CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL Nº 003 – 10/05/2018

CARREIRA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
CARGO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

CADERNO DE PROVAS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões objetivas, devidamente ordenadas (1 a 50). Para
cada questão objetiva, há 1 (uma) proposição e 4 (quatro) alternativas (a, b, c, d). Caso este caderno esteja
incompleto ou tenha imperfeições gráficas, comunique ao fiscal para que este tome as devidas providências.
2. Você receberá um Cartão-Resposta no qual deverão ser transcritas as respostas das questões objetivas. Esse
cartão é nominal e insubstituível, portanto evite rasuras, emendas ou dobraduras e utilize somente caneta
esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta azul ou preta, para seu preenchimento.
3. Ao passar as alternativas escolhidas para o Cartão-Resposta, observe bem o número da questão e a alternativa
correspondente à resposta escolhida. Somente uma alternativa deverá ser marcada como a resposta correta de
acordo com a respectiva proposição.
4. No Cartão-Resposta, preencha todo o espaço correspondente à alternativa escolhida, tendo o cuidado de não
ultrapassar os limites demarcados e nem fazer borrões.
5. Assine somente o Cartão-Resposta no local indicado e não ultrapasse os limites demarcados.
6. Não é permitido o uso de calculadoras ou qualquer instrumento de cálculo, bem como é vedado portar
aparelhos celulares, relógios de qualquer tipo, bips, aparelhos de som (tais como IPOD, MP3, MP4, entre outros)
durante o período de realização da prova. Também não será permitida a consulta a livros, revistas, folhetos,
anotações ou a qualquer outra fonte bibliográfica.
7. A duração das provas é de 3 (três) horas, já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do
Cartão-Resposta.
8. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após assinarem a Ata de Realização das provas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto 1 e responda às questões 1 e 2.
TEXTO 1
Este livro começou em 12 de outubro de 2007. (...) Eu já tinha uma proposta na cabeça. Ou melhor, várias (...). Foi aí que
começou a aventura. Todas as minhas ideias foram rejeitadas. E veio a provocação final:
— Por que não falar da sua experiência como ator negro?
As duas perguntas que mais fazem a um ator negro, além das básicas “Esse personagem é um presente para você?” e “Você
prefere fazer teatro, cinema ou tv?”, são:
— Sendo um ator negro, o que acha dessa coisa toda de racismo?
— Como é fazer um médico, arquiteto, surfista, Roque Santeiro, boêmio da Lapa, padre, gay ou seja lá quem for... negro?
Quando ouço essa última, sempre me dá vontade de responder algo bem esdrúxulo, do tipo: “Não sei, pois nunca fiz um
médico, arquiteto, surfista, Roque Santeiro, boêmio da Lapa, padre, gay ou seja lá quem for... verde”.
Às vezes, e sei que você que me lê agora também faz isso, no meio de uma conversa viajo para um universo paralelo e
lembro ou imagino coisas. Neste momento, o universo paralelo se abriu e me lembrei de um papo que tive com Wagner (o
Moura) depois que nos mudamos de Salvador para o Rio (...), em que ele, meio entristecido, disse que estava cansado, pois só
era chamado para fazer papéis de bandido ou nordestino.
— E eu, brother, que só sou chamado para fazer negro? Você, pelo menos, ainda tem duas opções — brinquei.
(...)
Ter passado a conviver com pessoas que não refletiam sobre o racismo no seu dia a dia me fez buscar argumentos para
inserir esse tema nas conversas. Queria que elas percebessem o que para mim era tão claro. Queria dividir sem medo minha
sensação de entrar num restaurante e ser o único negro no lugar. Queria mostrar as riquezas da cultura afro-brasileira, da qual
eu tanto me orgulho e que é tantas vezes ignorada.
(...) A palavra “identidade”, que passou a aparecer com cada vez mais frequência, calou fundo em mim. Ao mesmo tempo,
comecei a ter a clareza de que essa não é uma “questão dos negros”. É uma questão de qualquer cidadão brasileiro, ela diz
respeito ao país, é uma questão nacional. Para crescer, o Brasil precisa potencializar seus talentos, e o preconceito é um forte
empecilho para que isso aconteça.
RAMOS, LÁZARO. Na minha pele. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017, p. 9-10, 12-13.

