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CONHECIMENTOS GERAIS – QUESTÕES DE 01 A 30 
 
 

 LINGUA PORTUGUESA 
 
 

CONGRESSO 
 

Depois de ter sido obrigado a passar por testes de alfabetização para conseguir 
tomar posse, deputado é indicado para integrar comissão que também responde 
pela cultura na Câmara 

 

Tiririca agora é da educação 
(Leonardo Augusto) 

 
 
Nas lojas de Belo Horizonte, vendas de máscaras do então palhaço superam até as da 
presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. 
 

 O Deputado federal Tiririca (PR-SP) vai assumir vaga na comissão de 
Educação e Cultura da Câmara. A indicação para o posto foi feita pelo PR a partir 
de pedido do parlamentar. Francisco Everardo Oliveira Silva assume o cargo na 
quarta-feira, quando a comissão será instalada. Nascido em Itapipoca, no Ceará, o 
parlamentar fez carreira como palhaço em São Paulo e foi o campeão de votos na 
briga por cadeiras na Câmara Federal. O deputado teve seu número digitado nas 
urnas 1.353.820 vezes. Por não ter primeiro grau completo, o Ministério Público 
Eleitoral tentou, sem sucesso, cassar o mandato de Tiririca, alegando 
analfabetismo, condição básica para que um candidato seja eleito no Brasil. 

O líder do PR na Câmara, Lincoln Portela (MG), disse que o parlamentar é 
um artista de sucesso e que poderá contribuir para a cultura no país. “Tiririca 
manifestou interesse e foi indicado. É normal que os deputados participem de 
comissões de áreas que lhes são afetas”, afirmou Portela. Questionado sobre uma 
possível atuação de Tiririca com projetos também para a educação, o líder do PR 
afirmou que o colega de partido poderá surpreender. “Nunca se sabe. Nosso ex-
presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca deixou de dizer que o único diploma 
que teve na vida foi o de presidente da República. E foi o presidente que foi. A 
gente não sabe o que pode acontecer”, disse. 

No currículo enviado à Câmara, Tiririca se apresenta como ator, humorista, 
cantor e coautor do livro As Piadas Fantárdigas do Tiririca. Com a votação que 
obteve, o parlamentar foi o responsável, por força da legislação que regulamenta o 
voto proporcional, pela eleição de mais três candidatos da coligação montada pelo 
PR, da qual participava ainda o PT, PRB, PCdoB e PTdoB. 

A coordenadora da organização não-governamental (ONG) Ação Educativa, 
Vera Masagão, diz que é fundamental evitar pré-julgamentos e que o importante é 
acompanhar a atuação de Tiririca na comissão. “O fato de um parlamentar não ter 
escolaridade alongada não quer dizer que não possa trabalhar pelo direito à 
educação no Brasil”, argumentou Vera. “Espero que o deputado tenha 
compromissos legítimos na atuação que terá no Congresso”, acrescentou. 
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Leia o trecho a seguir: 
 

“(...) o Ministério Público Eleitoral tentou, sem sucesso, cassar o mandato de 
Tiririca, alegando analfabetismo, condição básica para que um candidato seja eleito 
no Brasil.” 
 

1. Da forma como ficou escrito, o repórter leva os leitores a interpretar de forma 
incorreta o texto. Qual o sentido prevalece nesse trecho, ao contrário do que se 
pretendia dizer? 
 

a) A condição de analfabetismo é básica para o candidato não ser eleito no país. 

b) O Ministério Público não respeitou a condição básica de analfabetismo de 

Tiririca. 

c) Para ser eleito no Brasil, é necessário ser analfabeto. 

d) Para ser eleito no Brasil, o candidato não pode ser analfabeto. 

e) Tiririca é analfabeto e por essa condição básica é que conseguiu ser eleito. 

 
 

Atenção ao excerto a seguir: 
 

<< “Espero que o deputado tenha compromissos legítimos na atuação que terá no 
Congresso”, acrescentou. >> 
 

2. Qual palavra do texto indica o agente do verbo em destaque, na frase acima? 
 

a) Congresso. 

b) Deputado. 

c) ONG. 

d) Tiririca. 

e) Vera. 

 

3. Um dos recursos de escrita em Língua Portuguesa é a substituição de palavras 
por termos referenciais, imediatamente mais próximos no enunciado. Leia o trecho 
do texto: “o parlamentar fez carreira como palhaço em São Paulo”. A palavra 
PARLAMENTAR substitui, nesse contexto, o termo: 
 

a) campeão. 

b) deputado. 

c) Francisco Everardo Oliveira Silva. 

d) palhaço. 

e) Tiririca. 

 

Na matéria sobre o deputado Tiririca, vários trechos vêm entre aspas. Sobre o uso 
desse recurso gráfico pelo repórter, exclusivamente nesse texto, é correto afirmar 
que: 
 

I. A função das aspas é dar destaque aos trechos em que aparecem. 
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II. As aspas foram usadas para atribuir a autoria dos trechos a outras pessoas. 

III. As aspas são um recurso gráfico que substitui o travessão na fala das 

personagens. 

IV. Para cada vez que foram utilizadas as aspas, mudou-se a sua função. 

V. Todas as vezes em que foi utilizado, o recurso cumpriu a mesma função. 

 

4. É (são) INCORRETA(S) as afirmativas: 
 

a) I, apenas. 
b) I, III e IV. 
c) II e V. 
d) II, III e V. 
e) III, apenas. 

