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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 
01 a 10.

 Prova de Legislação do Serviço Público e Educacional, com 10 ques-
tões, numeradas de 11 a 20.

 Prova de Noções de Informática, com 05 questões, numeradas de 21 
a 25.

 Prova de Raciocínio Lógico, com 05 questões, numeradas de 26 a 30.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 30 questões, numeradas de 
31 a 60.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas.

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio gestaoconcursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (05) se referem ao texto a 
seguir. Leia-o, atentamente, antes de marcar a resposta correta.

Claudio Pérez, enviado especial de El País a Nova York, para 
informar sobre a crise financeira, escreve em sua crônica da sexta 
feira, 19 de setembro de 2008: “Os tabloides de Nova York es-
tão como loucos em busca de um corretor da Bolsa que se ati-
re no vazio do alto de algum dos imponentes arranha-céus que 
abrigam os grandes bancos de investimento, ídolos caídos que o 
furacão financeiro está transformando em cinzas.” Vamos reter 
por um momento esta imagem na memória: uma multidão de 
fotógrafos, de paparazzi, espreitando as alturas com as câmaras 
prontas, para captar o primeiro suicida que encarne de manei-
ra gráfica, dramática e espetacular a hecatombe financeira que 
fez evaporar bilhões de dólares e mergulhou na ruína grandes 
empresas e inúmeros cidadãos. Não creio que haja imagem que 
resuma melhor a civilização de que fazemos parte.

Parece-me ser essa a melhor maneira de definirmos a civili-
zação de nosso tempo, compartilhada pelos países ocidentais, 
pelos que atingiram altos níveis de desenvolvimento na Ásia e por 
muitos do chamado Terceiro Mundo.

O que quer dizer civilização do espetáculo? É a civilização de 
um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigente é 
ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, 
é a paixão universal. Esse ideal de vida é perfeitamente legítimo, 
sem dúvida. Só um puritano fanático poderia reprovar os mem-
bros de uma sociedade que quisessem dar descontração, relaxa-
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mento, humor e diversão a vidas geralmente enquadradas em 
rotinas deprimentes e às vezes imbecilizantes. Mas transformar 
em valor supremo essa propensão natural a divertir-se tem con-
sequências inesperadas: banalização da cultura, generalização da 
frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jorna-
lismo irresponsável da bisbilhotice e do escândalo.

(LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. Adap-
tado).

QUESTÃO 01

A principal ideia desse texto resume-se em compreender 

a) o conservadorismo como uma atitude que condena o direito à 
recreação. 

b) a civilização do espetáculo como uma cultura que hiperdimen-
siona o lazer.

c) a falência de empresas e de cidadãos como alvo de matérias 
sensacionalistas.

d) o declínio econômico como resultado de práticas consumistas 
irresponsáveis.

e) a crise financeira como oportunidade de aparição midiática 
dos investidores.
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QUESTÃO 02

O fragmento que apresenta uma alteração correta no uso da vír-
gula, removendo-a ou inserindo-a, encontra-se em

a) “Não creio que haja imagem, que resuma melhor a civilização 
de que fazemos parte.” (1º parágrafo) 

b) “[...] espreitando as alturas com as câmaras prontas para cap-
tar o primeiro suicida [...].” (1º parágrafo)

c) “Parece-me ser essa a melhor maneira de definirmos a civiliza-
ção de nosso tempo [...].” (2º parágrafo)

d) “[...] o primeiro lugar, na tabela de valores vigente é ocupado 
pelo entretenimento [...].” (3º parágrafo)

e) “[...] no campo da informação a proliferação do jornalismo ir-
responsável da bisbilhotice e do escândalo.” (3º parágrafo)

QUESTÃO 03

O texto de Mario Vargas Llosa pertence ao gênero denominado

a) carta.

b) ensaio. 

c) crônica.

d) sinopse. 

e) resenha.
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QUESTÃO 04

“Os tabloides de Nova York estão como loucos em busca de um 
corretor da Bolsa que se atire no vazio do alto de algum dos 
imponentes arranha-céus que abrigam os grandes bancos de in-
vestimento, ídolos caídos que o furacão financeiro está transfor-
mando em cinzas.” (1º parágrafo)

As três orações introduzidas nesse período pelo pronome relativo 
“que” têm em comum a função de

a) conceder ressalvas às ideias anteriores.

b) conferir qualidades a seus antecedentes.

c) firmar comparação com a frase principal.

d) atribuir causalidade à primeira sentença.

e) apresentar condições a determinada ação.
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QUESTÃO 05

“[...] uma multidão de fotógrafos, de paparazzi, espreitando as 
alturas com as câmaras prontas, para captar o primeiro suicida 
que encarne de maneira gráfica, dramática e espetacular a heca-
tombe financeira que fez evaporar bilhões de dólares e mergu-
lhou na ruína grandes empresas e inúmeros cidadãos.” (1º pará-
grafo)

Considerando que a palavra em destaque indica uma grande des-
graça ou o massacre de um grande número de pessoas e que 
ela foi empregada em sentido metafórico, o melhor termo para 
substituí-la é

a) manobra.

b) catástrofe.

c) transação.

d) purificação. 

e) negligência.
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QUESTÃO 06

(Disponível em: <https://cenpeonline.files.wordpress.com/2011/05/herois.jpg>. Acesso 
em: 27 abr. 2017).