1. Analise o trecho:
“Às vezes, e sei que você que me lê agora também faz isso, no meio de uma conversa viajo para um universo paralelo e lembro
ou imagino coisas.”
Assinale a alternativa correta.
a) O autor utiliza a palavra “viajo” no sentido denotativo para expressar seu deslocamento no tempo da narrativa.
b) O autor utiliza a metáfora da viagem para expressar seu descontentamento com a conversa que estava acontecendo.
c) O autor estabelece uma espécie de diálogo com o leitor para gerar empatia e aproximá-lo da discussão.
d) O autor afirma que viaja para outro universo com o objetivo de evitar conversas desagradáveis e perguntas idiotas.
2. Analise o trecho:
“— E eu, brother, que só sou chamado para fazer negro? Você, pelo menos, ainda tem duas opções”.
Assinale a alternativa correta.
a) A palavra “brother” demonstra a informalidade da conversa entre os amigos.
b) Há uma contradição no uso de “pelo menos” e “ainda” na mesma frase, pois “pelo menos” expressa exclusão e “ainda”
expressa adição.
c) A expressão “fazer negro” refere-se aos papéis que Lázaro Ramos e Wagner Moura representavam com frequência.
d) A palavra “brother” é um estrangeirismo e não deveria ter sido utilizada em um contexto formal como o de um livro.
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Leia os textos 2 e 3 responda às questões de 3 e 4.
TEXTO 2

TEXTO 3

Revista Época, ed. 666, 21/02/2011. Disponível em: <https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: 18 Maio 2018.
Revista Veja, ed. 2519, ano 50, n. 9, 01/03/2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2519/>. Acesso em: 18 Maio 2018.

3. Analise o trecho:
“Taís Araújo e Lázaro Ramos são o par mais poderoso do showbizz. E ainda simbolizam a vitória do talento sobre a barreira
racial”.
Assinale a alternativa correta:
a) As palavras “Taís”, “Araújo” e “Lázaro” seguem a mesma regra de acentuação: são proparoxítonas.
b) A palavra “par” é utilizada como sinônimo de casal.
c) A expressão “showbizz” é um estrangeirismo e foi aportuguesada no texto.
d) A palavra “sobre” está empregada de maneira incorreta. O correto seria “sob”, que expressa a ideia de superação.
4. Relacionando os textos 1, 2 e 3, é correto afirmar que:
a) todos abordam a mesma temática: a discriminação contra os negros no Brasil.
b) a única relação entre eles é que o ator Lázaro Ramos aparece em todos.
c) os textos 2 e 3 não têm relação nenhuma com o texto 1.
d) os textos 2 e 3 contradizem o que Lázaro Ramos discute no texto 1.
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TEXTO 4
Ricos 'não deveriam usar o SUS', diz Drauzio Varella
Luis Barrucho - 16/05/2018.

O médico mais famoso do Brasil não tem papas na língua. Aos 75 anos, o paulistano Drauzio Varella é dono de opiniões
fortes - e polêmicas. Em entrevista à BBC Brasil no Reino Unido, onde participou de um ciclo de palestras organizado por
estudantes brasileiros, ele defendeu que os ricos deixem de usar o Sistema Único de Saúde (SUS).
"[…] Ousou dizer que saúde é um bem de todos e um dever de Estado (…). Acho que, num país com a desigualdade do Brasil,
temos uma parte da população com condições econômicas bastante favoráveis que não deveria usar o SUS. Deveria deixá-lo
para quem não tem outra alternativa [...]. Então, não tem sentido de eu estar ocupando o lugar do outro, tenho que me
entender com a iniciativa privada", diz.
BBC Brasil: O sr. vem atuando em penitenciárias brasileiras há muito tempo. Essa dedicação gerou três livros entre eles o
best-seller Carandiru, que virou filme. Como o sr. vê a atual situação das penitenciárias brasileiras?
Drauzio Varella: A sociedade brasileira, na qual eu me incluo, quer ver bandido na cadeia. Quando cheguei ao sistema
penitenciário, em 1989, no antigo Carandiru, o Brasil tinha 90 mil prisioneiros, entre homens e mulheres. A população total de
presos hoje no Brasil está na casa dos 720 mil. Encarceramos muito mais do que no passado. Sete vezes mais. Mas a população
do país não aumentou sete vezes mais de 1989 para cá. E a segurança pública melhorou nas cidades brasileiras? É isso que
ninguém reflete. Está na cara que isso é uma guerra perdida. Não é assim que vamos resolver o problema. Não é desse jeito.
Encarcerar simplesmente não melhora a segurança nas cidades. A gente se esquece de que esses que estão sendo presos vão
ser libertados em pouco tempo. Mas quando voltam, voltam mais preparados para o crime. Vão conviver com os mais velhos,
que participam de facções criminosas. Vão sair da cadeia mais organizados, mais articulados, do que quando entraram. O
encarceramento tem que ser repensado. Está certo prender por quatro anos uma menina que coloca droga na vagina e leva
para o namorado? Quem aqui ganha com isso?
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-44090888>16/05/2016. Acesso em 19 maio. 2018. [Adaptado].

