
 
 

 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 

TIPO: COR AZUL 
FRASE: BORBOLETAS AZUIS GOSTAM MUITO DE LUZ. 
(Transcrever para o cartão de resposta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SUA PROVA INFORMAÇÕES GERAIS 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

� 4h00min é o tempo disponível para a realização da 

prova, já incluindo o tempo para a marcação da 

folha de respostas da prova objetiva. 

� 90min após o início da prova será possível retirar-se 

da sala, sem levar o caderno de prova. 

� 30min antes do término do período de prova será 

possível retirar-se da sala levando o caderno de 

prova. 

Além deste caderno de prova de COR AZUL, contendo 

cinquenta questões você receberá do fiscal de sala 

uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas. 

 

� Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos. 

� Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal 

de sala. 

� Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 

receptor, gravador, telefone celular, máquina 

fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 

alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 

Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 

óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 

tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 

lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

� Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 

 

� Verifique se a cor deste caderno de prova coincide com a 

registrada no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 

imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as 

devidas providências. 

� Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de 

inscrição e documento de identidade e leia atentamente as 

instruções para preencher a folha de respostas. 

� Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

� Marque sua cor de prova em sua folha de respostas. A ausência 

de registro desse fato acarretará na eliminação do candidato, não 

cabendo reclamações posteriores nesse sentido. 

� Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas 

por erro do candidato. 

� Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de 

respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 

apenas as marcações realizadas na folha de respostas. 

� O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os 

candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta 

das impressões digitais dos candidatos. O IDECAN poderá ainda 

realizar outros procedimentos de identificação, visando, também, 

à segurança do certame.  

� Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar 

as folhas de respostas devidamente preenchidas e assinadas ao 

fiscal da sala. O candidato que descumprir a regra de entrega de 

tais documentos será ELIMINADO. 

� Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 

equipamentos e materiais não permitidos deverá ser colocado 

embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, 

permanecendo lacrado durante toda a realização das provas e 

somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de 

provas. 

� Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
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Grandes questões. Respostas indígenas. 
 
Esta semana, no Rio de Janeiro, o povo Kuikuro do Alto Xingu vai dizer HEKITE KUATSANGE EGEI ENHÜGÜ (Seja 

bem-vindo!) para pesquisadores indígenas de todo o mundo. De Papua-Nova Guiné, Kiribati, Sudão, Dominica, Uganda, 
Índia, Quênia e Colômbia, assim como das comunidades Guarani-Kaiowá, Tuxa, Baniwa e Tupinambá do Brasil, povos 
indígenas se reúnem no Museu do Índio para refletir criticamente sobre como métodos indígenas de pesquisa são essenciais 
para entender os principais problemas que o mundo enfrenta no século XXI. 

Seja para abordar os desafios da mudança climática ou o racismo, a sustentabilidade ambiental ou a violência de 
gênero, a seca ou patrimônios culturais ameaçados, os pesquisadores questionam como o conhecimento indígena pode ser 
ativado de forma efetiva como um recurso para desenvolvimento no futuro. 

Pesquisadores do Sudão mostram como o conhecimento tradicional núbio pode informar decisões sobre agricultura 
sustentável. Uma pesquisadora do povo Emberá-Chami demonstra a importância do conhecimento indígena para a resolução 
de questões de deslocamento forçado na Colômbia ao lado de um pesquisador Acholi, que examina soluções para a seca em 
Uganda. 

Grandes questões. Respostas indígenas. Apesar de todos os impactos positivos dessas colaborações para 
pesquisas até agora, sabemos que o Brasil enfrenta questões urgentes relacionadas à sua herança indígena e seu futuro. 
Esse seminário é uma chance para que o povo Kuikuro peça aos colegas indígenas que reflitam juntos sobre como a 
pesquisa acadêmica pode proteger, preservar e promover o desenvolvimento sustentável para os povos indígenas do Brasil. 

Pesquisadores foram convidados a vir ao país para perguntar e entender como esforços de pesquisa colaborativa 
podem promover a resiliência às atuais ameaças a identidades, terras, águas e culturas indígenas. 