O emprego do acento agudo nesse texto está

a) adequado, já que tem estrutura semelhante a país.

b) apropriado, posto que se enquadra no caso de ímãs.

c) correto, pois segue a mesma regra da palavra anéis.

d) errado, visto que infringe a norma também aplicada a ideia.

e) incorreto, porque se aplica o mesmo princípio do termo boia.
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QUESTÃO 07

1º 2º 3º

(Disponível em: <https://goo.gl/pzmTrK>. Acesso em: 27 abr. 2017).

A fala no segundo balão apresenta um erro de coesão porque o 
pronome pessoal ela

a) dispensa a presença do advérbio ainda nesse contexto.

b) precisaria ser flexionado no plural juntamente com o verbo.

c) tem dois referentes possíveis enunciados no primeiro balão.

d) deveria ser substituído pelo pronome você nessa situação.

e) depende de uma palavra indicativa de qualidade ao seu lado.
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QUESTÃO 08

Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, o 
memorando é uma modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão que deve necessariamente 
pautar-se pela

a) demonstração de procedimentos e pela conferência de dados.

b) evocação de instrumentos legislativos e pela conduta discreta.

c) homogeneidade de hierarquia entre o remetente e o destina-
tário.

d) simplicidade de procedimentos burocráticos e pela agilidade.

e) fundamentação de informações através de documentos le-
gais.
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QUESTÃO 09

Observe os enunciados das diretrizes no cartaz.

(Disponível em: <http://www.jornaldocampus.usp.br/wp-content/uploads/2013/05/Dire-
trizes-do-Plano-Nacional-de-Educa%C3%A7%C3%A3o.png>. Acesso em: 25 abr. 2017).

Em qual diretriz e respectiva explicação a concordância nominal 
está corretamente analisada?

a) Diretriz III: Ocorre a flexão de um adjetivo no feminino singular 
para concordar com o termo desigualdades.

b) Diretriz IV: A locução adjetiva “do ensino” fornece uma espe-
cificação relativa ao substantivo feminino melhoria.

c) Diretriz VI: Nota-se uma falha na fusão de dois termos em sócio-
-ambiental pela impossibilidade de flexionar o primeiro termo.

d) Diretriz VII: Há três adjetivos flexionados no feminino singular 
para concordar com o substantivo promoção.

e) Diretriz X: O substantivo difusão recebe dois caracterizadores 
que delimitam seu significado no contexto.
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QUESTÃO 10

Inseriram-se, neste texto, colchetes e numerações para isolar al-
gumas orações subordinadas.

Amazon volta a investir em livro impresso e abre até livraria
Publicado em 10 de fevereiro de 2017

Dez anos atrás, [quando Jeff Bezos lançou o leitor eletrônico 
Kindle em Nova York](1), ele declarou que “o livro é uma forma 
tão evoluída e tão apropriada à sua tarefa [que é muito difícil 
substituí-lo].”(2) O fundador da Amazon estava certo: [no segun-
do trimestre deste ano, a empresa vai abrir uma livraria em Ma-
nhattan.](3)

Há sinais de renascimento para os livros, em toda parte. A 
cadeia britânica de livrarias Waterstone saiu do vermelho no ano 
passado depois de seis anos de prejuízos. As vendas de livros em 
papel subiram em 3% nos Estados Unidos, [enquanto as de livros 
eletrônicos caíram.](4) A tecnologia digital não gerou no mercado 
de livros uma revolução semelhante à [que causou na música, 
televisão e notícias;](5) ainda gostamos de ler livros.

(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1857548-amazon-vol-
ta-a-investir-em-livro-impresso-e-abre-ate-livraria.shtml>. Acesso em: 25 abr. 2017).
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Categorizou-se acertadamente o valor de sentido das orações 
subordinadas isoladas entre colchetes com a numeração entre 
parênteses em

a) (1) proporção.

b) (2) consequência.

c) (3) tempo.

d) (4) condição.

e) (5) causa.
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LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E EDUCACIONAL

QUESTÃO 11

No tocante aos direitos e às garantias fundamentais previstas 
na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e 
marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(  ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coi-
sa senão em virtude de lei.

(  ) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

(  ) É livre a manifestação do pensamento, sendo admitido o ano-
nimato.

(  ) A criação de associações e de cooperativas depende de auto-
rização estatal para seu funcionamento.

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) V, F, V, F.

c) F, V, F, V.

d) V, F, F, V.

e) V, V, F, F.
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QUESTÃO 12

Relativamente aos direitos políticos, a Constituição Federal de 
1988 dispõe que

a) os analfabetos são inelegíveis. 

b) o voto é facultativo para os maiores de sessenta anos.

c) o alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de dezes-
seis anos. 

d) a idade mínima de quarenta anos é uma condição de elegibili-
dade para o cargo de Presidente da República.

e) para concorrer a outros cargos, os prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até doze meses antes do pleito.
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QUESTÃO 13

De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União, associe as colunas, relacionando os termos às suas respec-
tivas definições/expressões correlatas.