5. É correto, de acordo com o texto 4, afirmar que:
a) Dr. Drauzio queria ver bandido na cadeia, então aumentou a população de prisioneiros de 90 mil para 720 mil depois
de 1989.
b) O índice de crescimento populacional no país foi menor que o índice de aumento das prisões, comparando-se um
mesmo período.
c) Não há penas longas no Brasil, pois os presos vão ser libertos em pouco tempo.
d) Dr. Drauzio afirma que é contra a prisão de mulheres que escondem drogas na vagina.
6. É correto afirmar que o termo “cara”, de acordo com o texto 4, é:
a) uma gíria.
b) uma aliteração.
c) um jargão.
d) uma parte do corpo.
7. Na sequência da entrevista do Texto 4, temos o seguinte fragmento: “Durante __________ conversa, Varella também falou
sobre sua experiência nos presídios brasileiros, nos quais é voluntário __________ décadas. Também discorre sobre temas
que costumam gerar polêmica, como __________ descriminalização das drogas, o aborto, __________ homossexualidade e
o papel da fé no processo de cura”. Marque a alternativa que completa adequadamente esse fragmento do texto 4:
a) à, a, há, a.
b) a, há, a, a.
c) a, a, à, há.
d) há, há, à, a.
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TEXTO 5

Disponível em: <https://1.bp.blogspot.com/-XIMYcmtw6MA/VUbx3rQZtpI/AAAAAAAASlQ/ 3Kmxf4eUoOc/s1600/image%2B(1).jpg>.
Acesso em: 19 maio. 2018.

8. Em “Muito bem, vamos já tirar vocês dos corredores!!”, no texto 5, a palavra sublinhada pode ser substituída por:
a) abdicar
b) arrebatar
c) abandonar
d) dissuadir
9. Sobre o texto 5, é correto afirmar que sua compreensão está condicionada à adequada percepção do humor construído a
partir:
a) da expressão de surpresa dos pacientes e do sorriso suave expresso no rosto do ceifador.
b) da resignação para resolver as mazelas do serviço público de saúde, especialmente a superlotação.
c) da presença do ceifador de vidas que, ao recolher os pacientes, resolve o problema de superlotação do SUS.
d) da gestão participativa que está sendo adotada no SUS e pretende eliminar as filas de espera.
10. Em “Muito bem, vamos já tirar vocês dos corredores!!”, no texto 5, ao substituir a palavra “vocês” por um pronome oblíquo,
a frase correta é:
a) Muito bem, lhe vamos já tirar dos corredores!!
b) Muito bem, vamos já tirá-los dos corredores!!
c) Muito bem, vamos já tirar os dos corredores!!
d) Muito bem, vamos já tirar-vós dos corredores!!
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LEGISLAÇÃO
11. O Decreto nº 1171, de 22 de junho de 1994, aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal. Consoante a esse Decreto, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear
o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.
O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto.
O servidor público poderá deixar de seguir a legalidade, desde que esteja preservando a honra e a tradição dos
serviços públicos.
A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia 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.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
12. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído por meio da Lei nº 8069/1990, completará 28 anos no dia 13 de
julho de 2018. Desde que foi criado, o ECA vem se consolidando como o principal instrumento de construção de políticas
públicas para a promoção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Segundo a Lei nº 8069/1990, a garantia de
prioridade à criança e ao adolescente, compreende:
I.
II.
III.
IV.

Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Estão CORRETAS:
a) II e III, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II, III e IV.
d) I, III e IV, apenas.
13. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, inciso XVI, que é vedada a acumulação de cargos públicos, salvo:
a) A de dois cargos na área da saúde, sendo, portanto, o primeiro em hospital e o segundo em escola; a de um cargo de
professor em universidade com outro técnico em hospital.
b) A de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
c) A de dois cargos em educação, sendo um de professor com carga horária de 40 horas semanais e outro de técnicoadministrativo de 40 horas semanais; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas e distintas.
d) A de dois cargos administrativos; a de um cargo de professor com outro comercial; a de um cargo ou emprego privativo
de profissionais de saúde e outro de profissional liberal.
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14. Promulgada em 18 de novembro de 2011, a Lei nº 12527, regula o acesso a informações. Consoante a essa Lei,
especificamente no seu art. 3º, que legisla sobre os procedimentos necessários para assegurar o direito fundamental de
acesso à informação, considere as seguintes diretrizes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
Divulgação de informações de interesse público, mediante solicitações e de acordo com o interesse do gestor público.
Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
Desenvolvimento do controle social da administração privada.