 
 

5. De acordo com o texto, o líder do PR na Câmara, Lincoln Portela (MG), 
menciona o caso do ex-presidente Lula que, segundo ele, teria surpreendido a 
população fazendo um governo positivo, a despeito das críticas que sofrera em 
época de campanha, principalmente pelo fato de não possuir grau elevado de 
escolarização. Ao utilizar esse fato em seu discurso, Portela está: 
 

a) combatendo o preconceito sócio-político. 

b) combatendo os políticos corruptos. 

c) defendendo o colega das acusações de fraude. 

d) utilizando argumento de autoridade. 

e) utilizando argumento de força-maior. 

 

 
6. Ao lermos a chamada da matéria “Tiririca agora é da educação” percebe-se que 
uma palavra traz um pressuposto. Que palavra é essa, e que pressuposto ela 
carrega? 
 

a) AGORA. Faz remissão à suspeita de analfabetismo e aponta para o que seria 

uma contradição. 

b) DA. A partícula, composta pela preposição DE + artigo A pressupõe uma 

relação de posse entre a palavra anterior e a posterior. 

c) É. O verbo, conjugado no presente traz o pressuposto de que se trata de um 

fato atual, não passado. 

d) EDUCAÇÃO. Como ele é analfabeto, entende-se que não tem educação, 

sendo uma crítica do jornal. 

e) TIRIRICA. Todos sabem que é o palhaço da TV, famoso por suas músicas e 

por se intitular “abestado”. 
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Observe as frases abaixo: 

I. Todos foram unânimes em comprovar o perfil explosivo de Azevedo nas 
redes sociais. 

II. Fazem anos que Alberto Azevedo planeja suas férias na Austrália. 
III. Azevedo reside à rua Tupinambás, no Rio de Janeiro. 

 
7. Agora identifique nas frases acima, respectivamente, o vício de linguagem: 
 

a) Ambiguidade, barbarismo, solecismo. 

b) Ambiguidade, tautologia, barbarismo. 

c) Barbarismo, tautologia, solecismo. 

d) Solecismo, ambiguidade, barbarismo. 

e) Tautologia, solecismo, solecismo. 

 
 

8. Quanto à concordância nominal, escolha a alternativa que preenche 
adequadamente as lacunas das seguintes frases: 
 

I. Era meio-dia e .................... quando “Le Garfs” fora preso. 

II. Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações .............. para 

Alberto Azevedo. 

III. Os documentos de Azevedo seguiram ........ às listas de suspeitos. 

 

A sequência correta é: 
 

a) meia – bastante – anexo 

b) meia – bastantes – anexos 

c) meio – bastante - anexo 

d) meio – bastante – anexos 

e) meio – bastantes – anexo 

 
 

9. Em se tratando de carta comercial, qual fecho NÃO é antiquado: 
 

a) Com nossos agradecimentos, renovamos as expressões de nossa elevada 

consideração e distinta amizade. 

b) No aguardo de suas breves notícias, aqui vai meu abraço cordial e atencioso, 

em distinta amizade. 

c) Saudações atenciosas. 

d) Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos externando os 

mais elevados votos de consideração. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. Os fechos não são antiquados. 
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10. Observe as orações seguintes: 
 

I. Por que é tão difícil o combate ao bullying? Por quê? 

II. Não sei por que o combate ao bullying é tão difícil. 

III. O combate ao bullying é difícil porque a educação em valores respeito, 

cooperação, gentileza está deficiente.  

 
Há erro de grafia em: 
 

a) I e II. 

b) I, apenas. 

c) II, apenas. 

d) III, apenas. 

e) nenhuma. 

 
 
 

 CONHECIMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

11. Um aluno resolveu a inequação 
2

1
1

x

x



 do seguinte modo:  

2
1 2 1 1

1

x
x x x

x
     


. Analisando esse desenvolvimento pode-se afirmar que 

a solução apresentada está: 

a) correta 

b) errada, pois a correta é x  1x   . 

c) errada, pois a inequação não admite solução. 

d) errada, pois foi admitido que 1 0.x   

e) errada, pois não foi trocado o sentido da desigualdade.  

 

12. Os valores de x  a fim de que a sequência 
9 4

, , 3
2

x
x x

 
 

 
 seja uma P.G. são: 

a) x 4 e x 5 

b) x 3/2 e x 5 

c) x 4 e x 9 

d) x 4 e x 3/7 

e) x 2 e x 3/7 
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13. De quantas maneiras três pais e seus respectivos três filhos podem ocupar 
uma fila com seis cadeiras, de modo que cada  pai sente junto de seu filho? 

a) 6 

b) 18 

c) 12 

d) 36 

e) 48 

 

14. No inverno, a chance de uma pessoa ficar gripada em Alfenas é de 42%. Qual 
é a probabilidade de um grupo de 3 moradores de Alfenas ser tomado 
aleatoriamente e nenhum deles estar gripado? 

a) 42,00% 

b) 92,59% 

c) 80,49% 

d) 7,41% 

e) 19,51% 

 

 

15. Em um estudo sobre planejamento familiar, dez casais foram questionados 

sobre quantos filhos possuíam. O resultado foi: {0, 0, 0, 1, 3, 4, 2, 5, 2, 0}. Qual é a 

mediana do número de filhos por casal nessa amostra? 

a) 3,5 

b) 0,0 

c) 5,0 

d) 1,5 

e) 1,0 

 

 

 

 NOÇÕES GERAIS DE INFORMATICA 
 
 

 

Usando o Windows XP, um usuário digitou o seguinte texto no Bloco de Notas: 
 
 
 
 
 
No texto foram destacados 7 pontos, sendo que retângulos representam possíveis 
seleções de texto, enquanto que as barras verticais representam possíveis 
localizações do cursor.  