  Termos                 Definições/Expressões correlatas
1. Remoção (  ) Forma de provimento de cargo público.

2. Exoneração (  )  Deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com 
ou sem mudança de sede.

3. Nomeação (  ) Forma de vacância do cargo público.

4. Vencimento (  )  Retribuição pecuniária pelo exercício de car-
go público, com valor fixado em lei.

A sequência correta dessa associação é 

a) 1, 3, 2, 4.

b) 1, 4, 3, 2.

c) 2, 3, 4, 1.

d) 3, 1, 2, 4 .

e) 4, 2, 1, 3.
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QUESTÃO 14

Sobre a Lei 8.112/1990, é correto afirmar que

a) o servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acu-
muladas até o máximo de três períodos.

b) a ajuda de custo, as diárias, o auxílio-moradia e o adicional 
noturno são espécies de indenização ao servidor.

c) a investidura em cargo público federal é obrigatoriamente 
condicionada a uma prévia aprovação em processo seletivo 
para contratação temporária.

d) o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonera-
do ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.

e) os servidores Técnicos Administrativos em Educação do IFBaia-
no têm seus cargos providos de acordo com as normas e os 
procedimentos estabelecidos pela Consolidação das Leis Tra-
balhistas.
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QUESTÃO 15

Para os efeitos da Lei 8.112/1990, servidor é a pessoa legalmente

a) investida em cargo público. 

b) aprovada no estágio probatório.

c) investida em cargo comissionado.

d) investida em cargo efetivo em nível federal.

e) aprovada em um concurso público já homologado.
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QUESTÃO 16

A respeito do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, avalie as afirmações.

I.  A moralidade da Administração Pública não se limita à distin-
ção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de 
que o fim é sempre o bem comum.

II. Veda-se à Comissão de Ética aplicar ao servidor público a pena 
de censura.

III. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de 
seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, 
e, assim, evitando a conduta negligente.

IV. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de traba-
lho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase 
sempre conduz à desordem nas relações humanas.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III. 

b) II, III e IV.

c) I e III.

d) I, III e IV. 

e) II e IV.
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QUESTÃO 17

Fernando José, servidor público, foi presenteado com um relógio 
de ouro por uma prestadora de serviços do ente no qual é pre-
sidente de comissão de licitação. Ainda que não exista nenhum 
indício de que houve favorecimento ilícito para que essa empresa 
ganhasse a licitação promovida anteriormente, sob o prisma do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público é correto afirmar 
que

a) cabe somente ao servidor decidir se é justo ou injusto receber 
o presente. 

b) a moralidade na administração pública se limita a distinguir se 
o ato do servidor é legal ou ilegal. 

c) antes de receber o relógio, o servidor deveria refletir e conside-
rar se esse ato viria ao encontro do bem comum. 

d) mediante a autorização da autoridade competente e a devida 
publicidade do ato, a moralidade é atendida. 

e) a moralidade na administração pública se atém, exclusivamen-
te, à finalidade do servidor quando recebeu o relógio.
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QUESTÃO 18

Nos termos da Lei n° 8.429/1992, receber vantagem econômica 
indiretamente para omitir declaração a que esteja obrigado, or-
denar a realização de despesas não autorizadas em lei e negar 
publicidade aos atos oficiais constituem, respectivamente, os se-
guintes atos de improbidade administrativa:

a) atentatório aos princípios da administração / causador de 
dano ao erário / causador de enriquecimento ilícito.

b) atentatório aos princípios da administração / causador de en-
riquecimento ilícito / causador de dano ao erário.

c) causador de dano ao erário / atentatório aos princípios da ad-
ministração / causador de enriquecimento ilícito.

d) causador de enriquecimento ilícito / causador de dano ao erá-
rio / atentatório aos princípios da administração.

e) causador de dano ao erário / causador de enriquecimento ilíci-
to / atentatório aos princípios da administração.
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QUESTÃO 19

Segundo o que determina a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,  
é INCORRETO afirmar que

a) o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, 
atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nu-
lidade. 

b) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou 
se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da Lei de 
Improbidade Administrativa até o limite do valor da herança.

c) qualquer autoridade, desde que noticiada acerca de ato ím-
probo causador de lesão ao erário ou de enriquecimento ilíci-
to, poderá representar ao Juiz de Direito para a indisponibili-
dade de bens do indiciado.

d) as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei 
de Improbidade Administrativa podem ser propostas em até 
cinco anos, após o término do exercício de mandato de cargo 
em comissão ou de função de confiança. 

e) a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de 
dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente de-
terminará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o 
caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
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QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.784/1999, NÃO é critério a ser observa-
do nos processos administrativos a

a) aplicação retroativa de nova interpretação. 

b) proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei.

c) observância das formalidades essenciais à garantia dos direi-
tos dos administrados.

d) impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo 
da atuação dos interessados. 

e) adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequa-
do grau de certeza, de segurança e de respeito aos direitos dos 
administrados.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows, avalie 
as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para 
falso.

(  ) Os sistemas Linux e Windows podem estar instalados, ao mes-
mo tempo, em um único computador.

