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BOLETIM DE QUESTÕES 
 

 
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 
1    Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação, 5 de 

Noções de  Informática e 25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, 
identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta. 

 

2    Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

3    É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição 
conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente 
ao fiscal de sala. 

 

4    Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA. 
 

5    A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 

6   Não dobre, não amasse, não rasure nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Também não faça qualquer registro fora dos 

locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta somente 
será substituído caso contenha falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus. 

 

7    O  CARTÃO-RESPOSTA é  o  único  documento  considerado  na  avaliação  das  questões  objetivas.  O BOLETIM  DE 
QUESTÕES deve ser usado apenas como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito da correção. 

 

8   Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE 
PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação. Após as 
11h30min você poderá levar este BOLETIM DE QUESTÕES. 

 

9  O tempo disponível para a prova é de quatro horas, com início às 8 horas e término às 12 horas, observado o horário de 

Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo 
determinado para a prova, desde que tenha, previamente, solicitado esse tempo adicional ao CEPS. 

 

10  Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 

BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 50. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Preservativo: ele caiu no esquecimento 
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Evitar uma gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, é uma preocupação 
mais antiga do que se imagina. Já entre os séculos 2 a.C. e 3 d.C. soldados romanos envolviam seus genitais 
em tripas de cordeiro e bexiga de cabra para escapar de moléstias venéreas. Eles podiam não saber, mas já 
estavam se resguardando da melhor forma contra sífilis, gonorreia e afins, ainda que usando materiais nada 
higiênicos. A camisinha, felizmente, evoluiu e, hoje, as modernas em látex representam o método mais seguro 
de prevenção ante as DSTs, além de ser um dos jeitos mais baratos de impedir uma gestação. 

 

Apesar de tantos pontos a favor – e tanta informação correndo solta por aí -, o preservativo vem sendo 
deixado de lado em território nacional. A revista SAÚDE teve acesso em primeira mão a um levantamento da 
Gentis Panel, empresa especializada em pesquisa de mercado, que entrevistou mais de 2 mil pessoas de todas 
as regiões do Brasil e obteve resultados preocupantes: 52% dos brasileiros nunca ou raramente usam 
preservativos, 10% utilizam às vezes e só 37% se protegem sempre ou frequentemente. “O estudo deixa claro, 
por exemplo, que a maior parte da população já esteve exposta ao HIV”, analisa Guilherme Cerqueira, diretor 
de marketing da Gentis Panel.  

 

O curioso é que esses números evidenciam um enorme paradoxo: o Ministério da Saúde aponta que 
mais de 95% da população sabe que a camisinha é o modo mais eficiente de não contrair o vírus da aids. 
Então, o que estaria levando jovens e adultos a ignorarem uma maneira tão prática de se defender do HIV e de 
outras doenças?  

 

A resposta não é simples e os motivos são muitos. Enquanto os adolescentes não parecem dar a devida 
importância ao preservativo, chegando inclusive a pensar que as DSTs são facilmente remediáveis, os mais 
velhos pecam pela falta de hábito de colocá-lo. “Eles iniciaram a vida sexual sem aprender a usar a camisinha. 
Assim, têm dificuldade em fazer disso um costume”, explica a psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do 
Programa de Estudos em Sexualidade (ProSex) do Hospital das Clínicas de São Paulo.  

 

A distribuição gratuita de camisinhas masculinas só começou no país em 1994, junto com os programas 
de combate à aids. Isso explicaria por que aqueles que não foram bombardeados com essas informações na 
sua juventude não lhe dão tanto valor hoje em dia. Ainda nos anos de 1990, a chegada de remédios que 
garantem a ereção deu um gás, sem querer, para que o sexo descuidado acontecesse ainda mais. “Quando 
não havia acesso a esses medicamentos, os homens tinham menos relações ou faziam sexo sem penetração, 
diminuindo o risco de contrair doenças”, contextualiza Carmita. 

 

Mas não é apenas a ala masculina que faz vista grossa ao método. Segundo a pesquisa da Gentis 
Panel, 51,8% das mulheres abre mão do contraceptivo na hora do rala e rola. “Muitas vezes, elas não se 
protegem devido a uma resistência do parceiro, que deixa de usar o preservativo por achar que ele vai diminuir 
o prazer ou interferir na ereção”, justifica a ginecologista Marta Franco Finotti, presidente da Comissão Nacional 
Especializada em Anticoncepção da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a 
Febrasgo. 

 

Outro fator que acabou depondo contra a camisinha foi a popularização da pílula anticoncepcional, que 
desde a década de 1960 permite às mulheres transar sem se preocupar em engravidar. É aí que está o perigo: 
muitas delas tomam o comprimido e não usam outros métodos. "Elas estão mais preocupadas em evitar a 
gravidez do que com as consequências de ter uma relação desprotegida", alerta Marta. Lembre-se: a pílula não 
previne DSTs. 