“Estou participando de um concurso na Universidade Federal de Alfenas. 

Esta é uma questão fácil. Adoraria acertá-la.” 
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16. Marque a alternativa que representa a sequência de comandos que o usuário 
deve fazer para que o texto seja convertido no texto exibido a seguir. Observações 
importantes: Ao se clicar na posição 5 para colar um texto, o cursor ficará sempre 
posicionado à esquerda do texto colado anteriormente; O símbolo + representa o 
pressionamento simultâneo de teclas 
 
 
 
 
a) Ctrl + C em 6; Ctrl + V em 2; Ctrl + X em 4; Ctrl + V em 5; Ctrl + X em 3; Ctrl + 

V em 5; 

Ctrl + X em 1; Ctrl + V em 5; Ctrl + X em 7; Ctrl + V em 5; 

b) Ctrl + C em 6; Ctrl + P em 2; Ctrl + X em 4; Ctrl + P em 5; Ctrl + X em 3; Ctrl + 

P em 5; 

Ctrl + X em 1; Ctrl + P em 5; Ctrl + X em 7; Ctrl + P em 5; 

c) Ctrl + X em 6; Ctrl + V em 2; Ctrl + C em 4; Ctrl + V em 5; Ctrl + C em 3; Ctrl + 

V em 5; 

Ctrl + C em 1; Ctrl + V em 5; Ctrl + C em 7; Ctrl + V em 5; 

d) Ctrl + X em 6; Ctrl + P em 2; Ctrl + C em 4; Ctrl + P em 5; Ctrl + C em 3; Ctrl + 

P em 5; 

Ctrl + C em 1; Ctrl + P em 5; Ctrl + C em 7; Ctrl + P em 5; 

e) Ctrl + X em 6; Ctrl + V em 2; Ctrl + C em 7; Ctrl + V em 5; Ctrl + C em 1; Ctrl + 

V em 5; 

Ctrl + C em 3; Ctrl + V em 5; Ctrl + C em 4; Ctrl + V em 5; 

 
 
 
17. São configurações típicas de serem acessadas à partir do Painel de Controle 
do Windows XP, exceto: 
 
a) Configurar fuso horário em que o relógio será ajustado; 

b) Configurar firewall; 

c) Configurar espaçamento duplo entre linhas no Microsoft Word; 

d) Adicionar/remover programas; 

e) Inverter funções dos botões do mouse; 

 

 
 
18. Ao configurar uma nova conta de e-mail no Microsoft Outlook, são requisitadas 
as configurações do SMTP e POP3 ou IMAP. Marque a alternativa verdadeira. 

“Estou participando de um concurso fácil na Universidade Federal de Alfenas. 

Esta é uma questão média. Adoraria acertá-la.” 
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a) SMTP é um protocolo que trabalha no envio de e-mails do cliente de e-mail para 

o servidor. IMAP é um protocolo de configuração que auxilia na configuração de 

portas do SMTP; 

b) O protocolo IMAP é um protocolo para obtenção de e-mails do servidor para o 

cliente de e-mail. O SMTP é um protocolo que trabalha no envio de e-mails do 

cliente de e-mail para o servidor; 

c) O protocolo SMTP é um protocolo para obtenção de e-mails do servidor para o 

cliente de e-mail. O POP3 é um protocolo que trabalha no envio de e-mails do 

cliente de e-mail para o servidor; 

d) SMTP é um protocolo cuja única função é atribuir portas para que o cliente de e-

mail realize o envio e obtenção de e-mails para o servidor; 

e) IMAP não é uma configuração inerente ao Microsoft Outlook; 

 

 
19. O número de página é uma informação importante num texto. A inclusão do 
número de página é realizada automaticamente nos editores de texto modernos. 
Assinale a alternativa correta da operação que deve ser realizada para habilitar a 
numeração automática de página num texto do editor Word 2007: 
 
a) Clicar na opção Layout de Página do menu principal e depois na opção Número 

de página; 

b) Clicar na opção Referências do menu principal e depois na opção Número de 

página; 

c) Clicar na opção Inserir do menu principal e depois na opção Número de página; 

d) Clicar na opção Correspondências do menu principal e depois na opção Número 

de página; 

e) Clicar na opção Exibição do menu principal e depois na opção Número de 

página; 

 
 
20. Considere as afirmações sobre as teclas de atalho do Word 2007 (o símbolo + 
representa o pressionamento simultâneo de teclas): 
 

I. CRTL + [ é utilizado para aumentar o tamanho do fonte em 1 ponto 

II. CRTL + SHIFT  + V é utilizado para copiar somente a formatação de um 

texto 

III. CRTL + L é utilizado para localizar texto, formatação e itens especiais 

 
A alternativa correta com relação a essas afirmações é: 
 
a) Somente a afirmação I; 

b) Somente a afirmação II; 

c) Somente as afirmações I e II; 

d) Somente as afirmações II e III; 
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e) Todas as afirmações estão corretas; 

 
 
 

 NORMAS QUE REGEM SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 
 
 

21. Todas as alternativas estão corretas, exceto: 

 

a)  servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

b)  os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei. 

c)  é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. 

d)  o gozo dos direitos políticos é um dos requisitos básicos para investidura em cargo 
público. 

e) A investidura em cargo público ocorrerá com a entrada do servidor  em exercício. 
 