(  ) O gerenciador de arquivos do Windows utiliza a combinação 
de teclas Ctrl+X como atalho de teclado para a operação de 
recortar um arquivo ou uma pasta.

(  ) A compactação de um arquivo, utilizando o gerenciador de 
arquivos do Linux, move automaticamente para a Lixeira o 
arquivo descompactado.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, F.

b) F, V, F.

c) V, F, F.

d) F, F, V.

e) F, V, V.
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QUESTÃO 22

O Microsoft Office e o LibreOffice possuem programas com os 
quais um usuário pode elaborar planilhas. No Microsoft Office, 
esse aplicativo é o Microsoft Excel e, no LibreOffice, é o

a) Calc.

b) Plan.

c) Excel.

d) Writer.

e) Impress.

QUESTÃO 23

A seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel.

A                             B                            C
1            3                     2                   32

O conteúdo da célula C1 pode ter sido gerado pela função indi-
cada em

a) =COLAR(A1;B1)

b) =COPIAR(A1;B1)

c) =JUNTAR(A1;B1)

d) =JUNTAR(A1+B1)

e) =CONCATENAR(A1;B1)
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QUESTÃO 24

No sítio de busca do Google, na Internet, acessível em 
www.google.com.br, para encontrar as páginas que contenham 
as palavras prédio mais alto do mundo e que não contenham a 
palavra Dubai, um usuário deve digitar no campo de busca

a) prédio mais alto do mundo -Dubai

b) "prédio mais alto do mundo" not Dubai

c) prédio mais alto do mundo exceto Dubai

d) "prédio mais alto do mundo" excluir Dubai

e) prédio mais alto do mundo que não está em Dubai

QUESTÃO 25

Os serviços de  permitem que os arquivos 
de um usuário sejam salvos remotamente, compartilhados com 
outras pessoas e acessados a partir de diferentes computadores.

Qual termo/expressão preenche corretamente a lacuna da 
assertiva?

a) navegação

b) troca de mensagens

c) pesquisa em páginas

d) segurança da informação

e) armazenamento de dados em nuvem
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 26

Em meio a uma crescente evolução da taxa de obesidade infantil, 
um estudioso fez uma pesquisa com um grupo de 1000 crianças 
para entender o comportamento das mesmas em relação à 
prática de atividades físicas e aos hábitos alimentares.

Ao final desse estudo, concluiu-se que apenas 200 crianças 
praticavam alguma atividade física de forma regular, como 
natação, futebol, entre outras, e apenas 400 crianças tinham uma 
alimentação adequada. Além disso, apenas 100 delas praticavam 
atividade física e tinham uma alimentação adequada ao mesmo 
tempo. 

Considerando essas informações, a probabilidade de encontrar 
nesse grupo uma criança que não tenha alimentação adequada 
nem pratique atividade física de forma regular é de

a) 30%.

b) 40%.

c) 50%.

d) 60%.

e) 70%.
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QUESTÃO 27

A negação da proposição "Carla sai de casa para trabalhar e o 
marido cuida das crianças" é

a) Carla sai de casa para trabalhar e o marido não cuida das 
crianças.

b) Carla não sai de casa para trabalhar ou o marido cuida das 
crianças.

c) Carla sai de casa para trabalhar ou o marido não cuida das 
crianças.

d) Carla não sai de casa para trabalhar e o marido não cuida das 
crianças.

e) Carla não sai de casa para trabalhar ou o marido não cuida das 
crianças.

QUESTÃO 28

Considerando como verdadeira a proposição “Todo estudante de 
Engenharia gosta de Matemática”, é possível inferir que

a) algum estudante de Engenharia gosta de Matemática.

b) nenhum estudante de Engenharia gosta de Matemática.

c) algum estudante de Engenharia não gosta de Matemática.

d) todo estudante que gosta de Matemática cursa Engenharia.

e) todo estudante que não gosta de Matemática cursa Engenharia.
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QUESTÃO 29

Observe as proposições p e q abaixo:

p: O número 9 é primo
q: O número 170 é par

Considerando que a proposição p é falsa e a proposição q é 
verdadeira, avalie as afirmativas.

I- p ∧ q é falso

II- p ∨ q é verdadeiro

III- ~p ∧ q é verdadeiro

IV- ~p ∨ ~q é falso

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I, II e III. 

c) II e III.

d) II, III e IV. 

e) III e IV.
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QUESTÃO 30

Considere que os valores lógicos de p e q são V e F, respectivamente, 
e avalie as proposições abaixo.

I- p → ~(p ∨ ~q) é verdadeiro

II- ~p → ~p ∧ q é verdadeiro

III- p → q é falso

IV- ~(~p ∨ q) → p ∧ ~q é falso

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I, II e III.

c) I e IV. 

d) II e III.

e) III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

É um princípio que exige que a atividade administrativa seja exer-
cida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno da função administrativa (inserido após a Emenda 
Constitucional nº 19/98), que já não se contenta em se desempe-
nhar apenas com uma legalidade, exigindo resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento às necessidades 
da comunidade e de seus membros.