Estão CORRETAS as assertivas:
a) I, II e V, apenas.
b) II, IV e V, apenas.
c) II, III e V, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
15. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, após o período da Ditadura Militar,
é a Lei Suprema do país que instituiu o Estado Democrático de Direito “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
1988). O dever do Estado Democrático com a educação pode efetivar-se mediante a garantia:
I. Da progressiva universalização do ensino médio gratuito.
II. Do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
III. Do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em escolas especiais.
IV. Da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
V. Da oferta de ensino noturno regular, adequado, primeiramente, às condições pedagógicas da escola e, posteriormente,
às condições do educando.
Sobre as alternativas é CORRETO afirmar:
a) Somente I, II e IV são verdadeiras.
b) Somente II, III e V são verdadeiras.
c) Somente III e IV são verdadeiras.
d) Somente a V é verdadeira.
16. A forma, a estrutura de organização e o funcionamento instituem as especificidades dos institutos federais como
instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicâmpus, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Dessa forma, no desenvolvimento da sua ação
acadêmica e em cada exercício, os institutos federais deverão:
a) Garantir o máximo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender à educação profissional técnica de nível
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos.
b) Ofertar cursos superiores, preferencialmente de tecnologia, visando à formação de profissionais para atuar, sobretudo,
em setores da economia.
c) Garantir o máximo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender aos cursos de licenciatura, bem como
programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica,
majoritariamente nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional.
d) Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica.
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17. As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas consideradas reparatórias das desigualdades
históricas, econômicas, sociais e educacionais. Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal
nº 12711/2012, tornou obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino superior
e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, em cada concurso
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes:
I.
II.
III.
IV.

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita.
que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas.
autodeclarados pretos, pardos e indígenas.
com deficiência, nos termos da legislação.

Sobre as alternativas é CORRETO afirmar:
a) Somente I, III e IV são verdadeiras.
b) Somente III e IV são verdadeiras.
c) Somente a IV é verdadeira.
d) Somente I, II e III são verdadeiras.
18. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 20/12/1996, disciplina a educação escolar, a qual se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias, devendo a mesma vincular-se ao mundo do trabalho e à
prática social. Assim sendo, e em conformidade com a lei em questão, o ensino será ministrado tendo por princípio:
I.
II.
III.
IV.

a consideração com a diversidade étnico-racial.
a unicidade de ideias e de concepções pedagógicas.
o respeito à liberdade e apreço à tolerância.
a valorização da experiência extraescolar.

Sobre as alternativas é CORRETO afirmar que:
a) Somente II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente a IV é verdadeira.
c) Somente I, III e IV são verdadeiras
d) Somente I e II são verdadeiras.
19. A Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais. O art. 132, da supracitada lei, destaca os casos em que a demissão deve ser
aplicada. Quanto à aplicação da demissão, classifique cada um dos casos a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F):
I.
II.
III.
IV.
V.

(
(
(
(
(

) Crime contra a administração pública.
) Abandono de cargo.
) Assiduidade habitual.
) Improbidade administrativa.
) Subordinação em serviço.

A sequência CORRETA é:
a) V-V-V-V-F
b) V-V-F-V-F
c) F-F-V-V-V
d) F-V-V-F-V
20. A Administração Pública no Brasil é dividida em direta e indireta. Tomando por referência a Lei nº 11892, de 29 de
dezembro de 2008, especificamente seu art. 1º, Parágrafo Único, assinale a alternativa CORRETA:
a) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à administração pública federal direta, possuem
natureza jurídica de autarquia, não são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar.
b) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à Administração Pública Federal direta, possuem
natureza jurídica de secretaria especial, são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar.
c) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à Administração Pública Federal indireta, possuem
natureza jurídica de autarquia, são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar.
d) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à Administração Pública Federal indireta, possuem
natureza jurídica de empresa, são detentores apenas de autonomia administrativa, didático-pedagógica e disciplinar.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
21. Certo capital foi aplicado a juros simples de 10% ao mês durante 8 meses. Ao encerrar o prazo dessa aplicação, o
montante obtido foi reaplicado por mais 7 meses, a juros simples de 8% ao mês, resultando em um novo montante no
valor de R$ 7.862,40. Com base nessas informações, pode-se dizer que o capital inicial na primeira operação era de:
a) R$ 5.400,00.
b) R$ 2.800,00.
c) R$ 3.600,00.
d) R$ 4.200,00.
22. Na fase inicial de uma construção civil, 40% da obra foi concluída por 28 operários que trabalharam 8 horas por dia, durante
12 dias. Para a continuidade e conclusão dessa obra, serão dispensados 4 operários e, além disso, o restante de operários
trabalhará 7 horas por dia. Dessa forma, em quantos dias a obra será finalizada?
a) 20 dias.
b) 18 dias.
c) 22 dias.
d) 24 dias.
23. Os dados da tabela abaixo são referentes aos rendimentos mensais de um profissional autônomo, no período de junho a
dezembro do ano passado.
Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Rendimentos (R$)
2.800,00
3.250,00
3.200,00
2.200,00
2.800,00
2.250,00
3.450,00