 
22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de 
avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:  
 

a) disciplina, assiduidade, pontualidade, capacidade de iniciativa, produtividade e 
responsabilidade. 

b) assiduidade, disciplina, criatividade, pontualidade, capacidade de iniciativa, 
produtividade e responsabilidade. 

c) disciplina, criatividade, pontualidade, capacidade de iniciativa, produtividade e 
responsabilidade. 

d) assiduidade, disciplina, pontualidade, capacidade crítica, produtividade e 
responsabilidade. 

e) assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade 
 
 

23. Considerando-se o constante nos seguintes itens:  
 

I -  exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;  

II - ser leal às instituições a que servir;  

III - observar as normas legais e regulamentares;  

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;  

V - não causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-

o, por descuido ou má vontade; 

VI - atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, 

ressalvadas as protegidas por sigilo;  
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VII - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do cargo;  

VIII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;  

IX - guardar sigilo sobre assunto da repartição;  

X - dar acesso a toda pessoa ao direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou 

falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da 

Administração Pública; 

XI - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;  

XII - ser assíduo e pontual ao serviço;  

XIII - tratar com urbanidade as pessoas;  

XIV - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.  

 
Conforme art. 116 da Lei nº 8.112/90, são deveres do servidor: 
 

a) Itens de I a VI e de VIII a XIV; 
b) Itens de I a IV e de VI a XIV; 
c) Itens de I a XIV; 
d) Itens I a VII e de VIII a XIII. 
e) Itens I a IV, de VI a IX e de XII a XIV; 

 
 
 

24. Considerando-se o constante nos seguintes itens: 

  

I - crime contra a administração pública;  

II - abandono de cargo;  

III - inassiduidade habitual;  

IV - improbidade administrativa;  

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;  

VI - insubordinação grave em serviço;  

VII - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 

subordinado; 

VIII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 

própria ou de outrem;  

IX - aplicação irregular de dinheiros públicos;  

X - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;  

XI - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;  

XII - corrupção;  
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XIII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  

XIV - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 

dignidade da função pública;  

XV - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 

não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista 

ou comanditário;  

XVI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 

quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 

segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;  

XVII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições;  

XVIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;  

XIX - praticar usura sob qualquer de suas formas;  

XX - proceder de forma desidiosa;  

XXI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 

particulares;  

 
Conforme art. 132 da Lei nº 8.112/90, a penalidade de demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 
 

a) Itens de I a VI e de VIII a XXI; 
b) Itens de I a XXI; 
c) Itens de I a XIX; 
d) Itens I a XIII, de XIV a XXI; 
e) Itens I a VII e de VIII a XXI. 

 
 
 

25. Quando falamos “é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede”, estamos tratando de qual instituto? 
 

a) nenhuma das respostas abaixo. 

b) redistribuição. 

c) recondução. 

d) transferência. 

e) remoção. 
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26. Sobre o instituto das férias, segundo a Lei nº 8.112/90, é incorreto afirmar que: 
 

a) as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, 

comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por 

necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

b) o servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo 

de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em 

que haja legislação específica. 

c) o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 5 (cinco) dias antes do 

início do respectivo período. 

d) para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de 

exercício. 

e) as férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas 

pelo servidor, e no interesse da administração pública. 

 

 

27. Assinale a alternativa incorreta: 

 

Com relação ao Código de Ética Profissional do servidor Público, podemos afirmar, 
exceto: 

 

a) cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 

caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus 

tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, 

causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por 

descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 

instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram 

sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

b) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 

indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, 

que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável 

de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência, em fator de 

legalidade. 

c) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra 

na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na 

conduta do dia-a-dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu 

bom conceito na vida funcional. 

d) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o 

mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O 

equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que 

poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 
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e) 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. 

Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis 

de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função 

pública. 

 

 

28. É vedado ao servidor público:  
 

I - o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e 

influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

II - prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos 

que deles dependam; 

III - não ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou 

infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 

IV - usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito 

por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

V - não deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do 

seu conhecimento para atendimento do seu mister; 

VI - permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 

interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os 

jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores 

ou inferiores; 

VII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 

financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer 

espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 

missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim; 

VIII - iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em 

serviços públicos; 

IX - desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 

X - retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer 

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público; 

XI - não fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 

serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

XII - apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 
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XIII - dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a 

honestidade ou a dignidade da pessoa humana; 

XIV - exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos 

de cunho duvidoso. 

