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DE ACORDO COM O EDITAL, O 
CANDIDATO QUE FIZER PROVA 

DE LETRA DIFERENTE SERÁ 
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 
A FRASE DE MÁRIO QUINTANA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem."

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO
ATENÇÃO

•  DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

» Após identificado e instalado na sala, você não 
poderá consultar qualquer material, enquanto 
aguarda o horário de início da prova.

•  ESTE CADERNO CONTÉM 40 (QUARENTA) QUESTÕES 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE 
RESPOSTA-A, B, C, D e E -  CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

» Siga, atentamente, a forma correta de 
preenchimento do Cartão de Respostas, 
conforme estabelecido no próprio.

» Não haverá substituição do Cartão de Respostas 
por erro do candidato.

D isciplinas Q uantidade de 
questões

V alo r de cada  
questão

L ín g u a  P o rtu g u e s a 10 2

In fo rm á tic a  B á s ica 5 2

L e g is la ç ã o  e É tica  na  A d m in is tra ç ã o  P ú b lica 5 2

C o n h e c im e n to s  E s p e c ífic o s 20 3

Por motivo de segurança:

■ O ca n d id a to  só poderá  re tira r-s e  
definitivamente da sala após 1 (uma) hora 
do início efetivo da prova;

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o 
término da prova, o candidato poderá 
retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões;

•  VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO 
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

•  RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS 
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

■ O candidato que optar por se retirar sem 
levar o seu Caderno de Questões, não 
poderá copiar suas respostas por qualquer 
me i o .  O d e s c u m p r i m e n t o  d e s s a  
determinação será registrado em ata e 
acarretará a eliminação do candidato; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá 
retirar-se imediatamente do local, não sendo 
possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

• Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade 
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas 
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

B O A  PR O VA !
www.funcab.org

» Os três últimos candidatos deverão permanecer 
na sala até que o último candidato entregue o 
Cartão de Respostas.

•  O fiscal de sala não está autorizado a alterar 
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, 
solicite a presença do coordenador local.

http://www.funcab.org


(  LÍNGUA PORTUGUESA ) (Questão 01 y
Texto para responderás questões de 01 a 10. Assinale a opção correta com relação ao texto

Apessoados
N ossa lín g u a  tem  m is té r io s  nunca 

devidamente estudados -  ou então já fartamente 
esclarecidos sem que nós, os comuns, ficássemos 
sabendo. Por exemplo: nunca entendi o que quer 
dizer “bem-apessoado”. Se existe “bem-apessoado” 
deve existir “m al-apessoado” -  s ignificando 
exatamente o quê? Eu sei, eu sei, diz-se que alguém 
é “bem-apessoado” quando tem uma boa aparência. 
O “bem-apessoado” é agradável aos olhos, sua 
companhia é sempre bem-vinda e seu visual melhora 
qualquer ambiente. Já o “mal-apessoado” deve ser 
alguém que não se completou como pessoa, que 
falhou na sua representação humana. Pode até ter 
um belo interior, mas não o exterioriza.

Desconfio que a expressão “bem-apessoado” 
surgiu como eufemismo. Quando não se podia dizer 
que alguém  era bon ito , d iz ia -se  que era 
bem-apessoado. Como chamar uma mulher de 
vistosa quando não se pode chamá-la de linda. 
“Vistosa” é um adjetivo suficientemente vago -  
descreve montanhas tanto quanto mulheres -  para 
não melindrar ninguém. Curiosamente, não se usa, 
que eu saiba, “bem-apessoada”. O termo só se aplica 
a homens. O que leva a outra conclusão: 
“bem-apessoado” seria uma maneira de um homem 
falar da beleza de outro homem sem, epa, 
mal-entendidos.

-  Bem, você não acha o George Clooney 
maravilhoso?