Nesses termos, é CORRETO afirmar que:
a) O valor do rendimento mediano supera o valor do rendimento médio em R$ 200,00.
b) O valor do rendimento médio é igual ao valor do rendimento modal.
c) O valor do rendimento mediano é igual ao valor do rendimento modal.
d) O valor do rendimento modal supera o valor do rendimento mediano em R$ 100,00.
24. Num processo seletivo para o cargo de assistente administrativo de uma empresa multinacional, é necessário que o
candidato faça um teste objetivo, respondendo a cinco questões, assinalando, para cada uma, uma única opção escolhida
entre “sim”, “não” e “talvez”. Dessa forma, de quantas maneiras distintas esse teste poderá ser respondido?
a) 155 maneiras.
b) 243 maneiras.
c) 201 maneiras.
d) 167 maneiras.
25. A partir das três sentenças a seguir e de seus respectivos valores lógicos, a alternativa que corresponde ao valor lógico das
proposições compostas
e
, nessa ordem, é:
p
q
r
V
F
V
a)
b)
c)
d)

V, V.
F, V.
V, F.
F, F.
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INFORMÁTICA BÁSICA
26. Um recurso encontrado no Windows 10 é a Lixeira do Windows. Ela permite que exclusões de arquivo sejam recuperadas,
caso o usuário assim deseje. Sobre esse citado recurso, pode-se afirmar que:
a) Uma vez transferido para a Lixeira, a recuperação do arquivo só é possível com a senha de administrador.
b) A Lixeira permite que seu tamanho seja limitado. Após exceder esse limite, os arquivos ali armazenados serão
automaticamente excluídos.
c) É possível que se configure a Lixeira para que nenhum arquivo seja movido para ela, mas que possam ser removidos
definitivamente no ato da exclusão do usuário.
d) A Lixeira é uma proteção para arquivos, não sendo possível o armazenamento e recuperação de pastas.
27. Observe a Planilha abaixo. Ela descreve uma lista de compras com as informações de descrição do produto, a quantidade
comprada e o valor unitário do produto nas colunas B, C e D, respectivamente. Nas colunas E e F, estão fórmulas que
calculam o valor total a ser gasto com o produto e o percentual que esse total representa em relação ao total da compra.
Finalmente, a planilha mostra também o valor total da compra.