 
Segundo o Código de Ética, assinale a alternativa correta: 

 

a) Itens de I a IV, VI a X, XII a XIV; 

b) Itens de I a II, IV, VI a X e de XII a XIV; 

c) Itens de I a XV; 

d) Itens II a VII, IX a XV; 

e) Itens I a IV e VI a XIV. 

 

 

29. Assinale a alternativa incorreta. 

 

Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 

a) dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;  

b) imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

c) decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

d) conceda, estenda direitos ou interesses; 

e) decidam recursos administrativos. 

 

 

30. Com relação aos prazos, todos estão incorretos, exceto: 
 

a) Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, incluindo-se da 
contagem o dia do começo e excluindo-se o do vencimento. 

b) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro quinto dia útil seguinte se o 
vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes 
da hora normal. 

c) Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, 
tem-se como termo o primeiro dia útil do mês seguinte. 

d) Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, excluindo-se o sábado e 
o domingo. 

e) Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES DE 31 A 60 
 
 
31. De acordo com o art. 89 da Lei nº 4.320/64 é correto afirmar que: 
 
a) Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou 

contratos em que a administração pública for parte.  
b) Não haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou 

contratos em que a administração pública for parte.  
c) A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, 

financeira, patrimonial e industrial. 
d) A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos 

quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, 
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

e) A contabilidade evidenciará somente os fatos ligados à administração 
orçamentária e financeira. 

 
32. Segundo a Lei nº 4.320/64, art. 86, a escrituração sintética das operações 
financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método: 
 

I - das partidas simples. 
II - das partidas dobradas. 

III - das partidas dobradas e simples. 
  

È correto o que consta APENAS em: 
 
a) II e III. 

b) III.  

c) II. 

d) I.  

e) I e II. 

 
 
33. Representam Despesas Correntes, de acordo com o art. 13 da Lei nº 4.320/64, 
exceto: 
 

a) Serviços de terceiros. 

b) Amortização da Dívida Pública. 

c) Pessoal Civil. 

d) Material de Consumo. 

e) Inativos. 
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34. “...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.” A qual modalidade de licitação a 
afirmação refere-se: 
 

a) Tomada de preços. 

b) Concorrência. 

c) Concurso. 

d) Convite. 

e) Leilão. 

 
 
35. De acordo com a Lei N° 8.112/90, julgue os itens a seguir e assinale a opção 
que indica a sequência correta.  
  
(   ) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

(   ) Provimento é o que de destina a ser preenchido por um ocupante transitório, da 

estrita confiança da autoridade que o nomeou. 

(   ) Efetivo é o ato de designação de uma pessoa para o preenchimento de um 

cargo público. 

(   ) Vacância é a abertura de um cargo público dantes ocupado. 

(   ) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

  
a)    V,V,V,F,F 

b)    V,V,V,F,V 

c)    F,F,V,V,V 

d)    V,F,F,V,V 

e)    V,F,F,F,V 

  
 
36. De acordo com a Lei N° 4.320/64, julgue os itens a seguir e assinale a opção 
que indica a sequência correta.  
 

(   ) Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem 

o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento 

dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros. 

(   ) Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais 

efetuar-se-á pelo método das partidas simples. 

(   ) Art. 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes 

ou contratos em que a administração pública for parte. 
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(   ) Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor 

ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento, 

quando fixada. 

(   ) Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados somente à administração 

orçamentária e financeira. 

 

a) V,V,V,V,F 

b) V,F,V,V,F 

c) F,F,F,F,V 

d) V,F,F,V,V 

e) V,F,V,F,V 

 
37. De acordo com as modalidades de licitação definidas a seguir, é correto o que 
consta APENAS em: 
 
a) II e III. 

b) III  

c) II. 

d) I e II.  

e) I e III. 

I - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

II - Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente 
ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 5 (cinco) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

III - Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 
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38. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder  
 
Executivo Federal, são os principais deveres:  
 

I - Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos 

mais adequados à sua organização e distribuição. 

II - Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade 

com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa em lei. 

III - Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da 

função. 

IV - Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência do 

Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.  

V - Não observar a hierarquia, pois esta não se aplica ao serviço público. 

 
a) I, III, IV e V estão erradas e II está correta.  

b) I, II, III e IV estão corretas e V está errada. 

c) IV e V estão erradas e I, II e III estão corretas. 

d) I, III e V estão corretas e  II e IV estão erradas.   

e) I, II, III, IV e V estão erradas.  

 

 

39. De acordo com o art. 40 e o art. 41 da Lei 8.112/90, julgue os itens a seguir e 
assinale a opção que indica a sequência correta.  

  

(   )Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 

valor fixado em lei.  

(   )Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.  

(   )Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 

valor fixado em lei.  

(   ) Vencimento é a retribuição do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.  

(   ) O vencimento, a remuneração e o provento serão objeto de arresto, seqüestro 

ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão 

judicial.  
 

a) V,V,F,F,F 

b) V,F,V,V,F 

c) F,F,F,F,V 

d) F,F,F,V,V 

e) V,F,V,F,F 
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40. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Conforme o 
parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99, nos processos administrativos será 
observado, entre outros, os critérios de: 
 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal 

de agentes ou autoridades; 

IV - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais 

serão objeto de consideração pelo órgão competente; 

V - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando    obrigatória a 

representação, por força de lei. 
 

É incorreto o que consta APENAS em: 
 

a) III. 

b) I, III e V.  

c) II. 

d) IV e V.  

e) IV e II. 