-  Bem-apessoado, bem-apessoado.
Outrossim, outro termo intrigante que

raramente tive a oportunidade de usar é “outrossim”. 
Descobri que a palavra quer dizer exatamente o que 
parece, outro “sim”, ou um “sim” adicional, mas que 
nunca é usada neste sentido. “Outrossim” é como 
ponto e vírgula; poucos sabem como e onde 
empregá-lo corretamente. Nas poucas vezes em que 
usei “outrossim” -  e ponto e vírgula também -  foi com 
uma certa trepidação, como quem invade a 
propriedade de alguém sem saber se vai ser corrido 
pelos cachorros, no caso os guardiões do vernáculo. 
Há quem sugira que só se possa usar o ponto e 
vírgula com autorização expressa da Academia 
Brasileira de Letras.

Outra palavra estranha é “amiúde”. Ninguém 
mais a usa, pelo menos não amiúde. Mas ela pode 
voltar, graças à música “Geni” que o Chico Buarque 
resgatou do seu musical “A ópera do malandro” e é 
um dos pontos altos do seu show atual. A Geni vai 
com todo o mundo...
“E também vai amiúde 
Com os velhinhos sem saúde.”

Bendita Geni.
Luiz Fernando Veríssimo, in O Globo, Caderno Opinião, 25/03/2012.

A)
brasileiros dominam a língua e não têm dúvidas 
quanto ao seu uso.

B)
o ponto e vírgula com autorização expressa da 
Academia Brasileira de Letras.” , o autor usa de 
ironia.

C)
“amiúde” com o intuito de fazer sucesso com seu 
musical “Aópera do malandro”.

D)
angustiado por desconhecer o significado do 
termo “bem-apessoado”.

E)
texto, foi empregado pelo autor com o sentido de 
“ignorar”.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

No tre c h o : “ D e sco n fio  que a e xp re ssã o  
‘bem-apessoado’ surgiu como EUFEMISMO.” , 
o autor se refere a uma figura de linguagem. 
Assinale a opção em que se identifica essa figura.

A)
recordações da fazenda.

B)
estava com a doença ruim.

C) Repeti-lhe milhões de vezes as mesmas coisas.

D) Sentou-se no braço da poltrona para descansar.

E) Entra pela janela a preguiçosa brisa.

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

No trecho: “Nas poucas vezes em que usei 
‘outrossim’ -  e ponto e vírgula também -  foi com uma 
certa trepidação, como quem invade a propriedade 
de alguém sem saber se vai ser corrido pelos 
cachorros...” , compreende-se que o autor, ao usar 
ponto-e-vírgula, costuma sentir-se:

A) irritado.

B) aborrecido

C) pleno.

D) ofegante.

E) inseguro.



(Questão 04 ) -

Em: “SE EXISTE ‘BEM-APESSOADO’ deve existir 
‘mal-apessoado’...”, a oração destacada expressa 
ideia de:

A) finalidade.

B) condição.

C) conformidade.

D) proporção.

E) comparação.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que as duas palavras do texto 
foram acentuadas segundo a mesma regra.

A) vírgula-música

B) agradável-ninguém

C) vernáculo-amiúde

D) alguém-aparência

E) ópera-saúde

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

Segundo o autor, “‘Outrossim’ é como ponto e 
vírgula; poucos sabem como e onde empregá-lo 
corretam ente.” De acordo com a gramática, 
o ponto e vírgula deve ser empregado, entre outras 
razões, para:

A) indicar interrupção do pensamento.

B) anunciarafala de um personagem.

C) separar itens de uma enumeração.

D) anunciar uma citação.

E) separar sujeito e predicado.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Em: “QUANDO NÃO SE PODIA DIZER que alguém 
era bonito, dizia-se que era bem-apessoado.”, a 
oração em destaque classifica-se como subordinada:

(Questão 08 ) -

Marque a opção que pode ser utilizada para substituir 
a conjunção destacada em: “Pode até ter um belo 
interior, MAS não o exterioriza.”, sem alteração de 
sentido.
A) por conseguinte

B) logo

C) contudo

D) por isso

E) portanto

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que o substantivo deve ser 
flexionado no plural em -ÕES, como em: os
GUARDIÕES do vernáculo.”