Esse texto se refere ao princípio constitucional da

a) eficiência. 

b) moralidade.

c) publicidade. 

d) razoabilidade.

e) impessoalidade.
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QUESTÃO 32

Marcos, titular de cargo de provimento efetivo do serviço público 
federal, foi eleito vereador no mesmo município no qual exerce 
suas funções públicas. Na semana antecedente ao início das ativi-
dades parlamentares, foi notificado por sua repartição originária 
que deveria ser necessariamente afastado do cargo efetivo tão 
logo iniciasse o exercício do mandato eletivo, pela impossibilida-
de de acumulação de cargos públicos.

À luz da Constituição da República de 1988, essa orientação é

a) incorreta, no entanto o servidor deverá optar obrigatoriamen-
te pela remuneração de seu cargo eletivo.

b) incorreta, visto que a investidura no mandato eletivo exige a 
exoneração do cargo, não o afastamento.

c) incorreta, pois o afastamento não é necessário caso haja com-
patibilidade de horários nesse tipo de situação. 

d) correta, já que a ordem constitucional veda a acumulação re-
munerada de cargos públicos em caráter absoluto.

e) correta, uma vez que, por se tratar de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal, o servidor ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função.
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QUESTÃO 33

Paulo Roberto, servidor público federal e chefe de determinada 
repartição pública, irritado pela infração funcional cometida pelo 
também servidor Sebastião, removeu-o para uma localidade con-
sideravelmente distante e de difícil acesso, no intuito de castigá-
-lo. Considerando que, pela falta cometida, Sebastião mereceria 
penalidade administrativa e não a remoção, cujo ato não é de 
categoria punitiva, tal situação apresenta vício de

a) forma. 

b) objeto.

c) motivo.

d) finalidade.

e) competência.
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QUESTÃO 34

Com relação aos poderes administrativos, é correto afirmar que 
o poder

a) de polícia é o que cabe à Administração para apurar infrações 
e aplicar penalidades às pessoas sujeitas a sua disciplina inter-
na. 

b) de polícia será considerado regularmente exercido quando de-
sempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei, apli-
cável, inclusive, de forma discricionária, desde que sem abuso 
ou desvio de poder. 

c) disciplinar alcança as sanções impostas aos servidores públi-
cos, mas não abrange as sanções impostas às demais pessoas 
sujeitas à disciplina interna administrativa, como, por exem-
plo, os estudantes de uma escola pública.

d) disciplinar é discricionário; por essa razão, a Administração, 
pautada em juízo de conveniência e de oportunidade, pode 
decidir entre instaurar ou não o procedimento adequado para 
apurar a falta cuja prática é imputada a servidor público.

e) de polícia prevê que, caso seja necessária a interdição de um 
estabelecimento industrial no qual se detectem infrações gra-
ves às normas de higiene e de segurança alimentar, deverá o 
órgão requerer tal medida ao judiciário, uma vez que ninguém 
poderá ser privado de sua liberdade ou de seus bens, exceto 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. 
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QUESTÃO 35

A lei de responsabilidade fiscal NÃO determina que
 
a) os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que 

se referem à substituição de servidores e empregados públicos 
serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

b) a despesa total com pessoal em cada período de apuração, 
no que se refere à União, não poderá exceder a cinquenta por 
cento da receita corrente líquida.

c) os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Públi-
co não se sujeitam às obrigações da lei, uma vez que possuem 
autonomia administrativa e financeira.

d) a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação 
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 
fiscal.

e) a despesa corrente derivada de lei, a medida provisória ou o 
ato administrativo normativo que fixem para o ente a obri-
gação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios é considerada obrigatória e de caráter continuado.
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QUESTÃO 36

Acerca da investidura no serviço público, a Constituição de 1988 
dispõe que

a) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável por duas vezes.

b) a autoridade competente estabelecerá os casos de contrata-
ção por tempo determinado, para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público.

c) durante o prazo improrrogável previsto no edital de convoca-
ção, aquele aprovado em concurso público de provas ou de 
provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. 

d) os cargos, empregos e funções públicas de qualquer nature-
za são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, vedado o acesso aos estrangeiros, em 
respeito ao princípio constitucional da soberania nacional.

e) a investidura em cargo ou emprego público, efetivo ou em 
comissão, depende necessariamente de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, na 
forma prevista em lei.
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QUESTÃO 37

No que se refere à estabilidade do servidor público, prevista na 
Constituição da República e na Lei n.º 8.112/1990,

a) é vedada a concessão de licenças e de afastamentos ao servi-
dor em estágio probatório. 

b) será demitido o servidor não aprovado no estágio probatório 
ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.

c) são estáveis após quatro anos de efetivo exercício os servido-
res nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público.

d) é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comis-
são instituída para esta finalidade, como condição para a aqui-
sição da estabilidade. 

e) o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de 
decisão judicial interlocutória em cujo processo lhe tenha sido 
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
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QUESTÃO 38

Tarcísio, servidor público federal, revelou para amigos uma infor-
mação sigilosa de sua repartição, obtida devido às atribuições de 
seu cargo, mesmo sabendo que deveria permanecer em segredo. 
Ainda que esse fato não tenha gerado prejuízos ao erário, com 
base na Lei de Improbidade Administrativa, Tarcísio estará sujei-
to, entre outras, à pena de

a) cassação dos direitos políticos.

b) ressarcimento integral do dano.

c) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos. 

d) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cin-
co anos. 

e) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor de sua re-
muneração.
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QUESTÃO 39

A respeito da Lei de Improbidade Administrativa, é correto afir-
mar que

a) a prisão é uma sanção prevista na Lei nº 8.429/92 em decor-
rência da prática de ato de improbidade administrativa.

b) o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, 
atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nuli-
dade. 

c) os atos de improbidade administrativa são divididos em duas 
classes: aqueles que importam em enriquecimento ilícito e 
aqueles que causam prejuízo ao erário.

d) a ausência de formalidades na representação, para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade, se dá em razão da universalidade do acesso à 
transparência na administração pública.

e) será punido com advertência o agente público que se recusar 
a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, 
ou cuja prestação seja falsa.
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QUESTÃO 40

De acordo com os recursos administrativos dispostos na Lei 
nº 9.784/1999,

a) é incabível a interposição de recurso em face de razões de mé-
rito das decisões.

b) poderá resultar no agravamento da sanção, a partir do pedido 
de revisão do processo administrativo.

c) têm legitimidade para interpor recurso administrativo as as-
sociações com atividades estatutárias ligadas a direitos ou a 
interesses individuais.

d) é de trinta dias o prazo para interposição de recurso adminis-
trativo, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da 
decisão recorrida, salvo disposição legal específica. 

e) será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-
lhe devolvido o prazo para recurso, na hipótese de não conhe-
cimento do recurso quando interposto perante órgão incom-
petente.
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QUESTÃO 41

Avalie as afirmações a respeito dos prazos dos processos adminis-
trativos no âmbito da Administração Pública Federal.

I- Começam a correr a partir da data da cientificação oficial, ex-
cluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento.

II- Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se-
guinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expe-
diente ou este for encerrado antes da hora normal.

III- Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a 
data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente 
àquele do início do prazo, tem-se como termo o primeiro dia 
do mês.

IV- Apenas na hipótese de motivo de força maior devidamente 
comprovado, os prazos processuais podem se suspender.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II. 

b) I, II e III.

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV.

e) III e IV.
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QUESTÃO 42

No que se refere à Lei nº 9.784/1999, a qual regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ava-
lie as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para 
falso.

(  ) As sanções a serem aplicadas por autoridade competente não 
terão natureza pecuniária, mas tão somente consistirão em 
obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o di-
reito de defesa.

(  ) O servidor ou a autoridade que esteja litigando judicial ou 
administrativamente com o interessado ou com o respectivo 
cônjuge ou companheiro é impedido de atuar em processo 
administrativo.

(  ) A desistência ou a renúncia do interessado implicará no ar-
quivamento do processo, ainda que haja interesse público 
envolvido.

(  ) Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) V, V, V, F.

b) V, F, V, F.

c) F, F, V, V.

d) F, F, F, V.

e) F, V, F, V.



Concurso IF BAIANO  |  2017 |  Assistente em Administração 45

QUESTÃO 43

No que se refere à modalidade de licitação tomada de preços, é 
correto afirmar que

a) não se admite o tipo “melhor técnica”.

b) o prazo mínimo da última publicação do edital até o recebi-
mento das propostas será de cinco dias. 

c) é utilizada para obras e serviços de engenharia cujo valor esti-
mado de contratação seja superior a um milhão e quinhentos 
mil reais.

d) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 
na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

e) quando se tratar de licitação feita por órgão da Administração 
Pública Federal, o aviso contendo o resumo do edital deverá 
obrigatoriamente ser publicado com antecedência, no mínimo 
por uma vez, no Diário Oficial da União.
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QUESTÃO 44

As disposições da Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993 NÃO 
determinam que

a) considera-se obra toda construção, reforma, fabricação, recu-
peração ou ampliação, realizada por execução direta ou indi-
reta. 

b) em igualdade de condições, como critério de desempate, será 
assegurada preferência aos bens e serviços produzidos no 
país.

c) o procedimento licitatório previsto nesta Lei caracteriza ato 
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera 
da Administração Pública. 

d) a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao pú-
blico os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo 
das propostas, até a respectiva abertura.

e) subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da admi-
nistração direta, os fundos especiais, as autarquias, as funda-
ções públicas e privadas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios.
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QUESTÃO 45

Considerando os contratos administrativos na Administração Pú-
blica, é INCORRETO afirmar que

a) a administração pública tem a faculdade de exigir a prestação 
de garantia nos contratos de obras, serviços e compras, ca-
bendo ao contratado a escolha da modalidade de garantia.

b) a declaração de nulidade do contrato administrativo opera re-
troativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordina-
riamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produ-
zidos.

c) a administração pública ocupa posição privilegiada em relação 
ao particular, gozando de algumas prerrogativas que lhe são 
atribuídas por lei, dada a prevalência do interesse público so-
bre o privado.

d) a equação econômico-financeira do contrato serve de parâme-
tro fundamental para a definição da melhor proposta para a 
administração na fase de licitação, mas não impede que haja 
variações posteriores, permitindo ao contratado a rescisão 
unilateral administrativa da avença.

e) o termo de contrato é dispensável e facultada a sua substi-
tuição por instrumentos hábeis, a critério da administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
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QUESTÃO 46

No que se refere aos contratos administrativos previstos na Lei nº 
8.666/1993, avalie as afirmações abaixo e marque (V) para verda-
deiro ou (F) para falso.