 
 
41. De acordo com o art. 3º, da Lei nº 9.784/99, o administrado tem os seguintes 
direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam 
assegurados: 
 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar 

o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. 

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a 

condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos 

neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

III - de expor os fatos conforme a verdade. 

IV - de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 

V - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o 

esclarecimento dos fatos. 
 

É correto o que consta APENAS em: 
 

a) III. 

b) I e III.  

c) I e II. 

d) IV.  

e) Todas estão corretas. 
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42. De acordo com o art. 4º, da Lei 9.784/99, são deveres do administrado perante 
a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: 
 

I - expor os fatos conforme a verdade; 
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

III - agir de modo temerário; 
IV - não prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o 

esclarecimento dos fatos. 
 

 
É correto o que consta APENAS em: 
 

a) V,F,F,V 

b) V,V,V,F 

c) F,F,V,V 

d) V,F,V,F 

e) V,V,F,F 

  
  
43. Conforme os art. 5º e 6º da Lei nº 9.784/99, o processo administrativo pode 
iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. O requerimento inicial do 
interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado 
por escrito e conter os seguintes dados: 
 

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - omissão do interessado ou de quem o represente; 

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 

  

É correto o que consta APENAS em: 
 

a) III, IV, V. 

b) I, III, IV e V.  

c) II, III, IV. 

d) I, IV e V.  

e) Todas estão corretas. 

 
 
 
44. De acordo com o art. 18 da Lei 9.784/99, é impedido de atuar em processo 
administrativo o servidor ou autoridade que: 
 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou 

representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro. 
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É correto o que consta APENAS em: 
 

a) III. 

b) I e III.  

c) II e III. 

d) I e II.  

e) Todas estão corretas. 

 
 
45. De acordo com o art. 22 da Lei nº 9.784/99, todas as alternativas a seguir estão 
corretas, exceto: 
 

a) Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada 

senão quando a lei expressamente a exigir. 

b) Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a 

data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. 

c) Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido 

quando não houver dúvida de autenticidade. 

d) A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão 

administrativo. 

e) O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas. 

 
 
46. É dispensável a licitação, exceto: 
 
a) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;  

b) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 

do órgão ou entidade.  

c) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 

precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização 

condicionem a sua escolha, independentemente do preço.  

d) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 

ou normalizar o abastecimento.  

e) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no 

tempo necessário para a realização dos processos licitatórios 

correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia.  

 
 

47. De acordo com o art. 2o da Lei Complementar nº 101, de 2000, entende-se 
como: 
 

I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 

II - empresa controlada: empresa controlada que receba do ente controlador 

recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio 
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em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 

aumento de participação acionária; 

III - empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do capital social com 

direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação; 

  

É correto o que consta APENAS em: 
 
a) III. 

b) I e III.  

c) II e III. 

d) I.  

e) Todas estão corretas. 

 
 

48. Segundo o art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 2000, para os fins do 
disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% 
(cinqüenta por cento); II - Estados: 60% (sessenta por cento); e III - Municípios: 

60% (sessenta por cento). Em seu § 1o, na verificação do atendimento dos limites 
definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: 

 
I - de indenização por contratação de servidores ou empregados; 

II - relativas a incentivos à demissão obrigatória; 

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição; 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da 

apuração a que se refere o § 2o do art. 18; 
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, 

custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e 

XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional no 19; 
 

É correto o que consta APENAS em: 
 
a) I, III e V 

b) I, III e IV.  

c) I, II e III. 

d) III, IV e V. 

e) Todas estão corretas. 
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49. De acordo com o Capítulo VII (Da Dívida e do Endividamento) da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, em seu art. 29, para os efeitos desta Lei 
Complementar, são adotadas as seguintes definições: 
 

I - dívida pública consolidada ou fundada: emissão de títulos para pagamento 
do principal acrescido da atualização monetária. 

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos 
pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens 
e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, 
inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira 
ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

V - refinanciamento da dívida mobiliária: montante total, apurado sem 
duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. 

 
Todas estão corretas, exceto: 
 
a) I e III 

b) I e V.  

c) II e III. 

d) III, IV e V. 

e) II e IV 

 
 
50. De acordo com o art. 32, da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Ministério da 
Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de 
operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles 
controladas, direta ou indiretamente. Conforme exposto no § 1o, o ente interessado 
formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e 
jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social 
da operação e o atendimento das seguintes condições: 
 

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da 

lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 

II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes 

da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de 

crédito externo; 

V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 
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É correto o que consta APENAS em: 
 
a) V,V,V,V,V 
b) V,F,V,F,V 
c) F,V,F,V,F 
d) F,V,V,F,F 
e) F,F,F,F,F 

 
 
51. De acordo com Bandeira de Mello (2008), todas as afirmativas abaixo 

relacionadas ao “Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado” estão corretas, exceto: 

 

a. É o princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria 

condição de sua existência. 

b. Como expressão dessa supremacia, a Administração, por representar o 

interesse público, tem a possibilidade, nos termos da lei, de constituir terceiros 

em obrigações mediante atos unilaterais. Tais atos são imperativos como 

quaisquer atos do Estado. 

c. O princípio em causa é um pressuposto lógico do convívio particular. Para o 

Direito Administrativo interessam apenas os aspectos de sua expressão na 

esfera individual. 