A) cidadão

B) sótão

C) órgão

D) capitão

E) eleição

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que, de acordo com a norma 
culta da língua, a frase deve ser completada com a 
mesma preposição que a destacada em: “... que leva 
Aoutra conclusão...”
A) O funcionário 

auditores.
foi muito atencioso os

B) Uma das coisas que mais respeito 
a sua coerência.

alguém é

C)

D)

O prestígio do seu nome consistia 
trabalho honesto.

seu

Eles chegaram 
desconhecido.

um lugar totalmente

E)
atividades culturais.

A) adjetiva restritiva.

B) adverbial temporal.

C) adjetiva explicativa.

D) adverbial causal.

E) adverbial consecutiva

(Questão 11

Um usuário do BrOffice Cale deseja abrir uma nova 
planilha. Nesse caso, ele deve digitar as teclas de 
atalho:

A) Alt+F10

B) Ctrl+F12

C) Ctrl+B

D) Ctrl+F6

E) Ctrl+N



O recurso no BrOffice Writer que permite que um 
usuário armazene um texto, que possa conter 
gráficos, tabelas e campos, de modo que se permita 
rapidamente inseri-lo posteriormente em um 
documento é o de:

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

A) hiperlink.

B) reunião.

C) sessão.

D) autotexto.

E) plano de fundo

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

Um u s u á rio  de um s is te m a  o p e ra c io n a l 
MS Windows XP em português, utilizando o prompt 
de comandos, deseja retirar os atributos de Somente 
Leitura e de Arquivo Oculto de um arquivo 
denominado ifam.txt. Qual o comando a ser digitado?

A) a ttr ib -R -A  ifam.txt

B) a ttrib -H -S ifam .tx t

C) chmod777ifam.txt

D) chmod444ifam.txt

E) a ttr ib -R -H  ifam.txt

(Questão 14

O comando em um sistema Linux para listar os 
arquivos de um diretório qualquer é o:

A) cd.

B) dir.

C) rm.

D) Is.

E) cat

(Questão 15

O protocolo de rede mais utilizado para enviar 
mensagens via correio eletrônico é o:

A) IMAP.

B) ASCII.

C) MIME.

D) POP3.

E) SMTP.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Sobre os direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A)
garantia do anonimato.

B)
passará da pessoa do condenado.

C)
civis ou paramilitares.

D) _ .
alguma coisa senão em virtude de lei.

E)
que conferida licença nos termos da lei.

(Questão 17

Nos termos da Constituição Federal, o que se deve 
fazerem caso de iminente perigo público?

A)
propriedade particular, não se sujeitando a 
qualquerforma de indenização.

B)
p rop rie dade  pa rticu la r, assegu rada  ao 
proprietário pagamento prévio pelo uso, mesmo 
que não haja dano.

C)
p rop rie dade  pa rticu la r, assegu rada  ao 
proprietário indenização, se houver dano.

D)
sem a prévia autorização do proprietário, salvo 
se provada a situação de abandono do bem.

E)
p rop rie dade  pa rticu la r, assegu rada  ao 
proprietário indenização, se houver dano.



(Questão 18 ) -

Assinale a alternativa correta a respeito da 
Administração Pública no Brasil, segundo as 
disposições constitucionais.

A)
sociedade de economia mista ou empresa 
pública.

B)
das autarquias podem ser definidas por decreto 
presidencial.

C)
decreto, criar autarquia ou empresa pública.

D)
complementar.

E)
de lei.

(Questão 19 )-

Conforme disposto na Lei n° 12.527/2011, o pedido 
de acesso a informações deve conter:

A)
razões de fato e de direito que fundamentam seu 
pedido.

B)
pelo Poder Público pelo serviço de busca e 
fornecimento da informação.

C)
administrativo que lhe autoriza o acesso à 
informação.

D)
obtida, à qual fica vinculado o requerente.

E)
da informação requerida.

(Questão 20 ) -

De acordo com o regime jurídico dos servidores 
públicos civis federais (Lei n° 8.112/1990):

A)
investidura em cargo público.

B)
para tratar de assuntos particulares, pelo prazo 
de até 2 anos consecutivos.

C)
salvo os casos previstos em lei.

D)
aposentado.

