de 

(A) R$ 5,00.

(B) R$ 5,20.

(C) R$ 5,50.

(D) R$ 5,80.

(E) R$ 6,00.

23.	 Bernardo, que é marido de Alzira, é mais velho do que ela. 
Cláudia é dois anos mais nova do que Alzira, e ambas são 
filhas de David. Nas condições dadas, é correto afirmar 
que, necessariamente,

(A) David é o mais velho dos quatro.

(B) Alzira pode ser mais velha que David.

(C) Bernardo pode ser um ano mais velho que Cláudia.

(D) Bernardo é o mais velho das quatro pessoas.

(E) Bernardo e David podem ter a mesma idade.

r a s C U n h o



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:VGh1LCAxMiBKdWwgMjAxOCAxNjoyMDowOSAtMDMwMA==

SEED1002/001-OficialAdministrativo9

24.	Observe a seguinte sequência infinita de números fracioná-

rios em que são indicados os quatro primeiros: 

Mantido o mesmo padrão de formação da sequência, a 

quinta fração imediatamente após  será igual a

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

25.	 Uma torneira com vazão constante de  litro por segundo 

enche um recipiente cilíndrico em  minuto. Se esse recipiente 

estiver vazio, uma torneira de vazão constante de  litro por 

segundo encherá o recipiente, sem transbordamento, em

(A) 34,8 s.

(B) 35,5 s.

(C) 37,5 s.

(D) 38,1 s.

(E) 38,6 s.

r a s C U n h o
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conheciMentos de inforMática

26.	No sistema operacional Microsoft Windows XP, em sua 
configuração original, o local onde se encontra a opção que 
permite alterar as Opções regionais e de idioma é 

(A) Gerenciador de tarefas.

(B) Painel de controle.

(C) Barra de ferramentas.

(D) Conexões de rede.

(E) Inicialização rápida.

27.	Observe a seguinte imagem do Windows Explorer, do 
Microsoft Windows XP, em sua configuração padrão, com 
as barras de endereços e status ativas.

A indicação “3,00 MB” que aparece na barra de status da 
janela representa

(A) o tamanho aproximado, resultado da soma de todos 
os arquivos existentes na pasta 2011, pois é essa pasta 
que está selecionada.

(B) o tamanho somado apenas dos arquivos declaração, 
resultados e clientes. O arquivo ListaCompleta não é 
considerado, porque é um atalho.

(C) o tamanho apenas do arquivo ListaCompleta, porque 
é um atalho. Para obter o tamanho dos demais, é ne-
cessário clicar sobre eles.

(D) o tamanho total, resultado da soma de todos os arquivos 
existentes em Meu computador.

(E) o tamanho total do drive C:\

28.	Com relação ao Microsoft Windows XP, em sua configura-
ção original, assinale a alternativa correta sobre o resultado 
da ação: selecionar o arquivo processos.txt existente no 
diretório Meus Documentos, pressionar CTRL+C, e depois 
pressionar CTRL+V duas vezes nesse mesmo diretório.

(A) Criação do arquivo Cópia de processos.txt e depois 
exibição de uma mensagem de erro, pois o comando 
CTRL+V só pode ser executado uma única vez.

(B) Exibição de duas mensagens de erro, pois não é pos-
sível duplicar um arquivo; o comando CTRL+V só 
funciona se o destino da cópia for outro diretório.

(C) Criação do arquivo Cópia de processos.txt e depois 
criação de outro arquivo, chamado Cópia (2) de 
processos.txt, cópias exatas do arquivo original.

(D) Não acontece nada, pois os comandos CTRL+C e 
CTRL+V só funcionam em arquivos gerados pelos apli-
cativos do pacote Office (Excel, Word e PowerPoint).

(E) Criação de dois arquivos chamados Cópia de processos.
txt, cópias exatas do arquivo original.

29.	No Microsoft Word 2003, em sua configuração padrão, um 
usuário redigiu um documento usando o ícone Numeração, 
1
2
3  . O texto ficou com a seguinte aparência:

1.   Item  1

2.   Item  2

3.   Item  3

a.   Subitem

Para criar a quarta linha do documento, que contém o mar-
cador a. Subitem, o usuário utilizou o botão de Aumentar 
recuo, que é representado pelo botão

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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30.	Analise as seguintes afirmativas sobre o Microsoft Word 
2003, em sua configuração padrão.