d. Por força desta posição de supremacia do interesse público e – em 

conseqüência – de quem o representa na esfera administrativa, reconhece-se a 

Administração a possibilidade de revogar os próprios atos inconvenientes ou 

inoportunos, conquanto dentro de certos limites, assim como o dever de anular 

ou convalidar os atos inválidos que haja praticado. É o princípio da autotutela 

dos atos administrativos. 

e. Em todos os casos, a ameaça ou a incorreta utilização de quaisquer destas 

prerrogativas podem ser judicialmente corrigidas, preventiva ou 

repressivamente, conforme o caso, sobretudo pelo habeas corpus, quando 

ofensivas à liberdade de locomoção, e nos demais casos pelo mandado de 

segurança individual, ou coletivo se for a hipótese, ou mesmo por medidas 

possessórias, tratando-se de defender ou retomar a posse. 

 
 
52. De acordo com Bandeira de Mello (2008), todas as afirmativas abaixo 
relacionadas ao “Princípio da legalidade” estão corretas, exceto: 
 
a) Esse princípio é a consagração da ideia de a Administração Pública só pode 

ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade 

administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de 

comandos complementares à lei. 
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b) Esse princípio é o antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois 

tem como raiz a ideia de soberania administrativa, de exaltação da 

administração. 

c) Instaura-se o princípio de que todo poder emana do povo, de tal sorte que os 

cidadãos é que são proclamados como os detentores do poder. Os 

governantes na mais são, pois, que representantes da sociedade. 

d) O princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. 

Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las e pô-las em prática. 

e) A integral vigência do princípio da legalidade pode sofrer transitória constrição 

perante circunstâncias excepcionais mencionadas expressamente na Lei 

Maior. Isto sucede em hipóteses nas quais a Constituição faculta ao 

Presidente da República que adote providências incomuns e proceda na 

conformidade delas para enfrentar contingências anômalas, excepcionais, 

exigentes de atuação sumamente expedita, ou eventos gravíssimos que 

requerem atuação particularmente enérgica. 

 

 
53. Todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto: 
 
a) De acordo com o princípio da finalidade, a finalidade legal é um elemento da 

própria lei, é justamente o fator que proporciona compreendê-la. Por isso não 

se pode conceber o princípio da legalidade sem encarecer a finalidade quer de 

tal princípio em si mesmo, quer das distintas leis em que se expressa; 

b) Enuncia-se com o princípio da razoabilidade que a Administração, ao atuar no 

exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista 

racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa 

das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida; 

c) O princípio da motivação implicada para a Administração o dever de justificar 

seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a 

correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes a 

providência tomada, nos casos em que este últimos aclaramento seja 

necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei 

que lhe serviu de arrimo; 

d) No princípio da impessoalidade se traduz a ideia de que a Administração tem 

que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou 

detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. 

e) De acordo com o princípio da publicidade, a Administração e seus agentes têm 

de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao 

próprio Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a 

invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na 

conformidade do art. 37 da Constituição. 
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54. Analise a correspondência oficial abaixo e assinale a alternativa correta:  
 

 

 __________100/2011/ 

Em 2 de dezembro de 2011.  

  

 Senhor Reitor da Universidade Federal de Alfenas,  

Assunto: Pedido de equipamentos. 

 

1.                    Em atendimento a sua solicitação, encaminho-lhe cópia dos 
relatórios de atividades realizadas no período de julho a novembro do corrente ano, 
nos quais fica evidente o grande volume de atendimento de pessoal.  

2.                    Dessa forma, solicito-lhe três microcomputadores para o setor de 
atendimento, para que este setor informatize o serviço, o que ensejará uma melhor 
distribuição de tarefas entre os servidores e, sobretudo, uma melhoria na qualidade 
dos serviços prestados. As especificações dos equipamentos e seus orçamentos 
encontram-se anexos ao presente.  

  

                        Respeitosamente,  

XXXXX da XXXXX 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 
a) O vocativo usado está correto. 

b) O pronome possessivo (primeiro parágrafo) está incorreto, pois está na 

terceira pessoa.  

c) Trata-se de um ofício, pois tem como finalidade o tratamento de assuntos 

oficiais pelos órgãos da Administração pública entre si.  

d) Trata-se de um memorando, que é a forma de comunicação eminentemente 

interna. É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um 

mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em 

níveis diferentes.  

e) Trata de um aviso, pois aviso e ofícios são praticamente iguais, sendo que a 

única diferença é que o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de 
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Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é 

expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o 

tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si 

e, no caso do ofício, também com particulares. 

 
55. De acordo com o Regimento Geral da UNIFAL-MG, é correto afirmar: 
 
a) O objetivo precípuo da UNIFAL-MG é gerar programas e projetos de pesquisa 

e extensão para a ampliação do conhecimento e para a melhor qualificação do 

ensino e das atividades didático-pedagógicas.  

b) Não é o objetivo da UNIFAL-MG contribuir para a elevação do nível de ensino 

em todos os seus graus e modalidades, pois este deve ser o objetivo do 

Ministério da Educação. 

c) Não é objetivo da UNIFAL-MG participar ativamente da identificação, do estudo 

e da solução de problemas sociais e culturais, em nível nacional, regional e 

local, pois este deve ser somente um dos objetivos das Secretarias Sociais do 

Município e do Estado.  

d) A UNIFAL-MG não poderá organizar cursos profissionais de curta duração 

destinados a proporcionar habilitação intermediária de grau superior. 

e) Um dos objetivos da UNIFAL-MG é promover o sentimento de solidariedade 

entre as pessoas, buscando soluções para a melhoria da qualidade de vida do 

ser humano e de sua integração com o meio ambiente. 