E)
realizada de ofício.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(Questão 21 )-

Nos incisos do artigo 5o da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, são enumerados 
direitos e deveres individuais e coletivos. Nesse 
contexto, é correto afirmarqueé:

A)
a rtís tica , c ie n tífica  e de com un icação , 
dependendo, apenas, de verificação da censura 
e a sua devida licença.

B)
assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva.

C)
sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, independentemente de 
autorização, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias.

D)
expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, sendo resguardado 
o anonimato.

E)
dobrada em relação ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à 
imagem.



Conhecida como a Constituição Cidadã, a nossa 
Carta Magna de 1988 prevê, em seu artigo 6o, os 
direitos sociais. Assinale a alternativa que contém os 
dois direitos introduzidos nesse artigo por meio das 
Emendas Constitucionais n° 26/2000 e n° 64/2010.

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

Aautonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato de gestão, 
tendo por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

A) Segurança e proteção à maternidade

B) Lazere moradia

C) Moradia e alimentação

D) Segurança e proteção à infância

E) Lazere segurança

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos nos termos da Constituição Federal de 
1988. Para que haja a criação de Territórios Federais, 
aos quais se integrarão à União, será necessária 
regulamentação por meio de:

A) Constituição Estadual.

B) Decreto.

C) Lei Complementar.

D) Lei Ordinária.

E) Lei Delegada

A)
1 ano; os controles e critérios de avaliação de 
d e s e m p e n h o ,  d i r e i t o s ,  o b r i g a ç õ e s  e 
responsabilidade dos dirigentes e a remuneração 
do pessoal.

B)
con t ro les  e cr i té r ios  de ava l iação  de 
d e s e m p e n h o ,  d i r e i t o s ,  o b r i g a ç õ e s  e 
responsabilidade dos dirigentes e a remuneração 
do pessoal.

C)
critérios de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a 
remuneração do pessoal.

D)
con t ro les  e cr i té r ios  de ava l iação  de 
d e s e m p e n h o ,  d i r e i t o s ,  o b r i g a ç õ e s ,  
responsabilidade dos dirigentes e servidores e a 
remuneração do pessoal.

E)
seus colegiados, os controles e critérios de 
avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes e a remuneração 
do pessoal.

(Questão 25 )-

Considerando que “o princípio da eficiência 
administrativa consiste na organização racional dos 
meios e recursos humanos, materiais e institucionais 
para a prestação de serviços públicos de qualidade 
em condições econômicas e de igualdade dos 
consumidores”, de acordo com José Afonso da Silva 
(2007), e o previsto na Constituição Federal de 1988, 
o procedimento nela expresso para garantir 
eficiência, que pode levar o servidor público à perda 
do seu cargo é a avaliação:

A) única de desempenho.

B) da Ouvidoria do órgão.

C) periódica da Procuradoria.

D) prognóstica do desempenho.

E) periódica de desempenho.



(Questão 26 ) ■ (Questão 29 ) ■

Dada a espec i f ic idade  dos pr inc íp ios  da 
Administração Pública, assinale a alternativa que 
contém somente princípios infraconstitucionais.

A) Moralidade e Eficiência

B) Alternatividade e Burocratização

C) Razoabilidade e Proporcionalidade

D) Disponibilidade e Execução

E) Publicidade e Impessoalidade

São necessidades secundárias na Pirâmide de 
Maslow:

A) autorrealização, estima e sociais.

B) autorrealização, sociais e fisiológicas.

C) segurança, fisiológicas e estima.

D) autorrealização, fisiológicas e estima.

E) estima, autorrealizaçãoe segurança.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

No Brasil os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a 
outros ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação:

A)
manifestação do Poder Legislativo.

B)
Congresso Nacional, por lei delegada.

C)
referendo, e do Congresso Nacional, por Lei 
Ordinária.

D)
de ação popular, e do Congresso Nacional, por lei 
ordinária.

E)
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por Lei 
Complementar.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Segundo o artigo 4o, do Decreto-Lei n° 200/1967, a 
Administração Indireta, compreende as seguintes 
categorias de entidades, dotadas de personalidade 
jurídica própria: as Autarquias, as Empresas 
Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as 
Fundações Públicas. No caso das Autarquias, 
segundo a Constituição da República Federativa do 
Brasil, somente poderão ser criadas por meio de:

A) Decreto-Lei.