Precisamos de metodologias indígenas de pesquisa para compreender a relação entre o desmatamento, a mudança 
climática, os ciclos de colheita e os rituais dos calendários indígenas. Para resistir à municipalização da assistência médica 
indígena, é preciso haver pesquisas para examinar como manter um cuidadoso equilíbrio entre conhecimentos indígenas e 
não indígenas. Já que os Kuikuro não podem mais beber a água do Rio Xingu, precisamos questionar: por quanto tempo 
seus peixes continuarão a alimentar as aldeias, à medida que toxinas agrícolas e industriais poluem seus afluentes ou o 
próprio rio é bloqueado por barragens hidrelétricas? 

Os debates começam sob os milhares de estrelas do céu do Xingu, no Planetário do Rio, enquanto se contemplam 
as cosmologias indígenas nas constelações de cada um de nossos visitantes. Na sequência, haverá a busca de respostas 
para perguntas significativas. Como criar pesquisas equitativas, específicas a um contexto e sensíveis em termos históricos, 
culturais e linguísticos? Como a coprodução de conhecimento entre pesquisadores indígenas e não indígenas pode superar 
desequilíbrios de poder arraigados, sobre os quais nossos sistemas universitários de ensino e pesquisa são construídos? 

Os conselhos de pesquisa do Reino Unido reuniram colaboradores de doze projetos conduzidos por acadêmicos 
britânicos em parceria com pesquisadores indígenas de várias partes do mundo para criar um novo conjunto de diretrizes 
para pesquisa em universidades britânicas. Financiado pelo Global Challenges Research Fund  (GCRF) – um investimento 
de 1,5 bilhão de libras por parte do governo do Reino Unido para criar parcerias que apoiem pesquisas de ponta para lidar 
com os principais desafios enfrentados por países em desenvolvimento –, o seminário examina em que medida a pesquisa 
financiada pelo Reino Unido está sendo conduzida a partir do ponto de vista indígena e busca propor como as universidades 
podem garantir uma estrutura ética para pesquisas que tragam benefícios diretos a povos indígenas. Acima de tudo, vai 
questionar que tipo de pesquisa vale a pena conduzir e qual a melhor forma de realizá-la. 

O povo Kuikuro e a Universidade Queen Mary de Londres colaboram em projetos de pesquisa financiados pelo 
GCRF desde 2016. Isso resultou em um programa de residências artísticas organizado pelo povo Kuikuro na Aldeia Ipatse no 
Alto Xingu, que reuniu mais de 20 artistas de Londres, Madri e Rio de Janeiro. 

Em contrapartida, Takumã fez um documentário que oferece uma reflexão crítica sobre modelos britânicos de 
multiculturalismo, e os Kuikuro colaboraram com o Museu Hornimam, em Londres, para criar uma experiência imersiva da 
cultura do Xingu com o uso de tecnologias de realidade virtual e aumentada.  

Ao dar boas-vindas a nossos colegas de várias partes do mundo, vamos compartilhar muitas questões e esperamos 
ter algumas respostas. Vamos também contar histórias e refletir sobre como as narrativas que precisamos contar e ouvir 
estão cada vez mais ameaçadas de extinção. Estamos nos reunindo para criar e mobilizar conhecimentos. 

 
(Takumã Kuikuro e Paul Heritage.  

Le Monde Diplomatique Brasil. 21 de março de 2019, com adaptações.) 
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1. A respeito das ideias do texto, assinale a afirmativa 
incorreta. 
 

A) Os pesquisadores europeus que se debruçaram sobre pesquisa 
indígena em vários locais do mundo vão se encontrar com os 
indígenas brasileiros. 

B) A população londrina teve possibilidade de entrar em contato com a 
cultura do Xingu por meio da colaboração dos Kuikuro. 

C) O foco do encontro será debater metodologias adequadas para 
tratamento das questões urgentes a cada etnia, por meio de 
pesquisas colaborativas. 

D) O evento busca discutir os melhores caminhos para as pesquisas, 
envolvendo a parceria entre pesquisadores indígenas e não 
indígenas. 

E) Um dos riscos apontados pelo texto reside na possibilidade de fim 
das narrativas indígenas, naturalmente passadas de geração para 
geração. 

 
 

2. No primeiro parágrafo, ao empregar “esta semana”, são 
passadas informações indicadas pelo pronome. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
 

A) O pronome tem valor anafórico, e o evento ocorrerá uma semana 
após a divulgação da notícia. 