 

Aliás, quem pensa que herpes, sífilis e clamídia são encrencas passageiras, consertadas com qualquer 
pomadinha, que se cuide. Elas podem gerar consequências sérias, de deformações à infertilidade. "Além da 
aids, há outras doenças que comprometem a saúde e agem silenciosamente. As DSTs não se resumem a HIV 
e HPV", reforça Carmita. 

 

Por falar em HPV, vale ressaltar que a camisinha tem um papel a cumprir diante do papilomavírus 
humano, responsável pela maioria dos casos de câncer de colo de útero nas mulheres e outras chateações nos 
homens, como a formação de verrugas no pênis. Apesar de a vacina ser a forma mais eficiente de frustrar o 
ataque do vírus, a camisinha ajuda a diminuir o risco de contágio, desde que, é claro, seja utilizada 
corretamente. "O problema é que, muitas vezes, o rapaz coloca o preservativo apenas no momento de ejacular, 
quando já houve contato prévio sem nenhum tipo de proteção", observa Marta. Nesse momento, o HPV migrou 
de um parceiro para o outro faz tempo. 

 

Texto adaptado. Revista Saúde, Editora Abril, Julho 2013, N
o
 366. 
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1 Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que, embora os preservativos sejam muito eficientes na 
prevenção de DSTs e de gestações indesejadas, a maioria dos brasileiros  

 
(A) desconsidera o perigo das doenças venéreas.  
(B) concebe a camisinha como um método contraceptivo antiquado. 
(C) desconhece sua eficácia. 
(D) não se sente à vontade com o uso do método. 
(E) descrê do êxito do método.  
 

2 O paradoxo a que se refere o trecho destacado 
 

 “O curioso é que esses números evidenciam um enorme paradoxo: o Ministério da Saúde aponta que mais de 
95% da população sabe que a camisinha é o modo mais eficiente de não contrair o vírus da aids.” (linhas 14 e 15)  
 
Diz respeito ao fato de  
 
(A) os brasileiros, mesmo cientes da gravidade das DSTs, não temerem a exposição ao vírus da aids. 
(B) mesmo os brasileiros mais jovens desaprovarem o uso do preservativo. 
(C) os brasileiros, apesar de cônscios da importância do preservativo na prevenção de DSTs, não o usarem. 
(D) os brasileiros mais velhos, mesmo em atividade sexual intensa, não fazerem uso do preservativo.  
(E) as brasileiras, ainda que saibam dos perigos das doenças venéreas, atenderem ao desejo de seus parceiros. 

 

3 O trecho em que o autor interpela diretamente o leitor do texto é: 
 
(A) “O estudo deixa claro, por exemplo, que a maior parte da população já esteve exposta ao HIV”, analisa 

Guilherme Cerqueira, diretor de marketing da Gentis Panel. (linhas 12 a 14) 
(B) “A distribuição gratuita de camisinhas masculinas só começou no país em 1994, junto com os programas de 

combate à aids. Isso explicaria por que aqueles que não foram bombardeados com essas informações na sua 
juventude não lhe dão tanto valor hoje em dia.” (linhas 24 a 26)  

(C) “Muitas vezes, elas não se protegem devido a uma resistência do parceiro, que deixa de usar o preservativo por 
achar que ele vai diminuir o prazer ou interferir na ereção”, justifica a ginecologista Marta Franco Finotti, (linhas 
31 a 33) 

(D) “Outro fator que acabou depondo contra a camisinha foi a popularização da pílula anticoncepcional, que desde a 
década de 1960 permite às mulheres transar sem se preocupar em engravidar.” (linhas 36 e 37) .  

(E) "Elas estão mais preocupadas em evitar a gravidez do que com as consequências de ter uma relação 
desprotegida", alerta Marta. Lembre-se: a pílula não previne DSTs. (linhas 38 a 40) 

 

4 Julgue as afirmativas, tomando como base o texto Preservativo: ele caiu no esquecimento. 
 

I. O preservativo é a forma mais segura de se prevenir contra DSTs, além de ser um método contraceptivo 
eficaz. 

II. O preservativo é um método contraceptivo tão antigo quanto a pílula anticoncepcional. 
III. Ao tomar a pílula anticoncepcional, a mulher somente se previne de gestações indesejadas, embora esteja 

ainda vulnerável a DSTs. 
IV. A camisinha e a pílula poderiam ser usadas concomitantemente como prevenção a doenças venéreas. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) I e IV apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) I, III e IV. 
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5 Com base no trecho transcrito  
 

“Aliás, quem pensa que herpes, sífilis e clamídia são encrencas passageiras, consertadas com qualquer 
pomadinha, que se cuide. Elas podem gerar consequências sérias, de deformações à infertilidade.” (linhas 41 e 42)  

 
Julgue as afirmativas: 

 
I. O autor, ao empregar a expressão “encrencas passageiras”, quer destacar que alguns brasileiros 

desconsideram a gravidade das doenças quando não fazem uso do preservativo. 
II. O emprego do termo “aliás” introduz uma explicação acerca da seriedade das doenças venéreas. 
III. Ao enumerar as graves consequências de doenças como herpes, sífilis e clamídia, o autor apresenta uma 

gradação que vai de um problema mais simples a outro irreversível. 
IV. O uso do diminutivo em “qualquer pomadinha”, na realidade, não faz referência nem ao tamanho, nem à 

qualidade do medicamento, mas à gravidade do problema, que não se resolve rapidamente. 
V. O autor, ao empregar o termo “quem”, visa dar um tom de impessoalidade ao seu discurso, que deve ser 

informativo a todos os brasileiros. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) I e IV. 
(D) I, II e V. 
(E) I, IV e V. 
 