 I. Trechos dos textos que ficam sublinhados ondulados 
em vermelho indicam possíveis erros de ortografia e 
sublinhados ondulados em verde indicam possíveis 
erros gramaticais.

 II. Para imprimir apenas as páginas 8, 9 e 10 de um docu-
mento, deve-se preencher o campo Páginas, da seção 
Intervalo de páginas, da janela Imprimir, com 8:10.

 III. Em uma tabela com 3 linhas e 3 colunas, e o cursor 
posicionado na célula da primeira linha e primeira co-
luna, a tecla usada para avançar para a célula seguinte 
é ENTER.

Assinale a alternativa que qualifica, correta e respectiva-
mente, as afirmações em verdadeiro (V) ou falso (F).

(A) V, F, F.

(B) V, F, V.

(C) F, V, V.

(D) F, F, V.

(E) V, V, F.

31.	A janela a seguir, cujos título e nomes de seções estão 
ocultos, foi extraída do Microsoft Word 2003, em sua 
configuração original. 

Está correto afirmar que se trata da janela

(A) Estilos e formatação.

(B) Configurar página.

(C) Zoom.

(D) Cabeçalho e rodapé.

(E) Arquivo.

32.	Observe a seguinte tabela com valores e percentuais apli-
cados em cada faixa.

Valores em r$ %

Até 1.000,00 0

De 1.000,01 até 2.000,00 5

Acima de 2.000,00 10

A partir de um valor qualquer registrado na célula B1 de 
uma planilha Microsoft Excel 2003, em sua configuração 
padrão, assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser 
aplicada na célula C1 para calcular o percentual correto 
conforme a tabela.

(A) =SE(B1<1000; 0; SE(E(B1>1000,01;B1<2000; 
B1*5%; B1*10%))

(B) =SE(B1<1000; 0; SE(B1>1000,01 E B1<2000); 
B1*0,05%; B1*0,10%))

(C) =SE(B1<=1000; 0; SE(B1>=1000,01 E B1<=2000; 
B1*5%; B1*10%))

(D) =SE(B1<=1000; 0; SE(E(B1>=1000,01;B1<=2000); 
B1*5%; B1*10%))

(E) =SE(B1<=1000; 0; SE(E(B1>=1000,01;B1<=2000); 
B1*0,05%; B1*0,10%))

33.	Observe a seguinte imagem de uma planilha no Microsoft 
Excel 2003, em sua configuração padrão.

O recurso, aplicado na linha 1, chama-se

(A) Validação.

(B) AutoFiltro.

(C) Tabela dinâmica.

(D) Autoforma.

(E) Formulário.
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34.	Observe a seguinte imagem do recurso Formatação Con-
dicional no Microsoft Excel 2003, em sua configuração 
padrão.

Quando o valor da célula for maior ou igual a 100, será 
formatada com fonte em negrito e com uma borda. Quando 
o valor da célula for menor ou igual a 100, será formatada 
com fonte em itálico, apenas.

Se a célula em questão contiver o valor exato 100,

(A) será formatada com fonte em itálico, apenas.

(B) será formatada com fonte em negrito, com uma borda 
e itálico.

(C) não receberá nenhuma formatação específica, porque 
o valor atende mais de uma regra ao mesmo tempo.

(D) o Microsoft Excel retornará um erro, porque o valor 
atende mais de uma regra ao mesmo tempo.

(E) será formatada com fonte em negrito e com uma borda, 
apenas.

35.	No Microsoft Internet Explorer 8, em sua configuração 
original, a opção Home Page, da janela Opções da Internet, 
aberta por meio da opção Opções da Internet, do menu 
Ferramentas, foi configurada conforme a imagem a seguir.

O primeiro site é o Portal do Governo do Estado de São 
Paulo.

O segundo site é da Fundação Vunesp.

O terceiro site é o site de pesquisas Google.

Assinale a alternativa que contém a apresentação correta 
das abas no momento em que o navegador é inicializado, 
com uma conexão ativa à Internet.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

36.	No Google, site de pesquisas mundialmente conhecido, a 
forma correta de procurar pelo termo expressão1, excluindo 
resultados que apresentem o termo expressão2, é:

(A) expressão1 expressão2

(B) expressão2 +expressão2

(C) expressão1 –expressão2

(D) expressão2 :expressão2

(E) expressão2 [expressão2]
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37.	 “É uma pequena janela do navegador da Web, que apare-
ce no topo do site que se está visitando. Frequentemente 
essas são abertas assim que se entra no site e geralmente 
são criadas por anunciantes. O Internet Explorer 8, em 
sua configuração padrão, possui um recurso que permite 
bloquear a exibição dessa janela, sendo possível definir 
inclusive o nível de bloqueio, desde todas as janelas até 
permitir algumas específicas que se deseja ver.”