B) O pronome tem valor catafórico, e o evento ainda terá sua data 
definida, após a chegada dos convidados. 

C) O pronome tem valor dêitico, e o evento envolverá possivelmente 
atividades no dia 24 de março de 2019. 

D) O pronome tem valor anafórico, e o evento ainda terá sua data 
definida, após a chegada dos convidados. 

E) O pronome tem valor dêitico, e o evento ocorrerá em alguma 
semana futura. 

 
 

3. Pesquisadores foram convidados a vir ao país para 
perguntar e entender como esforços de pesquisa 
colaborativa podem promover a resiliência às atuais 
ameaças a identidades, terras, águas e culturas indígenas.  
(linhas 17 e 18) 

      No trecho acima, há 
 
A) quatro artigos e sete preposições. 
B) três artigos e seis preposições. 
C) dois artigos e cinco preposições. 
D)  três artigos e cinco preposições. 
E)  quatro artigos e sete preposições.  
 
 

4. Assinale a alternativa em que o termo apresente, no texto, 
função sintática idêntica à de “da assistência médica 
indígena” (linha 20 e 21). 
 

A)  do conhecimento indígena (linha 11) 
B)  dos calendários indígenas (linha 20) 
C)  por barragens hidrelétricas (linha 24) 
D)  de ensino e pesquisa (linha 29) 
E)  de tecnologias de realidade virtual e aumentada (linha 43) 
 
 
 
 
 
 

5. Para resistir à municipalização da assistência médica 
indígena, é preciso haver pesquisas para examinar como 
manter um cuidadoso equilíbrio entre conhecimentos 
indígenas e não indígenas. (linhas 20 a 22). Assinale a 
alternativa em que, alterando-se o trecho sublinhado, 
manteve-se a correção gramatical. 
 

A) Para resistir à municipalização da assistência médica indígena, 
devem haver pesquisas para examinar como manter um 
cuidadoso equilíbrio entre conhecimentos indígenas e não 
indígenas. 

B) Para resistir à municipalização da assistência médica indígena, 
pode existir pesquisas para examinar como manter um 
cuidadoso equilíbrio entre conhecimentos indígenas e não 
indígenas. 

C) Para resistir à municipalização da assistência médica indígena, 
hão de haver pesquisas para examinar como manter um 
cuidadoso equilíbrio entre conhecimentos indígenas e não 
indígenas. 

D) Para resistir à municipalização da assistência médica indígena, 
hão de existir pesquisas para examinar como manter um 
cuidadoso equilíbrio entre conhecimentos indígenas e não 
indígenas. 

E) Para resistir à municipalização da assistência médica indígena, 
haverão pesquisas para examinar como manter um cuidadoso 
equilíbrio entre conhecimentos indígenas e não indígenas. 

 
 

6. Já que os Kuikuro não podem mais beber a água do Rio 
Xingu, precisamos questionar: por quanto tempo seus 
peixes continuarão a alimentar as aldeias, à medida que 
toxinas agrícolas e industriais poluem seus afluentes ou o 
próprio rio é bloqueado por barragens hidrelétricas?  (linhas 
22 a 24).  
 

A respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Não há no trecho pronomes relativos. 
II. Na primeira oração, há um adjunto adverbial de tempo. 
III. A expressão “á medida que” pode ser substituída, sem 

prejuízo de sentido, por “na medida em que”. 
 

Assinale 
 

A)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B)  se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D)  se todas as afirmativas estiverem corretas. 
E)  se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 
 

7. De acordo com o texto, numa relação lógica entre Sudão, 
Colômbia e Uganda, é correto afirmar que a agricultura 
sustentável está para 
 

A)  conhecimento tradicional. 
B)  conhecimento indígena. 
C)  soluções para a seca. 
D)  povo Emberá-Chami. 
E)  pesquisador Acholi. 

 
 
 
 

Arthur
Realce

Arthur
Realce



 

 

 

  

~ 4 ~ 

 

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – COR AZUL 
 

8. Na linha 2, foi grafado corretamente o vocábulo bem-vindo, 
com hífen. Das alternativas a seguir, assinale a que não siga 
o exemplo de correção ortográfica de bem-vindo. 