6 Considere os trechos destacados por negrito. A alternativa em que há uma oração que restringe o sentido do 
termo anterior é 

 
(A) “A revista SAÚDE teve acesso em primeira mão a um levantamento da Gentis Panel, empresa especializada em 

pesquisa de mercado, que entrevistou mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil e obteve 
resultados preocupantes:” (linhas 09 a 11) 

(B) “O estudo deixa claro, por exemplo, que a maior parte da população já esteve exposta ao HIV” (linhas 12 e 
13)  

(C) “O curioso é que esses números evidenciam um enorme paradoxo: o Ministério da Saúde aponta que mais 
de 95% da população sabe que a camisinha é o modo mais eficiente de não contrair o vírus da aids.” (linha 15 e 
16) 

(D) “Ainda nos anos de 1990, a chegada de remédios que garantem a ereção deu um gás, sem querer, para que o 
sexo descuidado acontecesse ainda mais.” (linhas 26 a 28) 

(E) “Muitas vezes, elas não se protegem devido a uma resistência do parceiro, que deixa de usar o preservativo por 
achar que ele vai diminuir o prazer ou interferir na ereção” (linhas 31 a 33) 
 

7 Considerando-se as relações semântico-discursivas nos trechos em negrito, indique a alternativa em que a 
relação expressa nos parênteses está correta: 

 
(A) “Eles podiam não saber, mas já estavam se resguardando da melhor forma contra sífilis, gonorreia e afins, 

ainda que usando materiais nada higiênicos.” (linhas 03 a 05) (relação de concessão) 
(B) “Apesar de tantos pontos a favor – e tanta informação correndo solta por aí -, o preservativo vem sendo 

deixado de lado em território nacional.” (linhas 08 e 09) (relação de causalidade) 
(C) “Enquanto os adolescentes não parecem dar a devida importância ao preservativo, chegando inclusive a 

pensar que as DSTs são facilmente remediáveis (...)” (linhas 19 e 20) (relação de temporalidade) 
(D) “Isso explicaria por que aqueles que não foram bombardeados com essas informações na sua juventude 

não lhe dão tanto valor hoje em dia.” (linhas 25 e 26) (relação de finalidade) 
(E) “Quando não havia acesso a esses medicamentos, os homens tinham menos relações ou faziam sexo sem 

penetração, diminuindo o risco de contrair doenças”. (linhas 28 e 29) (relação de conclusão) 
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8 Nos trechos transcritos nas alternativas abaixo, a elipse é empregada como mecanismo de coesão textual em: 
 
(A) “Evitar uma gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, é uma preocupação mais 

antiga do que se imagina.” (linhas 01 e 02) 
(B) “52% dos brasileiros nunca ou raramente usam preservativos, 10% utilizam às vezes e só 37% se protegem 

sempre ou frequentemente.” (linhas 11 e 12) 
(C)  “Enquanto os adolescentes não parecem dar a devida importância ao preservativo, chegando inclusive a pensar 

que as DSTs são facilmente remediáveis, os mais velhos pecam pela falta de hábito de colocá-lo.” (linhas 19 a 
21) 

(D) “Aliás, quem pensa que herpes, sífilis e clamídia são encrencas passageiras, consertadas com qualquer 
pomadinha, que se cuide.” (linhas 41 e 42) 

(E) “Por falar em HPV, vale ressaltar que a camisinha tem um papel a cumprir diante do papilomavírus humano, 
responsável pela maioria dos casos de câncer de colo de útero nas mulheres e outras chateações nos homens, 
como a formação de verrugas no pênis.” (linhas 45 a 47) 

 

9 Em relação às expressões em negrito, é correto afirmar que em 
 
(A) “Apesar de tantos pontos a favor – e tanta informação correndo solta por aí -,” (linha 08), a expressão em 

destaque poderia ser substituída pelo verbo manifestar. 
(B) “(...) o preservativo vem sendo deixado de lado em território nacional.” (linhas 08 e 09), a expressão destacada 

poderia ser substituída pelo verbo abandonar. 
(C) “(...) a chegada de remédios que garantem a ereção deu um gás, sem querer, para que o sexo descuidado 

acontecesse ainda mais.  (linhas 26 a 28), a expressão em negrito poderia ser substituída pelo verbo apreciar. 
(D) “Mas não é apenas a ala masculina que faz vista grossa ao método.” (linha 30), a expressão em negrito 

poderia ser substituída pelo verbo estreitar. 
(E) “51,8% das mulheres abre mão do contraceptivo na hora do rala e rola.” (linha 31), a expressão em negrito 

poderia ser substituída pelo verbo rejeitar. 
 