As fórmulas encontradas nas células E4, F5 e E7, podem ser, respectivamente:
a) =B4*C4, =E5/F7, =SOMAR(E3:E7)
b) =C4*B4, =E5/E7, =SOMA(D3:D6)
c) =C4xD4, =SOMAR(D3:E6) , =E5/E7
d) =C4*D4, =E5/$E$7, =SOMA(E3:E6)
28. Os computadores são equipamentos constituídos por diversos tipos de componentes. Entre esses componentes, podemos
citar o teclado, a impressora, o disco rígido, a placa de rede e as portas USB. Cada um desses componentes pertence a uma
classe de componentes que o caracteriza. Qual das alternativas abaixo representa essa sequência de classes dos dispositivos?
a) De saída, de entrada, de armazenamento, conectores para dispositivos externos e de comunicação de dados.
b) De saída, de armazenamento, de comunicação de dados, de entrada e conectores para dispositivos externos.
c) De entrada, de saída, de armazenamento, de comunicação de dados e conectores para dispositivos externos.
d) Conectores para dispositivos externos, de entrada, de armazenamento, de comunicação de dados e de saída.
29. Os Editores modernos de Textos são softwares fundamentais para a construção de documentos bem elaborados, pois
disponibilizam recursos diversos que facilitam esse trabalho, entre eles, criação de legendas, índices, alinhamentos de texto,
inserção de imagens etc. Sobre recursos do Editor de Textos Microsoft Office Word versão 2013, indique a alternativa
CORRETA:
a) O recurso “Modo de Layout” permite ajustar as características de fonte do documento para uma melhor leitura,
marcando modificações, para evitar alterações acidentais ou indesejadas.
b) O recurso “Controlar Alterações” permite ver cada mudança, pois o Word marcará todas as adições, exclusões,
movimentações e mudanças de formatação, quando um documento estiver sendo editado.
c) O recurso “Ver Edição” permite ver cada mudança, pois o Word marcará todas as adições, exclusões, movimentações e
mudanças de formatação, quando um documento estiver sendo editado.
d) O recurso “Modo de Leitura” permite ajustar as características de fonte do documento para uma melhor leitura,
marcando modificações, para evitar alterações acidentais ou indesejadas.
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30. Os mecanismos de busca, tais como Bing e Google, atuam diariamente vasculhando a Internet para obter informações e
armazená-las em um banco de dados, de forma organizada, possibilitando aos usuários obter resultados rápidos sobre os
mais diversificados assuntos. Todavia, muitas vezes o usuário necessita de resultados mais precisos com o objetivo de
diminuir o universo de resultado da busca. Nesses casos, o Google possibilita utilizar comandos digitados diretamente na
linha de busca. Sobre esses comandos, julgue as proposições abaixo e indique a alternativa CORRETA.
a) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando de sinal de subtração. Assim,
o Google procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex.: salsa -dança).
b) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando defineOut. Assim, o Google
procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex: salsa defineOut:dança).
c) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando inTitleOut. Assim, o Google
procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex: salsa inTitleOut:dança).
d) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando LessThan. Assim, o Google
procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex: salsa LessThan:dança).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
31. Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa CORRETA:
a) O idoso e a pessoa com deficiência não terão qualquer tipo de prioridade na tramitação do processo administrativo
federal, em razão da eficiência administrativa e da igualdade entre administrados.
b) Há uma lei federal própria, Lei nº 9784/1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração.
c) Os direitos à ampla defesa e ao contraditório devem e precisam ser respeitados no processo administrativo, visto seu
caráter inquisitorial.
d) O processo administrativo pode iniciar-se exclusivamente de ofício.
32. João é assistente em administração do Instituto Federal de Goiás (IFG). A pedido da chefia imediata, ele deve realizar
uma comunicação a um particular sobre o término do processo administrativo em que este é interessado, bem como ao
Pró-reitor de Ensino do próprio Instituto Federal de Goiás. Seguindo os pressupostos da Redação Oficial, marque a
alternativa CORRETA:
a) João deve fazer a comunicação com informalidade, cordialidade, detalhamento, prolixidade e clareza.
b) João deve enviar um memorando para o Pró-reitor e um ofício para o particular interessado.
c) Seguindo o princípio da eficiência da administração pública, o mais adequado será João simplesmente ligar para o Próreitor e para o particular, realizando, assim, a comunicação oficial.
d) João deve enviar um ofício para o Pró-reitor e outro para o particular interessado.
33. Maria passou no concurso para Assistente em Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás. Diante desse fato, marque V para verdadeiro e F para falso:
I. ( ) A posse ocorrerá em até trinta dias, contados da publicação do ato de provimento.
II. ( ) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
III. ( ) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.
IV. ( ) A posse não ocorrerá mediante procuração específica.
A sequência CORRETA é:
a) V,V,V,V.
b) V,F,F,V.
c) V,V,V,F.
d) F,V,F,V.
34. Sobre o Instituto Federal de Goiás (IFG), marque V para verdadeiro e F para falso:
I.

( ) É uma Instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicâmpus, especializada na oferta
de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas;
( ) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos
de educação superior, o IFG é equiparado às universidades federais.
( ) Entre os objetivos do IFG estão: ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma
de cursos integrados; ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação;
ministrar cursos em nível superior, bem como de pós-graduação latu sensu e stricto sensu;
( ) O Reitor do IFG é nomeado pelo Presidente da República, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução,
após processo de consulta à comunidade escolar do IFG, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo
docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo
discente.

II.
III.

IV.

a)
b)
c)
d)

A sequência CORRETA é:
V,V,V,V.
F,V,F,F.
F,F,F,F.
F,V,F,V.
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35. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação do Instituto Federal de Goiás
(IFG), marque a opção CORRETA:
a) Os cargos do Plano de Carreira são organizados em três níveis de classificação: inicial, intermediário e sênior.
b) Seguindo a legalidade estrita, qual seja, só é permitido ao servidor público fazer aquilo que a lei o autoriza. Não poderá
o técnico-administrativo em Educação envolver-se em atividades de extensão e ensino. Poderá atuar exclusivamente
em atividades administrativas.
c) O ocupante de cargo do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação poderá afastar-se de suas
funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, com
ônus para a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder a quatro anos.
d) Progressão ocorrerá somente por Mérito Profissional.
36. Sobre a lei de Licitações, Lei nº 8666/1993, marque V para verdadeiro e F para falso:
I.
II.