O texto traz o conceito de

(A) Blog.

(B) Pop-up.

(C) Cavalo de Troia.

(D) Redes sociais.

(E) RSS.

Observe a imagem a seguir, do Microsoft Outlook Express 6, 
em sua configuração padrão, para responder às questões de 
números 38 e 39.

38.	Ao se criar uma mensagem de correio eletrônico e, em vez 
de enviá-la para o destinatário, somente gravá-la, usando 
a opção Salvar, do menu Arquivos, essa mensagem ficará 
na pasta

(A) Caixa de entrada.

(B) Caixa de saída.

(C) Itens enviados.

(D) Itens excluídos.

(E) Rascunhos.

39.	A opção Esvaziar pasta surge apenas quando se efetua um 
clique com o botão secundário do mouse sobre a pasta

(A) Caixa de entrada.

(B) Caixa de saída.

(C) Itens enviados.

(D) Itens excluídos.

(E) Rascunhos.

40.	 Com relação ao recurso de anexação de arquivos no Microsoft 
Outlook Express 6, em sua configuração padrão, analise as 
seguintes assertivas.

 I. É possível anexar uma pasta. Por exemplo: pode-se 
anexar a pasta Minhas imagens, conforme imagem a 
seguir.

 II. É possível anexar arquivos executáveis, com extensões 
.BAT, .EXE e .COM.

 III. É possível anexar arquivos compactados, com extensões 
.ZIP e .RAR.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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ConheCimentos espeCífiCos

41.	Assinale a alternativa que apresenta apenas direitos sociais, 
conforme determinado na Constituição Federal.

(A) Ampla defesa, moradia e direito de petição.

(B) Moradia, lazer e saúde.

(C) Educação, trabalho e herança.

(D) Função social da propriedade, saúde e alimentação.

(E) Seguro-desemprego, fundo de garantia e direito de 
petição.

42.	 É direito dos trabalhadores urbanos:

(A) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário 
e involutário.

(B) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável.

(C) repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos 
domingos.

(D) proteção do salário na forma da lei, constituindo-se em 
crime sua retenção culposa.

(E) jornada de oito horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva.

43.	Ao trabalhador garante-se o direito de livre associação pro-
fissional ou sindical. Quanto ao sindicato de trabalhadores, 
assinale a alternativa correta.

(A) É facultativa a participação dos sindicatos nas nego-
ciações coletivas de trabalho.

(B) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não de 
ser votado nas organizações sindicais.

(C) A Assembleia Geral fixará a contribuição que não 
poderá ser descontada em folha, por não incidir tributos.

(D) É facultativa a criação de mais de uma organização 
sindical, na mesma base territorial.

(E) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas.

44.	Quanto aos direitos trabalhistas do servidor ocupante de 
cargo público, indique um direito previsto na Constituição 
Federal.

(A) Fundo de garantia por tempo de serviço.

(B) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho.

(C) Relação de emprego protegida contra despedida arbi-
trária ou sem justa causa.

(D) Salário-família pago em razão do dependente do tra-
balhador de baixa renda.

(E) Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo, 
no mínimo, de trinta dias.

45.	O servidor público poderá ser aposentado, desde que cum-
prido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e de cinco anos no cargo efetivo, sendo que 
se dará

(A) compulsoriamente aos setenta anos de idade, com 
proventos integrais.

(B) voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 
homem, com proventos integrais.

(C) voluntariamente aos sessenta anos de idade e trinta anos 
de contribuição, se homem, com proventos integrais.

(D) voluntariamente aos sessenta e cinco anos de idade, 
se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(E) compulsoriamente aos trinta anos de serviço, se 
homem, e vinte e cinco, se mulher, com proventos 
integrais.

46.	 Para que a estabilidade do servidor em cargo público seja 
reconhecida, indique a alternativa correta.

(A) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.

(B) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.

(C) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, na 
mesma função, os servidores nomeados para cargo em 
comissão.