10 Nos trechos destacados, a alternativa em que o autor expressa uma opinião por meio de um advérbio de modo 
é: 

 
(A) “A camisinha, felizmente, evoluiu e, hoje, as modernas em látex representam o método mais seguro de 

prevenção ante as DSTs, além de ser um dos jeitos mais baratos de impedir uma gestação.” (linhas 05 a 07) 
(B) “A revista SAÚDE teve acesso em primeira mão a um levantamento da Gentis Panel, empresa especializada 

em pesquisa de mercado, que entrevistou mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil e obteve 
resultados preocupantes:” (linhas 9 a 11) 

(C)  “Enquanto os adolescentes não parecem dar a devida importância ao preservativo, chegando inclusive a 
pensar que as DSTs são facilmente remediáveis, os mais velhos pecam pela falta de hábito de colocá-lo.” 
(linhas 19 a 21)  

(D) "Além da aids, há outras doenças que comprometem a saúde e agem silenciosamente. As DSTs não se 
resumem a HIV e HPV", reforça Carmita. (linhas 43 e 44) 

(E)  “Apesar de a vacina ser a forma mais eficiente de frustrar o ataque do vírus, a camisinha ajuda a diminuir o 
risco de contágio, desde que, é claro, seja utilizada corretamente.” (linhas 47 a 49) 

 

LEGISLAÇÃO 
 

11 Assinale a única opção correta acerca da estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
no âmbito das Instituições Federais de Ensino, prevista na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005: 

 
I. A investidura em cada cargo está condicionada à aprovação em concurso público e far-se-á no padrão inicial 

do 1º nível de capacitação do respectivo nível de classificação; 
II. O regime jurídico dos cargos é o instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, portanto, o regime 

estatutário;  
III. A natureza dos cargos não confere oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, 

coordenação;  
IV. O regime jurídico dos cargos é o celetista, nos moldes adotados pela CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho, observada a regra do concurso público. 
 

(A) Apenas I, II, IV estão corretas. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas I, III e IV estão  corretas. 
(E) Todas estão corretas. 
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12 Sobre o conteúdo do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale 
a única alternativa verdadeira: 

 
I. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, impondo-se a todo 

processo administrativo, podendo ser mitigada estritamente nos casos de segurança nacional, processos que 
serão declarados sigilosos. 

II. O dano moral pode ser caracterizado quando o servidor público deixa uma pessoa à espera de solução,  
causando situação procrastinatória na resolução dos processos administrativos, além de caracterizar atitude 
contra a ética e a moralidade no serviço público. 

III. Para fins de apuração do comportamento ético, conceitua-se servidor público todo aquele que preste serviços 
de natureza permanente, sempre com retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a 
qualquer órgão do poder estatal ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

IV. A penalidade aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética pode variar desde a censura até a 
suspensão até 30 dias, em ato administrativo devidamente fundamentado e sujeito ao contraditório e à ampla 
defesa.  
 

(A) Todas estão corretas 
(B) Apenas I, II e III estão corretas 
(C) Apenas II está correta 
(D) Apenas II e III estão corretas  
(E) Apenas II e IV estão corretas 
 

13 Considerando as normas de estrutura e organização constantes do Estatuto da Universidade Federal do Pará - 
UFPA, é correto afirmar que: 

 
(A) A UFPA é uma fundação instituída pelo poder público, com personalidade jurídica de direito privado, cuja 

dotação patrimonial foi inteiramente originada do poder público federal, com desempenho na atividade 
educacional superior e capacidade de autoadministração.  

(B) O Conselho Superior de Administração – CONSAD é o órgão de consultoria, supervisão e deliberação em 
matéria administrativa, patrimonial e financeira, dele fazendo parte, entre outros, os representantes dos 
servidores técnico-administrativos da UFPA. 

(C) São órgãos de administração superior da Universidade Federal do Pará os Conselhos Superiores, a Reitoria, a 
Vice-Reitoria, as Pró-Reitorias, a Prefeitura, a Procuradoria Geral, as Unidades Acadêmicas e a Congregação;  

(D) A admissão dos servidores ao quadro permanente em qualquer categoria será realizada mediante concurso 
público de amplo acesso aos brasileiros, sendo vedada a admissão de professores e técnicos estrangeiros. 

(E) O órgão máximo de deliberação da UFPA é CONSEPE, que funciona também como última instância recursal e é 
constituído pelo Reitor, Vice-Reitor e membros do Conselho Universitário-CONSUN e do Conselho Superior de 
Administração-CONSAD.  

 

14 É correto afirmar, sobre o conteúdo do Estatuto da Universidade Federal do Pará, que: 
 
(A) São instrumentos institucionais da Universidade Federal do Pará a legislação federal pertinente, o Estatuto, o 

Regimento Geral, o Plano de Desenvolvimento Institucional, as Resoluções dos órgãos colegiados de 
deliberação superior, os regimentos das unidades e as portarias das unidades de ensino. 