( ) As modalidades de licitação são: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão.
( ) Concorrência 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.
( ) Tomada de preços 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 dias.
( ) Concurso 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.

III.

IV.

a)
b)
c)
d)

A sequência CORRETA é:
F,V,F,V.
V,F,V,F.
V,V,F,F.
F,V,F,F.

37. Maurício é assistente em administração do Instituto Federal de Goiás. Ele está auxiliando a Instituição em um processo de
Pregão, Lei nº 10520/2002. Como base nisso, marque V para verdadeiro e F para Falso:
I.
II.

( ) A definição do objeto será genérica, facilitando a concorrência pública e o menor preço.
( ) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes
ou desnecessárias, limitem a competição.
( ) No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas.
( ) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes disputarão em leilão público e oral, sendo contratado quem
oferecer o produto pelo menor preço.

III.
IV.

a)
b)
c)
d)

A sequência CORRETA é:
F,V,V,V.
F,V,V,F.
V,F,V,V.
V,F,V,F.

38. Sobre o Processo Administrativo, marque a alternativa CORRETA:
a) O não conhecimento do recurso impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, devendo o interessado recorrer
ao Judiciário que exercerá controle de legalidade.
b) Os prazos processuais não se suspendem, nem por motivo de força maior devidamente comprovado.
c) Caso o administrado interponha recurso em órgão incompetente, este deverá encaminhar para o correto em virtude da
eficiência administrativa.
d) Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento.
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39. A Teoria da Administração sofreu várias mudanças ao longo o tempo. Essas mudanças acompanharam as transformações
sofridas pelo ambiente. Marque a opção CORRETA:
a) A organização formal foi um enfoque dado pela Teoria da Administração Científica.
b) Os princípios gerais da administração foi um enfoque dado pela Teoria Clássica.
c) Foi uma das preocupações da Administração Científica, os aspectos humanos, em especial, a motivação.
d) A burocracia, estudada por Max Weber, considerava os papéis físicos como elementos impeditivos de uma boa gestão.

40. O processo administrativo é compreendido pelas funções de planejamento, organização, direção e controle. Quanto a essas
funções é CORRETO afirmar que:
a) O planejamento envolve tarefas de distribuição e monitoramento das atividades dentro de um setor.
b) Estabelecer objetivos e metas são atividades de planejamento.
c) A função de organização está voltada para o estabelecimento de metas.
d) Verificar o alcance de metas é uma atividade exclusiva da função de direção.
41. Um dos temas fundamentais da Teoria Comportamental é a motivação. Sobre esse tema é correto afirmar que:
a) De acordo com Douglas McGregor, autor da Teoria dos Dois Fatores, os fatores motivacionais estão relacionados ao
conteúdo do cargo.
b) Segundo Maslow, a motivação humana está relacionada a dois fatores, o higiênico e o motivacional.
c) De acordo com Herzberg, autor da Teoria X e Y, o homem tem motivação básica e potencial de desenvolvimento.
d) Segundo Maslow, a motivação humana está relacionada às necessidades, sendo estas, dispostas em níveis, segundo
uma hierarquia de importância.
42. A liderança pode ser definida como a capacidade de influenciar um grupo ou equipe em direção ao alcance dos objetivos. A
abordagem dos estilos de liderança define três estilos: autocrática, liberal e democrática. Sobre esse assunto é CORRETO
afirmar que:
a) Quando um líder apresenta um determinado problema para que o grupo possa discutir e decidir sobre o melhor
encaminhamento, pode-se dizer que este líder adotou o estilo liberal.
b) Quando um líder determina o trabalho a ser desenvolvido por cada membro da equipe, bem como as formas de
monitoramento desse trabalho, pode-se dizer que este líder adotou o estilo autocrático.
c) Quando um líder debate um problema com o grupo, estimulando as pessoas à participação, atuando como fomentador
desse grupo pode-se dizer que este líder adotou o estilo liberal.
d) Quando um líder deixa totalmente a cargo do grupo a decisão sobre a divisão do trabalho, bem como o gerenciamento
das metas, pode-se dizer que este líder adotou o estilo democrático.
43. O treinamento visa fornecer ao empregado, funcionário ou servidor público – dependendo de qual organização o contratou -,
as habilidades e atitudes necessárias e/ou complementares ao exercício de suas funções e cargo. Quanto ao processo de
treinamento, este necessita que sejam desenvolvidas algumas etapas. A opção que melhor representa uma sequência lógica
dessas etapas é:
a) Elaboração de programas, levantamento de necessidades, avaliação, execução.
b) Levantamento de necessidades, elaboração de programas, avaliação, execução.
c) Levantamento de necessidades, elaboração de programas, execução, avaliação.
d) Elaboração de programas, levantamento de necessidades, execução, avaliação.
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44. A Gestão Contemporânea de Pessoas adiciona, aos conceitos tradicionais, elementos novos como aprendizagem
organizacional; relações interpessoais; comunicação; gestão estratégica; cooperativismo; tecnologia; empregabilidade;
Qualidade de Vida no Trabalho; cultura; ética; poder e outros. Essa nova abordagem exige, por sua vez, novas capacidades
dos profissionais que trabalham com a gestão. Julgue as afirmativas a seguir e marque a alternativa CORRETA.
I.