(D) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, na 
mesma função, os servidores nomeados após concurso 
público.

(E) São estáveis, após cinco anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados após concurso público se houve 
cometimento de faltas.
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47.	Quanto aos vencimentos dos servidores públicos, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publi-
carão anualmente os valores do subsídio e da remune-
ração dos cargos e empregos públicos.

(B) Somente os servidores organizados em carreira deverão 
ter remuneração fixada exclusivamente por subsídio 
em parcela única, vedado acréscimo de qualquer na-
tureza.

(C) Para os servidores de cargo efetivo, veda-se o paga-
mento de décimo terceiro salário em forma de subsídio, 
instituído na forma da lei.

(D) Os subsídios dos servidores de cargo eletivo não po-
derão incluir o pagamento de décimo terceiro salário 
ou vantagem de qualquer natureza.

(E) É vedada a publicidade dos vencimentos dos servi-
dores públicos de cargo efetivo, nomeados mediante 
concurso público.

48.	A fixação dos padrões de vencimento e dos demais compo-
nentes do sistema remuneratório dos servidores públicos, 
nos termos da Constituição Federal, observará

(A) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexi-
dade dos cargos componentes de cada carreira.

(B) os requisitos para a investidura, podendo o servidor 
receber adicional por exercer cargo fora da adminis-
tração direta ou indireta.

(C) as peculiaridades dos cargos, levando-se em conta 
o grau de escolaridade, com direito à isonomia com 
carreira similar.

(D) a realização de horas extras, estipuladas previamente 
na lei orgânica da carreira exercida.

(E) a exigência de curso profissionalizante, cursado pre-
viamente à investidura do cargo público.

49.	 Leia as assertivas a seguir.

 I. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdên-
cia social, a proteção à maternidade e à infância e a 
assistência aos desamparados.

 II. É direito do trabalhador urbano e rural um salário- 
-mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saú-
de, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 
social, com reajustes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim.

 III. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, 
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos da lei.

Está correto o que se afirma em

(A) I e III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) nenhuma das assertivas.

(E) todas as assertivas.

50.	Quanto ao direito de greve, pode-se afirmar que

(A) ao trabalhador rural não está garantido o direito de 
realizar greve.

(B) ao trabalhador urbano não está garantido o direito de 
realizar greve.

(C) é assegurado o direito aos trabalhadores urbanos e 
rurais.

(D) apenas se pode assegurar o direito de greve a determi-
nados trabalhadores.

(E) é assegurado o direito apenas a trabalhadores sindica-
lizados.
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51.	Acerca dos fundamentos do Estado, estabelece a Constitui-
ção de São Paulo que, nos procedimentos administrativos, 
qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros 
requisitos de validade, a igualdade entre os administrados 
e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência 
da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e

(A) da eficiência administrativa.

(B) da moralidade administrativa.

(C) do testemunho positivado.

(D) do despacho ou decisão motivados.

(E) da razoabilidade esperada.

52.	 Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Gover-
nador do Estado de São Paulo, ou vacância dos respectivos 
cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Governança o Presidente

(A) do Tribunal de Contas e o Presidente do Tribunal de 
Justiça.

(B) do Tribunal de Justiça e o Presidente do Tribunal de 
Contas.

(C) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal 
de Justiça.

(D) do Tribunal de Justiça e o Presidente da Câmara dos 
Deputados.

(E) do Tribunal de Contas e o Presidente da Câmara dos 
Deputados.

53.	 A eleição de Governador e de Vice-Governador realizar-se-á, 
em primeiro turno,

(A) no dia 31 de outubro.

(B) no dia 15 de novembro.

(C) no dia 31 de novembro.

(D) no primeiro domingo de outubro.

(E) noventa dias antes do término do mandato de seus 
antecessores.

54.	 A Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às atri-
buições, estabelece a competência privativa do Governador 
para a prática de determinados atos. Dentre estes, verifica-se 
a possibilidade de delegação a outra autoridade em relação ao 
ato de

(A) indicar diretores de sociedade de economia mista e 
empresas públicas.

(B) enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos 
ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamen-
to anual, dívida pública e operações de crédito.

(C) representar o Estado nas suas relações jurídicas, polí-
ticas e administrativas.

(D) nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, ob-
servadas as condições estabelecidas na Constituição 
Estadual.

(E) nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado.