(B) Compete ao Vice-Reitor, entre outras atribuições estatutárias, praticar todos os atos superiores inerentes à 
administração de pessoal da UFPA, notadamente os de provimento e vacância de cargos, empregos e funções 
públicas. 

(C) Os Institutos são unidades acadêmicas de formação profissional em graduação e pós-graduação, gozando de  
autonomia acadêmica, administrativa e financeira. 

(D) A admissão dos servidores técnico-administrativos ao quadro permanente de pessoal da UFPA, em qualquer 
categoria, classe e nível a que se referem os respectivos planos de carreira, será realizada mediante concurso 
público, cujo processo os habilitará a desempenhar atividades técnicas, administrativas e de ensino,  desde que 
tenham como escopo atingir os fins institucionais da Universidade. 

(E) O Estatuto da Universidade Federal do Pará somente poderá ser modificado por proposta do Reitor ou de, pelo 
menos, um terço (1/3) dos membros do Conselho Universitário, aprovada em sessão especialmente convocada 
e mediante o quórum mínimo de dois terços (2/3) da totalidade de seus membros.  
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15 São formas de provimento de cargo público, vigentes na Lei nº 8.112 de 1990: 
 

I. nomeação;  promoção; ascensão; 
II. transferência; readaptação;  
III. reversão; aproveitamento;  
IV. reintegração; recondução. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 
 

16 Relativamente aos direitos e vantagens dos servidores públicos, considere as afirmações abaixo e, ao final, 
marque a única opção correta: 

 
I. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público ou emprego público, com valor fixado em 

lei, não podendo ser fixada em valor inferior ao salário mínimo.   
II. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei, não podendo ser fixada em valor inferior ao salário mínimo. 
III. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
IV. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, 

facultada a consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, mediante autorização do servidor, a 
critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. 

 
(A) Apenas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas II, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas I e IV estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 
 

17 Com referência aos institutos da Redistribuição, da Remoção e da Substituição, marque a única alternativa 
coerente com a Lei nº 8.112 de 1990: 

 
(A) Redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 

mudança de sede, no mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 
(B) A Substituição é ato de preenchimento de cargo de provimento efetivo, ocorrendo ex officio para ajustamento de 

lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou 
criação de órgão ou entidade.  

(C) No instituto da Substituição, o substituto assume cumulativamente com o cargo que ocupa o cargo ou função de 
direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular 
e na vacância do cargo.  

(D) A Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, 
com ou sem mudança de sede, desde que observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as 
finalidades institucionais do órgão ou entidade de destino do servidor.  

(E) Na Substituição, o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de 
cargo de Natureza Especial, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 
sessenta dias, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, excedentes do referido período.  
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18 Nos termos dos preceitos da Lei nº 8.112 de 1990, acerca do Regime Disciplinar do servidor público, aponte a 
única resposta correta:  

 
(A) É faculdade do servidor público levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do cargo, quando a função que exerce não contiver atribuições de direção ou chefia; 
(B) O servidor público é proibido de participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 

não personificada, exercer o comércio, inclusive na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 
(C) Não se considera acumulação proibida a  percepção de vencimento de cargo ou emprego público com 

proventos de inatividade, dado que a aposentadoria extingue a relação estatutária, desfazendo-se o óbice da 
inacumulabilidade.  

(D) A vedação de acumulação remunerada de cargos públicos estende-se a cargos, empregos e funções em 
entidades autárquicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, e, ainda que permitida, deve observar a 
compatibilidade de horários. 

(E) É vedada ao servidor público a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades 
em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa 
constituída para prestar serviços a seus membros. 

 

19 Com relação ao processo administrativo disciplinar, assinale a única alternativa em conformidade com o 
disposto na Lei nº 8.112, de 1990: 

 
(A) É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo por intermédio de procurador, cuja presença é 

indispensável na fase de inquérito, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos e a apresentação da 
defesa técnica e jurídica. 

(B) As testemunhas, que também forem servidores públicos, apresentarão depoimento por escrito, em dia e hora 
designados no mandado expedido para a inquirição pela Comissão Processante. 

(C) O julgamento da autoridade competente para proferir a decisão deverá acatar o relatório da comissão, salvo se 
verificar que a conclusão do processo administrativo se encontra fora do prazo legal, resultando a declaração de 
nulidade do processo. 

(D) Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para 
a instauração da ação penal. 

(E) O servidor indiciado em processo disciplinar poderá requerer aposentadoria voluntária, se, durante o curso do 
processo disciplinar, houver completado todos os requisitos para a aposentadoria, observando-se todos os 
trâmites regulares do processo, até a conclusão final. 

 

20 Das condutas relacionadas abaixo, aponte aquelas cuja penalidade prevista é a de demissão do cargo público. 
 

I. Crime contra a administração pública e abandono de cargo 
II. Improbidade administrativa e corrupção; 
III. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas  
IV. Recusar fé a documentos públicos. 
 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas.  
(C) II e IV, apenas.  
(D) I, II e IV, apenas.  
(E) Todas as condutas enumeradas são puníveis com demissão.  
 