 
56. Com relação ao Regimento da Universidade Federal de Alfenas, não podemos 
afirmar: 
 

a) É uma autarquia de natureza especial, com autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar, de gestão financeira e patrimonial. 

b) O Conselho de Curadores é o órgão máximo recursal da UNIFAL-MG. 

c) O  Reitor é o presidente do Conselho Universitário.   

d) A UNIFAL-MG é regida pela legislação federal, por seu Estatuto, pelo 

Regimento Geral e pelas resoluções e normas internas. 

e) A UNIFAL-MG é regida, além dos princípios da administração pública, pelos 

princípios da liberdade de ensino, de pensamento e de ação e a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 
 
57. Todas as afirmativas abaixo sobre o Regimento Geral da UNIFAL-MG são 
verdadeiras, exceto: 
 

a) A Reitoria é integrada pelo Reitor, pelo Vice-Reitor, pelas Pró-Reitorias e pela 

Procuradoria Jurídica.  

b) Compete somente ao Reitor (ou ao Vice-Reitor) a representação da UNIFAL-

MG junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas. 
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c) Compete somente ao Reitor (ou ao Vice-Reitor) a celebração de contratos, 

convênios, ajustes e acordos de interesse da Instituição. 

d) Compete ao Reitor praticar os atos relativos à administração de pessoal, de 

material, de patrimônio, de orçamento, de finanças e de administração, da 

Instituição. 

e) Após a aprovação neste concurso público, o candidato será nomeado pelo 

Conselho Universitário, visto que é o órgão máximo de deliberação da 

UNIFAL-MG.  

 
 
58. De acordo com as Portarias Normativas nº 5/2002 e nº 12/2009, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, julgue os itens a seguir e assinale a opção 
correta:  
 

I - Documento é toda informação registrada em um suporte material, suscetível 
de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, 
formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou 
lugar. 

II - As folhas do processo devem ser numeradas em ordem decrescente no 
canto direito superior da folha, bem como deverá ser rubricada. 

III - Os espaços em branco deverão ser inutilizados com o carimbo “EM 
BRANCO”. 

IV - A numeração das peças do processo é iniciada no protocolo central ou 
setorial da unidade correspondente, conforme faixa numérica de autuação. 
As peças subseqüentes serão numeradas pelas unidades que as 
adicionarem; a capa do processo não será numerada. 

 

a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras e a IV é falsa. 

b) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras e a I é falsa. 

c) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras e a II é falsa. 

d) As afirmativas I e II são falsas e a III e IV são verdadeiras. 

e) As afirmativas I, II, III e IV são falsas. 

 

 
59. Assinale a afirmativa verdadeira:  
 

a) O processo administrativo deverá ser autuado, obedecendo-se a 

ordem cronológica do mais antigo para o mais recente, isto é, os mais antigos 

serão os primeiros do conjunto. 

b) O processo administrativo deverá ser autuado, obedecendo-se a 

ordem cronológica do mais recente para o mais antigo, isto é, os mais 

recentes serão os primeiros do conjunto. 

c) As correspondências recebidas e expedidas relativas ao processo deverão 

ser arquivadas em pastas específicas de correspondências, pois facilita a 

busca. 
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d) Na numeração dos autos do processo, poderá haver dois documentos com a 

mesma numeração, apenas deve ser acrescentada a letra A e B. 

e) Os processos deverão ter um volume, independentemente do número de 

folhas.  

 
 
60. Tendo em vista os princípios e com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que disciplina as normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O princípio da legalidade permite que qualquer cidadão acompanhe o 

desenvolvimento da licitação, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos. 

b) O princípio da impessoalidade encarece a proscrição de quaisquer 

favoritismos ou discriminações impertinentes, sublinhando o dever de que, no 

procedimento licitatório, sejam todos os licitantes tratados com absoluta 

neutralidade.  

c) Pelo princípio da igualdade é vedado aos agentes públicos admitir, prever, 

incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo.  

d) A licitação será sigilosa, inclusive quanto ao conteúdo das propostas, até a 

respectiva abertura. 

e) O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração 

a respeitar estritamente as regras que haja previamente estabelecido para 

disciplinar o certame. 
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ESPAÇO PARA AS SUAS ANOTAÇÕES DE RASCUNHO 
VOCÊ PODE LEVAR ESTA FOLHA 
 
 
 
 
 

RRAASSCCUUNNHHOO--RREESSPPOOSSTTAASS  

  
 

01   21   41  
02   22   42  

03   23   43  

04   24   44  

05   25   45  

06   26   46  

07   27   47  

08   28   48  

09   29   49  

10   30   50  

11   31   51  
12   32   52  
13   33   53  
14   34   54  
15   35   55  
16   36   56  
17   37   57  
18   38   58  
19   39   59  
20   40   60  

 

 