(  ) Os contratos administrativos podem ser aditados para a redu-
ção ou o aumento quantitativo de seu objeto, no limite de vin-
te e cinco por cento, desde que com anuência do contratado.

(  ) As disposições de direito privado não poderão lhes ser apli-
cadas nem mesmo supletivamente, tendo em vista o caráter 
público dos contratos administrativos.

(  ) Os contratos administrativos, quando decorrentes de dispen-
sa ou de inexigibilidade de licitação, devem atender aos ter-
mos do ato que os autorizou e aos da respectiva proposta.

(  ) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, recons-
truir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empre-
gados.

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) V, V, F, F.

b) V, F, V, F.

c) F, V, F, V.

d) F, V, V, V.

e) F, F, V, V.
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QUESTÃO 47

No processo de organização da Administração Pública Federal, as 
entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se 

a) às Autarquias enquadradas pelo Poder Executivo.

b) ao Poder Executivo e respectivos gabinetes de assessoramen-
to.

c) às Secretarias Federativas, uma vez que o enquadramento é 
conferido por atividade.

d) às Fundações Públicas, considerando sua personalidade e en-
quadramento funcional.

e) ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada 
sua principal atividade.

QUESTÃO 48

Constitui documento elaborado por uma organização pública 
que tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados 
pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e 
dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendi-
mento ao público

a) o Cartão Cidadão.

b) a Cartilha do Cidadão.

c) a Carta de Serviços Públicos.

d) a Carta de Serviços ao Cidadão.

e) o Cartão de Orientações Públicas.
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QUESTÃO 49

Com base na organização administrativa da União, complete as 
lacunas das assertivas abaixo.

Uma  representa serviço autônomo, 
cujas atividades típicas da Administração Pública requeiram 
certas dimensões de gestão . Enquanto 
uma  contempla entidade com autono-
mia administrativa,  e funcionamen-
to custeado por recursos da União e de outras fontes. Já uma 

 constitui entidade dotada de personali-
dade jurídica de , com patrimônio pró-
prio e capital exclusivo da União. 

Marque a alternativa cujos termos/expressões preenchem, corre-
tamente, as lacunas das assertivas. 

a) autarquia / descentralizada / fundação pública / patrimônio 
próprio / empresa pública / direito privado

b) fundação pública / centralizadora / sociedade de economia 
mista / direito privado / autarquia / direito público

c) empresa pública / descentralizada / fundação pública / patri-
mônio próprio / fundação pública / direito privado

d) sociedade de economia mista / organizativa / autarquia / direi-
to público / empresa pública / direito administrativo

e) autarquia / centralizada / empresa pública / patrimônio e recei-
tas próprios / sociedade de economia mista / direito público 
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QUESTÃO 50

O princípio da eficiência, aplicado ao modelo de excelência nos 
serviços públicos prestados ao cidadão, implica na necessidade de

a) tratar os diferentes de forma diferente e os iguais de forma 
igual, não fazendo acepção de pessoas.

b) ser transparente em relação aos fatos e dados, contemplando 
uma forma eficaz de prestação de serviços à sociedade.

c) pautar a gestão pública por um código de qualidade baseado 
em consensos morais de aceitação de serviços públicos.

d) agir sob o efeito legal, pois nenhum serviço será considerado 
eficiente se sua via estabelecer uma gestão à revelia dos pro-
cessos legais.

e) fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao 
menor custo possível, focando na relação: qualidade do servi-
ço e qualidade do gasto.
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QUESTÃO 51

Uma crítica à abordagem fayoliana pressupõe que a teoria da 
administração

a) baseou-se no estudo de tempos e movimentos, todavia não 
possuiu o respaldo científico necessário.

b) foi representada de forma dinâmica, engajada aos tempos 
modernos e reproduzida em qualquer organização.

c) considerou a organização sob o prisma do comportamento 
mecanicista, em que há uma correlação determinística.

d) colocou o racionalismo em segundo lugar e, desse modo, so-
brepôs o pragmatismo à particularização circunstancial.

e) integrou o formalismo à estrutura informal, considerando que 
o comportamento individual e as relações em grupo não afe-
tam a organização.

QUESTÃO 52

No processo de elaboração de formulários, se, por um lado, o 
foco for a harmonização da imagem da empresa impressa nos 
documentos, e por outro, houver a dificuldade de identificação 
rápida dos diversos documentos, a situação corresponde ao(à)

a) análise de documentos.

b) assimilação de documentos.

c) composição de documentos.

d) arquivamento de documentos.

e) uniformização de documentos.
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QUESTÃO 53

"Substituir, no trabalho, o critério individual do operário, 
a improvisação e a atuação empírico-prática por métodos 
baseados em procedimentos científicos; substituir a impro-
visação pela ciência." (CHIAVENATO, 2011, p. 65)

Considerando a teoria da administração científica e o texto apre-
sentado, o pressuposto não declarado refere-se

a) à adequação de tarefas.

b) à introdução de eficácia.

c) à padronização do preparo.

d) ao princípio de planejamento.

e) ao processo de produtividade.