 
 
 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

21 Em relação ao sistema operacional Windows XP, qual o atalho de teclado abaixo ativa o menu da janela ativa? 
 
(A) Ctrl + C 
(B) Ctrl + X 
(C) Alt + Enter 
(D) Alt + Ctrl 
(E) Ctrl + Seta para baixo 
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22 No editor de texto Microsoft Word, para que um parágrafo seja iniciado e finalizado exatamente nas margens é 
necessário que se aplique qual das operações abaixo? 

 
(A) Alinhado à esquerda 
(B) Alinhado à direita 
(C) Centralizado 
(D) Justificado 
(E) Relacionado 
 

23 Em relação à planilha eletrônica Microsoft Excel, qual dos comandos abaixo insere uma fórmula que é utilizada 
para verificar se o valor contido na célula A2 é maior ou igual a 12 (doze)? 

 
(A) SE(A2=>12;"Sim";"Não") 
(B) =SE(A2>=12;"Sim";"Não") 
(C) SE(A2>=12;"Sim";"Não") 
(D) =SE(A2>12;"Sim";"Não") 
(E) =SE(A2=>12;"Sim";"Não") 
 

24 Qual das opções abaixo é usada como sinônimo de endereço de uma página na internet? 
 
(A) UDP 
(B) URL 
(C) ISP 
(D) DNS 
(E) TCP 
 

25 Qual das técnicas abaixo é caracterizada por copiar dados de um dispositivo para outro com o intuito de 
preservar esses dados? 

 
(A) Antivirus 
(B) Leaft package 
(C) Sniffer 
(D) Backup 
(E) Fiber copy 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 Quando o servidor está à frente de uma situação de atendimento ao público, ele representa toda a instituição em 
que trabalha. Ele é a instituição naquele momento e mostra uma articulação contínua entre as diversas 
dimensões organizacionais - estruturas, pessoas, recursos tecnológicos e departamentais. A base do 
atendimento está no conhecimento do conjunto de recursos disponíveis, o que garante a 

 
(A) amplitude de controle. 
(B) efetividade organizacional. 
(C) política de negociação. 
(D) avaliação e o controle organizacionais. 
(E) divisão funcional. 
 

27 O servidor Otávio está sob investigação da Comissão de Ética Pública de sua instituição. Se a Comissão 
concluir o servidor não agiu com ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta 
Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil (Decreto 6.029/2007, art.12, 
parágrafo 5, inciso III), ela tomará as seguintes providencias: 

   
(A) Encaminhamento de sugestão de suspensão do servidor por um ano de suas atividades. 
(B) Encaminhamento de sugestão de exoneração do servidor do cargo atual, e de transferência imediata. 
(C) Recomendação de abertura de um processo paralelo, com solicitação de parecer de especialista. 
(D) Recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade de conduta assim o exigir. 
(E) Encaminhamento de sugestão de exoneração de função de confiança, com a volta do servidor ao seu cargo 

inicial, sem as vantagens financeiras que lhes eram atribuídas. 
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28 Na palestra interna de uma instituição federal de ensino, os servidores ouviram que se faz necessária a 
compreensão do papel da Administração Pública e o engajamento dos gestores nesse papel, por meio do 
compromisso e da capacitação do servidor público. O que dá sentido e direção aos princípios constitucionais da 
Administração Pública determinados no artigo 37 da Constituição  Federal (Brasil,1988) tem a ver com a 

 
(A) excelência dirigida ao cidadão. 
(B) legalidade dos atos. 
(C) moralidade das ações. 
(D) impessoalidade dos servidores. 
(E) eficiência dos recursos. 
 

29 O excesso de normas e a sobrecarga de papéis na instituição em que o servidor Paulo trabalha, o levaram a 
refletir que, no universo das relações interpessoais, na medida em que as pessoas ou grupos divergem sobre 
algo - ideias, valores, procedimentos e outros - é estabelecida uma situação de: 

 
(A) expectativa. 
(B) inconstância. 
(C) descontrole. 
(D) variabilidade. 
(E) conflito. 
 

30 A equipe de comunicação de uma unidade executiva federal foi convocada para elaborar um trabalho que 
contribuísse para a manutenção de sua legitimidade institucional. Trata-se de um dos papéis que a comunicação 
desempenha, que é o de 

 
(A) ligação interorganizacional. 
(B) apresentação organizacional. 
(C) ligação. 
(D) comando e controle. 
(E) formação de ideias. 
 

31 Na aula inaugural de uma instituição de ensino, o tema escolhido foi Planejamento Estratégico como uma 
ferramenta mais utilizada pelas organizações. Na ocasião, afirmou-se que o Planejamento Estratégico é um 
processo que consiste na análise sistemática das competências, incompetências ou possibilidades de melhorias 
da organização e na análise de seu ambiente externo, representado por 

 
(A) processos e conteúdos. 
(B) estratégias e acordos. 
(C) oportunidades e ameaças. 
(D) negociações e acordos. 
(E) rotinas e fluxos. 
 