55.	Determina a Constituição do Estado de São Paulo que 
caberá a cada Secretário de Estado comparecer perante a 
Comissão permanente da Assembleia Legislativa, a que 
estejam afetas as atribuições de sua Pasta, para prestação 
de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar 
e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas 
da Secretaria correspondente. 

Referido comparecimento deverá ocorrer

(A) mensalmente.

(B) bimestralmente.

(C) trimestralmente.

(D) semestralmente.

(E) anualmente.



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:VGh1LCAxMiBKdWwgMjAxOCAxNjoyMDowOSAtMDMwMA==

SEED1002/001-OficialAdministrativo17

56.	 Para a organização da administração pública direta e indi-
reta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas por 
qualquer dos Poderes do Estado, determina a Constituição 
do Estado de São Paulo a obrigatoriedade do cumprimento 
de determinadas normas, dentre as quais a que consta da 
seguinte alternativa:

(A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preenchem os requisitos estabele-
cidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 
da lei.

(B) A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia, em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, inclusive para as nomeações 
para cargo em comissão.

(C) O prazo de validade do concurso público será de até 
três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(D) O direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em instrução normativa estadual.

(E) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto quando houver compatibilidade de horários, a 
acumulação de três cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

57.	Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado de São 
Paulo, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
do disposto na Constituição do Estado.

É correto afirmar que os servidores abrangidos pelo referido 
regime de previdência serão aposentados compulsoriamente 
aos

(A) 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos de idade, 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.

(B) 70 anos de idade, com proventos integrais ao tempo 
de contribuição.

(C) 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição.

(D) 60 anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
homem, e 55 anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher.

(E) 53 anos de idade e trinta de contribuição, se homem, 
e 48 anos de idade e vinte e cinco de contribuição, se 
mulher.

58.	Os servidores titulares de cargos efetivos do Estado, incluí-
das suas autarquias e fundações, terão computado, para 
efeito de aposentadoria, nos termos da lei, o tempo de contri-
buição ao regime geral da previdência social decorrente de 
atividade de natureza privada, rural ou urbana, hipótese em 
que os diversos sistemas de previdência social se compen-
sarão financeiramente, segundo os critérios estabelecidos 
em lei. Tal circunstância se verificará, contudo, desde que 
tenham completado, de efetivo exercício, o período de

(A) 15 anos.

(B) 10 anos.

(C) 8 anos.

(D) 7 anos.

(E) 5 anos.

59.	De acordo com disposição expressa da Constituição de 
São Paulo, a lei organizará o Sistema de Ensino do Estado, 
levando em conta o princípio da

(A) concentração.

(B) diversificação.

(C) descentralização.

(D) centralização.

(E) privatização.

60.	 É órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema 
de ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, 
organização e composição definidas em lei,

(A) a Secretaria Estadual de Ensino.

(B) a Secretaria Regional de Ensino.

(C) a Delegacia Regional de Ensino.

(D) o Conselho Deliberativo de Educação.

(E) o Conselho Estadual de Educação.
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61.	O Plano Estadual de Educação é estabelecido em

(A) Lei.

(B) Decreto.

(C) Decreto-lei.

(D) Decreto Legislativo.

(E) Medida Provisória.

62.	Nos termos estabelecidos pela Constituição do Estado de 
São Paulo, as universidades públicas estaduais deverão 
manter cursos noturnos que, no conjunto de suas unidades, 
correspondam, considerado o total de vagas oferecidas, a 
pelo menos

(A) 1/6.

(B) 1/5.

(C) 1/4.

(D) 1/3.

(E) 1/2.

63.	O Estado, conforme determina a Constituição do Estado 
de São Paulo, aplicará, anualmente, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino público, da receita resultante 
dos impostos, incluindo recursos provenientes de transfe-
rências, no mínimo,

(A) 15%.

(B) 18%.

(C) 25%.

(D) 30%.

(E) 35%.

64.	 Impõe a Constituição do Estado de São Paulo que a dis-
tribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino

(A) fundamental.

(B) médio.

(C) técnico.

(D) superior.

(E) supletivo.

65.	De acordo com o regramento da Constituição do Estado 
de São Paulo, no tocante à proteção especial da família, 
da criança, do adolescente, do idoso e dos portadores de 
deficiência, é correto afirmar que

(A) o Poder Público promoverá programas especiais, não 
se admitindo a participação de entidades não gover-
namentais, tendo como propósito a assistência social 
e material às famílias de baixa renda e aos egressos de 
hospitais psiquiátricos do Estado, até sua reintegração 
na sociedade.