QUESTÃO 54

Na organização racional do trabalho, descrita por Taylor, o au-
mento da eficiência do trabalhador, permitindo maior produti-
vidade, e a minimização dos custos de treinamento constituem 
vantagens 

a) da padronização.

b) da análise do trabalho.

c) do estudo da fadiga humana.

d) do desenho de cargos e tarefas.

e) das condições ambientais de trabalho.
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QUESTÃO 55

"Estrutura organizacional é o instrumento administrativo 
resultante da identificação, análise, ordenação e do agru-
pamento das atividades e dos recursos das empresas, in-
cluindo os estabelecimentos dos níveis de alçada e dos 
processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos es-
tabelecidos pelos planejamentos das empresas." (OLIVEIRA, 
2014, p. 13).

No texto citado, o instrumento administrativo, aplicado à estru-
tura organizacional, representa 

a) a consolidação das responsabilidades a serem alocadas nas di-
versas unidades organizacionais da empresa.

b) o princípio básico para a qualidade da tomada de decisão e a 
dos processos de cobrança de resultados nas empresas.

c) a validação da estrutura organizacional como facilitadora do 
processo administrativo e norteadora dos resultados da em-
presa.

d) a estruturação do processo decisório nas empresas, que pode 
ser considerada uma das questões prioritárias para a melhor 
qualidade administrativa.

e) o resultado de uma técnica administrativa estruturada, que 
respalda a implementação da estrutura organizacional com 
base em processos estabelecidos.
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QUESTÃO 56

Considerando as atividades de apoio ou de assessoria no con-
texto de análise da estrutura organizacional, associe as colunas, 
relacionando cada tipo básico de assessoria às suas respectivas 
descrições.

Tipos básicos Descrições
1. Assistente (  ) Corresponde a um auxiliar do chefe.

2.  Assessoria 
Geral

(  )  Representa um sistema de trabalho se-
cundário.

3.  Serviços de 
Operação

(  )  Apoia ou realiza trabalhos junto ao sis-
tema principal.

4.  Assessoria 
Especializada 

(  )  Contempla profissionais com formação 
específica.

(  )  Compõe-se de profissionais que garan-
tem a execução do trabalho do chefe.

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 3, 3, 4, 2. 

b) 1, 4, 3, 4, 2.

c) 2, 3, 4, 2, 1.

d) 3, 2, 1, 1, 3.

e) 4, 1, 2, 3, 4.
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QUESTÃO 57

Tendo em vista a estrutura organizacional e os conteúdos de or-
ganizações, sistemas e métodos, avalie as seguintes proposições 
e a relação porposta entre elas.

I- No processo de delineamento de níveis hierárquicos, devem  
ser analisados os procedimentos de decisão e de execução

PORQUE

II- o objetivo principal precisa ser o de ordenar as rotinas e os 
procedimentos de informação, a fim de aperfeiçoar os proces-
sos de tomada de decisão e de controle.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

a) Tanto a primeira como a segunda asserção são proposições 
falsas.

b) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda, 
uma proposição falsa.

c) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda, uma 
proposição verdadeira.

d) As duas asserções são verdadeiras e a segunda é uma justifica-
tiva correta da primeira.

e) As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira.
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QUESTÃO 58

"Manual de Organização é o relatório formal das ativida-
des e do respectivo organograma da empresa." (OLIVEIRA, 
2000, p. 167).

A sistematização apresentada a partir de um Manual de Organi-
zação tem como desvantagem

a) a limitação de informações.

b) o dinamismo na atualização de informações.

c) a consideração dos esquemas organizacionais.

d) o fornecimento de pontos de vista sobre problemas.

e) o emprego de recursos de informações para treinamento.

QUESTÃO 59

A frase “as empresas são grandes coleções de processos” (GON-
ÇALVES, 2000) representa alguns significados, EXCETO que

a) diante de um cenário maior, é preciso olhar além.

b) o todo organizacional é maior que a soma das partes.

c) especialização e foco são as diretrizes organizacionais.

d) os resultados organizacionais relacionam-se a um processo.

e) os membros e os grupos da organização se orientam por uma 
visão ampla.
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QUESTÃO 60

Associe as colunas, relacionando os tipos de processos às suas 
respectivas características, considerando a gestão de processos.

Processos Características

1.  Processos 
de Gestão

(  ) Envolvem um ciclo de vida de recursos.

2.  Processos 
Primários 

(  )  Medem, monitoram e controlam ativida-
des de negócios.

3.  Processos 
de Suporte

(  )  Constituem a cadeia de valor que cada eta-
pa soma à etapa anterior.

(  )  Gerenciam os recursos e a infraestrutura 
requerida por outros processos.

(  )  Associam-se, fortemente, a áreas funcio-
nais, devendo ultrapassá-las.

(  )  Representam atividades que impactam o 
cumprimento da missão organizacional.

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 1, 2, 2, 3, 3.

b) 2, 2, 1, 1, 3, 3. 

c) 2, 2, 3, 3, 1, 1.

d) 3, 1, 2, 3, 3, 2.

e) 3, 3, 2, 1, 2, 2.