32 Ao conversar sobre etapas do Planejamento Estratégico, um professor referiu-se ao primeiro item das etapas, 
que alguns chamam de crenças, princípios, políticas, filosofia ou ideologia. Ele aprofundou o tema, referindo-se 
aos elementos que servem como norteadores de comportamento para os membros de uma organização na sua 
totalidade, e que indicam o que é certo e o que é errado, chamado. Esses elementos são chamados de 

 
(A) Mudanças. 
(B) Valores. 
(C) Negócios. 
(D) Fatores Críticos. 
(E) Estratégias. 
 

33 Os servidores envolvidos na elaboração de um plano estratégico de uma instituição discutiam sobre como se 
elabora a MISSÃO de uma organização. Eles concluíram que, no momento da formulação dessa MISSÃO, 
algumas questões são consideradas importantes, mas, a principal a ser respondida, é: 

 
(A) Qual é o seu negócio? 
(B) O que ela faz? 
(C) Para quem ela faz? 
(D) Qual a sua estrutura? 
(E) Como faz para resolver suas ações? 
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34 Em uma edição mais recente, a revista de circulação interna de uma instituição de ensino trata de Planejamento 
Estratégico e, especificamente, traz matéria sobre VISÃO. A matéria afirma que VISÃO é a imagem 
compartilhada daquilo que os gestores dessa organização querem que ela seja ou venha ser. Essa perspectiva 
comum entre os membros, está relacionada ao  

 

(A) inovador. 
(B) qualitativo. 
(C) motivacional. 
(D) ambiental. 
(E) estrutural. 
 

35 A equipe de acompanhamento e controle de uma instituição tem como objetivo principal cuidar para que o 
Planejamento Estratégico seja implementado. Uma das ferramentas a ser usada é o BSC (Balanced 
Scorecard), que cria um mapa estratégico a partir de quatro perspectivas: a financeira, a dos clientes, a dos 
processos internos e a 

 
(A) dos objetivos e dos indicadores. 
(B) do aprendizado e do crescimento. 
(C) do acompanhamento e da avaliação. 
(D) da capacitação e do desenvolvimento. 
(E) do treinamento e do desenvolvimento. 
 

36 A instituição em que Paulo exerce suas funções de trabalho vive momentos como: mudanças de diretoria para 
ocupação de cargos, conflitos entre Diretores ou até mesmo a demissão de pessoas imediatamente ou até a 
médio prazo. Como se observa, são ocorrências que não dizem respeito ao Planejamento Estratégico, mas sim 
a 

 

(A) rotinas burocráticas. 
(B) fluxos internos. 
(C) mudanças ambientais. 
(D) decisões estratégicas. 
(E) análises de cenários. 

 

37 A unidade de Estudos e Projeções em uma instituição de ensino terá que realizar um planejamento que se 
relacione com os objetivos de médio e curto prazos, para otimizar determinadas áreas funcionais. Então, esta 
unidade deverá realizar um Planejamento: 

 

(A) Estratégico. 
(B) Operacional. 
(C) Tático. 
(D) de Cenário. 
(E) de Processo. 

 

38 Durante a conversa de um grupo de pessoas sobre um trabalho de recursos humanos institucional, afirmou-se 
que: as formas usuais de se enfocar as atividades de Gestão de Pessoas nas organizações, não são capazes 
de atingir a eficácia organizacional desejada. É necessário que a gerência de pessoas esteja preparada para 
vincular-se ao 

 
(A) Modelo Diretivo. 
(B) Modelo Colegiado. 
(C) Comportamento Organizacional. 
(D) Planejamento Estratégico. 
(E) Ambiente Interno. 
 

39 A adoção de Gestão de Pessoas fundamentada em competências requer que a organização identifique, com 
clareza, as lacunas ou deficiências em seu quadro funcional que podem retardar ou bloquear a obtenção dos 
macro-objetivos estratégicos. A palavra competência está relacionada com 

 
(A) a estrutura e o cargo. 
(B) o ambiente e as tarefas. 
(C) o cargo e a descrição do cargo. 
(D) os processos de trabalho e as rotinas. 
(E) a pessoa e a tarefa. 
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40 Costuma-se dizer que o recrutamento é o primeiro passo de um processo de seleção, o qual atrai candidatos 
interessados que se enquadrem nas exigências iniciais para o preenchimento de uma vaga. O recrutamento, 
portanto, é estratégico e seu ponto de partida é o(a) 

 
(A) Regimento. 
(B) Estrutura. 
(C) Ambiente. 
(D) Cargo. 
(E) Tarefa. 
 

41 Os servidores que trabalham com Gestão de Pessoas nas instituições têm lido que a maioria dos estudos sobre 
o processo de capacitação o apresenta com algumas grandes etapas. A etapa de levantamento de 
necessidades identifica as competências que uma instituição precisa desenvolver para alcançar seus objetivos, 
os indivíduos que necessitam de capacitação, assim como 

 
(A) conhecimentos, habilidades e atitudes dos indivíduos. 
(B) processos de recrutamento, seleção e alocação dos indivíduos. 
(C) métodos de trabalho, habilidades e tarefas dos indivíduos. 
(D) conteúdo das tarefas, conhecimentos e seleção dos indivíduos. 
(E) atitudes, métodos de trabalho e processos de recrutamento. 
 