(B) é assegurado, na forma da lei, aos portadores de 
deficiências e aos idosos, acesso adequado aos lo-
gradouros e edifícios de uso público, bem como aos 
veículos de transporte coletivo urbano.

(C) assegurar à criança, ao adolescente, ao idoso e aos 
portadores de deficiência, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, dentre 
outros, é função que cabe, exclusivamente, ao Poder 
Público.

(D) as empresas que adaptarem seus equipamentos para 
o trabalho de portadores de deficiências não poderão 
receber quaisquer incentivos, visto tratar-se de obri-
gação exigível por parte de toda a sociedade.

(E) os Poderes Públicos Federal e Estadual assegurarão 
condições de prevenção de deficiência, com prioridade 
para assistência de idosos e de adolescentes, bem como 
integração social dos portadores de deficiências, me-
diante treinamento para o trabalho com implantação do 
sistema “Braille” em estabelecimentos da rede oficial 
e privada de ensino.
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66.	De acordo com o que dispõe a Lei n.º 10.261/68, analise as 
seguintes afirmativas:

 I. Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsa-
bilidades cometidas a um funcionário.

 II. Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação.

 III. Carreira é o conjunto de classes de natureza diversa de 
trabalho, escalonadas segundo o nível de complexidade 
e de responsabilidade.

 IV. Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados.

Estão corretas apenas as afirmativas

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I, II e III.

(D) I, II e IV.

(E) II, III e IV.

67.	 Entende-se por reversão o

(A) reingresso no serviço público, decorrente de decisão 
judicial passada em julgado, com ressarcimento de 
prejuízos.

(B) ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço pú-
blico a pedido ou ex-officio.

(C) reingresso no serviço público do funcionário em dis-
ponibilidade.

(D) ato pelo qual o ex-funcionário, demitido ou exonerado, 
reingressa no serviço público, sem direito a ressarci-
mento de prejuízos.

(E) ato pelo qual o funcionário é elevado a um quadro 
diverso do cargo da mesma natureza de trabalho.

68.	 Salvo os casos previstos na Lei n.º 10.261/68, o funcionário 
que interromper o exercício por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos ficará sujeito à pena de

(A) advertência, sem prejuízo dos vencimentos.

(B) demissão por ineficiência no serviço.

(C) demissão por abandono de cargo.

(D) repreensão, com prejuízo dos vencimentos.

(E) suspensão, com prejuízo dos vencimentos.

69.	 Em relação à contagem de tempo de serviço, assinale a 
alternativa correta.

(A) O tempo de serviço público, assim considerado o 
exclusivamente prestado ao Estado e suas Autarquias, 
será contado singelamente para todos os fins.

(B) O tempo de serviço público prestado à União, anterior-
mente ao ingresso do funcionário no serviço público 
estadual, não será contado para efeito de aposentadoria.

(C) A apuração do tempo de serviço público será feita em 
meses, e o número de meses será convertido em anos.

(D) Serão considerados de efetivo exercício os dias em que 
o funcionário estiver afastado do serviço em virtude 
de falecimento do cônjuge, até 5 (cinco) dias.

(E) Os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao 
serviço em virtude de mandato legislativo municipal 
não serão considerados de efetivo exercício para efeito 
de aposentadoria.

70.	Assinale a alternativa que está de acordo com o que dispõe 
a Lei n.º 10.261/68 sobre os direitos e vantagens de ordem 
pecuniária dos funcionários públicos civis.

(A) O funcionário perderá 2/3 (dois terços) do vencimento 
ou remuneração diária, quando comparecer ao serviço 
dentro da hora seguinte à marcada para o início do 
expediente ou quando dele retirar-se dentro da última 
hora.

(B) O horário de trabalho nas repartições será fixado pelo 
Governo de acordo com a natureza e as necessidades 
do serviço, e o período de trabalho, nos casos de 
comprovada necessidade, poderá ser antecipado ou 
prorrogado pelo chefe da repartição ou serviço.

(C) Além do valor do padrão do cargo, o funcionário não 
poderá receber gratificações e ajuda de custo.