B) Autorização do Poder Executivo.

C) Autorização do Ministério competente

D) Lei Específica.

E) Lei Complementar.

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

O estilo de liderança liberal tem características 
próprias. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente tais características quanto à atuação 
do líder.
A) Centraliza as decisões e impõe suas ordens ao 

grupo.
B)

deixa-o completamente à vontade e sem controle 
algum.

C)
vontade mantendo controle parcial.

D)
participação democrática das pessoas.

E)
deixa-o sob a fiscalização de um supervisor.

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

No que concerne à organização de estoque, segundo 
Chiavenato (2008), os tipos de estoque são 
estabelecidos segundo a sua distribuição pelas 
diversas unidades produtivas. Assim, em uma ponta 
tem-se as matérias-primas (MP) e na outra os 
produtos acabados (PA), estando entre estes os 
materiais em:

A) faturamento e liquidação.

B) esgotamento esemiesgotamento

C) processamento e finalização.

D) processamento e semiacabados.

E) retificação epressurização.



(Questão 32 ) -

Considerando os ativos circulantes menos líquidos, é 
correto afirmar que o índice de liquidez que exclui os 
estoques é denominado:
A) seca.

B) constante.

C) linear.

D) ativa.

E) corrente.

(Questão 33 )-

O índice que mede a velocidade na qual as várias 
contas são convertidas em vendas ou caixa-entradas 
ou saídas é denominado índice de:

A) liquidez.

B) atividade.

C) rentabilidade.

D) valordemercado.

E) endividamento.

(Questão 34 )-

Os métodos de arquivamento são divididos em:

A) numéricos e básicos.

B) numérico e ideográfico.

C) básicos e padronizados.

D) alfabético e geográfico.

E) padronizados e geográficos.

(Questão 35 )-

De acordo com a organização de arquivos, o ciclo de 
vida dos documentos compreende as idades:

A) permanente, temporária e corrente.

B) corrente, administrativa e intermediária.

C) corrente, intermediária e permanente.

D) intermediária, temporária e permanente.

E) primária, administrativa e permanente.

(Questão 36 ) -

Conforme o artigo 22, da Lei n° 8.666/1993, são 
modalidades de licitação, EXCETO:

A) pregão.

B) tomada de preço.

C) concurso.

D) convite.

E) concorrência.

(Questão 37 )-

De acordo com a Lei n° 8.666/1994, torna-se 
inexigível a licitação:

A)
ordem e quando a União tiver que intervir no 
domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento.

B)
e objetos históricos, de autenticidade certificada, 
desde que compatíveis ou inerentes às 
finalidades do órgão ou entidade.

C)
de energia e létrica e gás natural com 
concessionário, permissionário ou autorizado, 
segundo as normas da legislação específica.

D)
setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública.

E)
econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento.

(Questão 38 )-

O direito de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários 
decai para a Administração no prazo de quantos 
anos?
A) 5

B) 4

C) 2

D) 3

E) 1



De acordo com a Lei n° 9.784/1999 são deveres dos 
administrados perante à Administração, sem prejuízo 
de outros previstos em ato normativo, EXCETO:

A)
administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as 
decisões proferidas.

B)
e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

C)
informações que lhe forem solicitadas e 
colaborar para o esclarecimento dos fatos.

D)
modo temerário e prestar as informações que lhe 
forem so l ic i tadas  e co labora r  para o 
esclarecimento dos fatos.

E)
prestar as informações que lhe forem solicitadas 
e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

Em conformidade com o Decreto Federal  
n° 6.944/2009, a aplicação da primeira prova de um 
concurso público para uma Instituição Federal de 
Ensino deve ocorrer, salvos os casos em que o 
Ministro de Estado da Educação autorizar a sua 
diminuição, em um prazo não inferior a quantos 
anos?
A) 30

B) 90

C) 45

D) 75

E) 60