42 A Competência é vista como uma característica específica que leva uma pessoa a agir de forma responsável e 
comprometida, o que resulta em um rendimento superior efetivo. Essa abordagem também se insere no 
contexto da Administração Pública. Todos os agentes que participam de órgãos públicos que prestam serviços 
ao cidadão deverão estar focados na obtenção do(da) 

 
(A) eficiência e da eficácia. 
(B) desempenho e da produtividade. 
(C) fluxo e da eficácia das rotinas.  
(D) eficiência e do desempenho. 
(E) produtividade e do fluxo de papéis. 
 

43 Há servidores que não apresentam conhecimento específico sobre as estratégias de marketing ou de produção 
da organização, mas emitem ideias ou opiniões de grande valor para o desenvolvimento delas. Esse 
conhecimento é chamado de 

 
(A) estratégico. 
(B) explícito. 
(C) tácito. 
(D) operacional. 
(E) específico. 
 

44 Um dos aspectos da Qualidade de Vida que merece atenção é a Qualidade de Vida no Trabalho. É na chamada 
atividade laboral que o ser humano passa um terço do seu dia e os melhores e mais produtivos anos de sua 
vida. Um dos aspectos das dimensões da tarefa que proporcionam estados psicológicos críticos vividos pelas 
pessoas em sua relação de trabalho tem a ver com o impacto que a tarefa executada por um indivíduo exerce 
na vida ou no trabalho de outras pessoas. Essa dimensão básica está relacionada com 

 
(A) Autonomia. 
(B) Significado da tarefa. 
(C) Identidade da tarefa. 
(D) Variedade de Habilidades. 
(E) Feedback. 

45 Dentre os princípios que constituem a Administração Pública, há aquele que se opõe a quaisquer vontades 
personalistas de governantes. Ele é o antídoto contra poderes oligárquicos ou absolutistas que poderiam minar a 
responsabilidade da Administração. Trata-se do princípio da 

 
(A) Legalidade. 
(B) Racionalidade. 
(C) Impessoalidade. 
(D) Publicidade. 
(E) Eficiência. 
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46 O Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal, na pag.12, chama a atenção para o 
fato de que, diferentemente do que se pressupõe, as compras públicas sustentáveis não são as mais caras; pelo 
contrario, resultam em economia para o consumidor, ao priorizarem 

 
(A) resultados e objetivos eficientes. 
(B) insumos e serviços gerais. 
(C) bem-estar e segurança nas compras. 
(D) eficiência e redução de desperdícios. 
(E) insumos e serviços gerais. 
 

47 O decreto 7.746/2012 regulamenta o art. 3º.da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, 
práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 
administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 
Pública -CISAP. De acordo com o art.11 desse Decreto, compete à CISAP propor à Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação 

 
(A) regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável no prazo de 30 dias a partir da 

instituição da CISAP. 
(B) cronograma de sistema integrado de informações para alimentar as diretrizes básicas. 
(C) plano de incentivo para órgãos que se destacaram pela rapidez das ações, quando se tratar de medidas 

complementares. 
(D) ações para divulgação dos atos normativos e confidenciais, desde que aprovadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente em sessão extraordinária. 
(E) estratégias de sensibilização e capacitação de servidores para a correta utilização dos recursos produtivos e 

para a execução da gestão logística de forma sustentável. 
 

48 A Lei 8.666/1993, que regulamenta o art.37, inciso XXI da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. Conforme o art.12 dessa Lei, nos projetos básicos 
e nos projetos executivos de obras e serviços serão considerados alguns requisitos, entre os quais 

 
(A) funcionalidade e adequação ao interesse público. 
(B) economia no controle, conservação e adequação. 
(C) possibilidade de emprego de mão de obra excedente, materiais e tecnologia. 
(D) adoção de normas técnicas de saúde, previdência e qualidade de trabalho.  
(E) impacto ambiental. 
 

49 A respeito do Processo Administrativo, o servidor Augusto foi esclarecido que somente a autoridade competente, 
indicada pelo regimento e regulamento, que tiver ciência da irregularidade no serviço público poderá instaurar a 
sindicância, que será constituída de três fases: 

 
(A) abertura ou instauração, defesa e relatório. 
(B) instauração, relatório e defesa. 
(C) abertura ou instauração, inquérito e julgamento. 
(D) sindicância, autuação e julgamento. 

(E) citação, tomada de depoimento e relatório. 
 

50 A equipe de um jornal procura uma determinada instituição para realizar um levantamento de informações a 
respeito de produção documental sobre exploração de trabalho infantil no período de 1990 a 2012. A unidade de 
trabalho na qual a equipe do jornal deve pesquisar a informação é o(a) 

 
(A) Diretoria Geral. 
(B) Assessoria Técnica. 
(C) Núcleo de projetos. 
(D) Protocolo. 
(E) Arquivo. 

 