(D) O funcionário terá direito, após cada período de 3 (três) 
anos contínuos, à percepção de adicional por tempo de 
serviço, calculado à razão de 4% sobre o vencimento.

(E) A ajuda de custo, desde que em território do País, será 
arbitrada pelo Governador do Estado, podendo exceder 
importância correspondente a 3 (três) vezes o valor do 
salário.
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71.	Ao funcionário público é proibido

(A) cumprir as ordens superiores, representando quando 
forem ilegais.

(B) residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado.

(C) cooperar e manter espírito de solidariedade com os 
companheiros do trabalho.

(D) entreter-se, durante as horas de trabalho, com pales-
tras, leituras ou outras atividades inerentes ao próprio 
serviço.

(E) aceitar representação de Estado estrangeiro, sem au-
torização do Presidente da República.

72.	Assinale a alternativa correta, conforme o disposto na 
Lei n.º 10.177/98.

(A) A  Administração não iniciará qualquer atuação mate-
rial relacionada com a esfera jurídica dos particulares 
sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe 
sirva de fundamento, salvo na hipótese de expressa 
previsão legal.

(B) A Administração não poderá convalidar seus atos 
inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de 
competência ou de ordem formal.

(C) Será admitida a convalidação de atos inválidos, mesmo 
quando dela resultar prejuízo à Administração ou a 
terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado.

(D) São atos administrativos de competência privativa do 
Governador do Estado o Decreto, a Deliberação e a 
Portaria.

(E) É delegável, entre outras hipóteses decorrentes de 
normas específicas, a competência para a edição de 
atos normativos que regulem direitos e deveres dos 
administrados.

73.	Quando outros não estiverem previstos na Lei n.º 10.177/98 
ou em disposições especiais, será obedecido o seguinte 
prazo máximo no procedimento administrativo:

(A) para autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos, 
publicação e outras providências de mero expediente:  
3 (três) dias.

(B) para elaboração e apresentação de informes sem caráter 
técnico ou jurídico: 10 (dez) dias.

(C) para decisões no curso do procedimento: 7 (sete) dias.

(D) para decisão final: 30 (trinta) dias.

(E) para outras providências da Administração: 20 (vinte) 
dias.

74.	 Conforme estabelece a Lei n.º 10.177/98, no curso de qual-
quer procedimento administrativo, as citações, intimações e 
notificações, quando feitas pessoalmente ou por carta com 
aviso de recebimento, observarão uma das seguintes regras:

(A) constitui ônus de o requerido saber o endereço para 
correspondência no procedimento administrativo.

(B) será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado, 
em procedimento sancionatório.

(C) será facultativa a intimação de terceiro interessado, em 
procedimento de invalidação.

(D) na intimação pessoal, se o destinatário se recusar a 
recebê-la, o servidor encarregado certificará a não 
intimação.

(E) mesmo que o particular esteja representado nos autos 
por procurador, a este não serão dirigidas as intimações 
e notificações, salvo disposição em contrário.



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:VGh1LCAxMiBKdWwgMjAxOCAxNjoyMDowOSAtMDMwMA==

SEED1002/001-OficialAdministrativo21

75.	 Em relação aos recursos previstos na Lei n.º 10.177/98, 
assinale a alternativa correta.

(A) Salvo disposição legal em contrário, a instância máxi-
ma para o recurso administrativo será o Secretário de 
Estado na Administração descentralizada.

(B) São passíveis de recurso, na esfera administrativa, os 
atos de mero expediente ou preparatórios de decisões.

(C) Salvo disposição legal em contrário, o prazo para apre-
sentação do recurso será de 20 (vinte) dias contados 
da publicação ou notificação do ato.

(D) O recurso administrativo não poderá ser recebido no 
efeito suspensivo.

(E) A autoridade recorrida poderá reconsiderar seu ato nos 
7 (sete) dias subsequentes.

76.	O procedimento sancionatório observará, salvo legislação 
específica, uma das seguintes regras:

(A) o ato de instauração, expedido pela autoridade mediata 
do acusado, indicará os fatos em que se baseia, sem 
mencionar a possível sanção aplicável.

(B) o acusado será citado ou intimado, com cópia do ato 
de instauração, para, em 5 (cinco) dias, oferecer sua 
defesa e indicar as provas que pretende produzir.

(C) caso haja requerimento para produção de provas, a 
autoridade apreciará sua pertinência, em despacho 
motivado.