O Benchmarking permite que uma organização aprenda, pois busca observar as práticas desenvolvidas por outras
instituições com a finalidade de se aperfeiçoarem as práticas desenvolvidas na instituição observadora.
A cultura de uma organização pode impedir ou facilitar a aprendizagem organizacional.
A preocupação com o que ocorre no ambiente externo é irrelevante na Gestão Contemporânea de Pessoas, uma vez
que ela não está voltada para aspectos que estão fora do alcance das instituições.
A comunicação é fator essencial para que uma organização, pública ou privada, possa alcançar os resultados
planejados.

II.
III.
IV.

a)
b)
c)
d)

Somente I, II e IV são verdadeiras.
Somente I e IV são verdadeiras.
Somente II e IV são verdadeiras.
Somente a IV é verdadeira.

45. Na visão contemporânea, os stakeholders podem ser representados:
a) pelo governo e suas instituições.
b) pelo cliente, ou no caso de uma instituição pública, pelo usuário de serviços públicos, contribuintes etc.
c) por todos os segmentos que influenciam ou são influenciados pelas ações de uma organização.
d) pelos acionistas e investidores de uma organização.
46. Analise as afirmativas a seguir e, após, marque a alternativa CORRETA.
I.
II.

Uma organização ética e socialmente responsável reconhece os stakeholders em suas relações de negócios.
Uma organização pública, de qualquer natureza, pelo princípio do interesse público, deve se preocupar apenas com a
prestação de serviços à sociedade, assim, o conceito de responsabilidade social não se aplica, pois este é um conceito
aplicável apenas às organizações privadas.
A falta de transparência é um indicador da presença de condutas antiéticas.
A preocupação com o meio ambiente é um indicador de atenção à responsabilidade social.

III.
IV.
a)
b)
c)
d)

Somente I, II e III são verdadeiras.
Somente I, II e IV são verdadeiras.
Somente a III é verdadeira.
Somente I, III e IV são verdadeiras.

47. Um dos princípios constitucionais da Administração Pública é a eficiência. Este princípio obriga o Estado a desenvolver e
implementar práticas relacionadas à gestão da qualidade. Em relação à gestão da qualidade no serviço público, marque a
alternativa CORRETA:
a) A qualidade do atendimento feito pelo servidor público é irrelevante, uma vez que o mesmo tem que se atentar ao
princípio da impessoalidade, o que é incompatível com paciência e atendimento personalizado do usuário dos serviços
públicos.
b) O uso de indicadores não é adequado ao serviço público uma vez que os interesses públicos são diferentes dos
interesses privados.
c) As ouvidorias são canais que facilitam a comunicação com o cidadão-usuário, possibilitando a busca de informações
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.
d) As informações colhidas por uma ouvidoria devem ser utilizadas de forma restrita, em especial para atender aos órgãos
de controle externo, não devendo ser utilizadas para finalidades da gestão.
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48. Sobre orçamento público é CORRETO afirmar que:
a) O Plano Plurianual define diretrizes, objetivos e metas de médio prazo (quatro anos) da Administração Pública para as
despesas de capital e outras delas decorrentes.
b) A execução das despesas deve ter a correspondente arrecadação no mesmo período, com exceção das organizações
públicas ligadas à educação e saúde.
c) Um dos princípios clássicos do orçamento público é o da anualidade, que estabelece que um orçamento deve ter
vigência de no mínimo um e no máximo quatro anos.
d) A Lei Orçamentária Anual estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Federal.
49. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico Único, a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em
inspeção médica é denominada:
a) Reintegração.
b) Readaptação.
c) Recondução.
d) Reversão.
50. A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da
União. Não constitui documentação exigida para a habilitação dos licitantes:
a) Habilitação jurídica.
b) Qualificação técnica.
c) Regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
d) Certidão de antecedentes criminais.
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