(D) o acusado será intimado para acompanhar a produção 
de provas orais, com antecedência máxima de 24 (vinte 
e quatro) horas.

(E) a decisão, devidamente motivada, será proferida no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, notificando-se o inte-
ressado por publicação no Diário Oficial do Estado.

77.	 Conforme estabelecido na Lei n.º 10.177/98, aquele que 
pretender, da Fazenda Pública, ressarcimento por danos 
causados por agente público, agindo nessa qualidade, po-
derá requerê-lo administrativamente, observada uma das 
seguintes regras:

(A) o requerimento será protocolado no Gabinete do Go-
vernador do Estado, até 10 (dez) anos contados do ato 
ou fato que houver dado causa ao dano.

(B) o requerimento será protocolado na Procuradoria Geral 
do Estado, até 05 (cinco) anos contados do ato ou fato 
que houver dado causa ao dano.

(C) o protocolo do requerimento não suspende, nos termos 
da legislação pertinente, a prescrição da ação de res-
ponsabilidade contra o Estado, pelo período que durar 
sua tramitação.

(D) acolhido em definitivo o pedido total, será feita em  
30 (trinta) dias a inscrição, em registro cronológico, do 
valor atualizado do débito, intimando-se o interessado.

(E) a ausência de manifestação expressa do interessado, 
em até 15 (quinze) dias, contados do dia posterior ao 
da intimação, não implicará concordância com o valor 
inscrito.

78.	 Para fins de aplicação do Plano Geral de Cargos, Venci-
mentos e Salários, conforme previsto na Lei Complementar  
n.º 1.080/08, considera-se

(A) remuneração: o valor correspondente ao vencimento 
ou salário, acrescido das vantagens pecuniárias a que 
o servidor faça jus, previstas em lei.

(B) referência: valor do vencimento ou salário dentro do 
grau.

(C) grau: conjunto de padrão e referência dentro do cargo.

(D) padrão: o símbolo indicativo do vencimento do cargo 
ou do salário da função-atividade.

(E) salário: o valor correspondente ao vencimento ou pa-
gamento, acrescido das vantagens pecuniárias a que o 
servidor faça jus.
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79.	Assinale a alternativa que está de acordo com o disposto 
na Lei Complementar n.º 1.080/08.

(A) Os cargos e as funções-atividades abrangidos por essa 
Lei Complementar serão exercidos em Jornada Integral 
de Trabalho, caracterizada pela exigência da prestação 
de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de trabalho.

(B) A progressão será realizada semestralmente mediante 
processo de avaliação de desempenho, obedecido o 
limite de 30% (trinta por cento) do total de servidores 
titulares de cargo.

(C) Poderão participar do processo de progressão os ser-
vidores que tenham cumprido o interstício mínimo de  
04 (quatro) anos de efetivo exercício.

(D) Promoção é a passagem do servidor da referência 1 
para a referência 2 de sua respectiva classe, devido à 
aquisição de competências adicionais às exigidas para 
ingresso no cargo de que é titular ou função-atividade 
de que é ocupante.

(E) Constitui um requisito para fins de promoção contar, 
no mínimo, com 02 (dois) anos de efetivo exercício 
em um mesmo cargo ou função-atividade de que é 
ocupante.

80.	A respeito da licença-prêmio, nos termos da Lei que regula 
a matéria, analise as afirmativas a seguir.

 I. Poderá ser convertida em pecúnia, mediante reque-
rimento, uma parcela de 45 (quarenta e cinco) dias 
de licença-prêmio aos integrantes dos Quadros das 
Secretarias de Estado, regidos pela Lei Complementar 
n.º 1.080/08, que se encontrem em efetivo exercício nas 
respectivas unidades.

 II. Os 45 (quarenta e cinco) dias de licença-prêmio restan-
tes, do período aquisitivo considerado, somente poderão 
ser usufruídos no mesmo ano em que o beneficiário 
recebeu a indenização.

 III. O pagamento da indenização será efetivado no 5.º 
(quinto) dia útil do mês de aniversário do requerente, 
e corresponderá ao valor da remuneração do servidor 
no mês de referência do aniversário.

 IV. O servidor que optar pela conversão, em pecúnia, de  
45 (quarenta e cinco) dias de licença-prêmio, deverá 
apresentar requerimento no prazo de 3 (três) meses 
antes do mês do seu aniversário.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) III e IV.
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