 
A) funcionário-padrão 
B) bem-sucedido 
C) mal-humorado 
D) palavra-chave 
E) hora-extra 
 
 

9. Assinale a alternativa em que a inversão da ordem dos 
termos provoque alteração gramatical e semântica. 
 

A) principais problemas (linha 5) / problemas principais 
B) conhecimento tradicional (linha 9) / tradicional conhecimento 
C) atuais ameaças (linha 18) / ameaças atuais 
D) várias partes (linha 31) / partes várias 
E) experiência imersiva (linha 42) / imersiva experiência 
 
 

10. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada 
seguindo regra igual à de reúnem (linha 4). 
 

A) núbio (linha 9) 
B) construídos (linha 29) 
C) águas (linha 18) 
D) próprio (linha 23) 
E) benefícios (linha 36) 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Em uma determinada urna foram colocadas 20 bolas 
numeradas de 1 a 20. Qual a probabilidade de se retirar uma 
bola dessa urna que apresente um número maior que 7 e 
primo? 
 

A) 20%. 
B) 0,25. 
C) 30%. 
D) 0,5. 
E) 0,65. 
 

 

12. O conjunto que representa o resultado da interseção entre o 
conjunto dos números naturais, N, e o conjunto dos números 
inteiros, Z, é 
 

A) {0}. 
B) {  }. 
C) N. 
D) Z. 
E) {-1, 0, 1}. 
 

 

13. Uma determinada prova de um concurso público possui 5 
questões de raciocínio lógico. Cada uma dessas questões 
possui 5 itens a analisar, que devem ser julgados como 
corretos ou incorretos. De quantas maneiras um candidato 
pode responder a essas 5 questões, considerando respostas 
aos itens como corretos e incorretos? 

 
A) 5.  
B) 625.  
C) 1024.  
D) 3125.  
E) 5000. 

RASCUNHO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

~ 5 ~ 

 

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – COR AZUL 
 

14. Se Davi é surfista, então Ana não é bailarina. Bruno não é 
jogador de futebol ou Cinthia não é ginasta. Sabendo-se 
que Cinthia é ginasta e que Ana é bailarina, pode-se 
concluir corretamente que 
 

A) Bruno é jogador de futebol e Davi é surfista. 
B) Bruno é jogador de futebol e Davi não é surfista. 
C) Bruno não é jogador de futebol e Davi é surfista. 
D) se Bruno não é jogador de futebol, então Davi é surfista. 
E) Bruno não é jogador de futebol e Davi não é surfista. 
 

 

15. Considere os conjuntos  
 

A = {0, 1, 2, 3}  
B = {1, 3}  
C = {1, 2, 3} 
 

Qual conjunto representa o resultado de (A ∩ B) U C? 
 

A) {0, 1, 2, 3}. 
B) {1, 2, 3}. 
C) {1, 3}. 
D) {0, 2}. 
E) {0}. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
 

16. Considere que o fragmento de planilha abaixo foi extraído do 
editor de planilhas Microsoft Excel 2016 (configuração padrão 
– idioma Português Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Em relação ao seu conteúdo, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Para obter o valor 141, o usuário digitou a fórmula = 
SOMA(B2;B5) na célula B6. 

II. Caso o usuário digite a fórmula = 
=SOMASE(A2:A5;A4;B2:B5) na célula B6, o resultado será 
45. 

III. Para obter o valor Total na célula B6, o usuário poderá digitar 
a seguinte fórmula = B2+B3+B4+B5 

 

   Assinale 
 

A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas 
 

 

17. Observe as imagens abaixo, que representam três botões de 
comando do editor de texto Microsoft Word 2016 
(configuração padrão – idioma Português Brasil): 

 
 

 
Os botões acima indicados são utilizados, respectivamente, 
para 
 

A) 1 – definir a orientação do texto em um documento;  2 – definir o 
número de linhas e colunas em uma tabela; 3 – selecionar os 
destinatários de uma Mala Direta. 

B) 1 – definir a cor de fundo do documento; 2 – inserir linhas de grade 
no documento; 3 – definir permissões de acesso ao documento. 

C) 1 – definir a orientação do papel; 2 – inserir tabelas no documento; 
3 – selecionar os destinatários de uma Mala Direta. 

D) 1 – definir a quantidade de páginas do documento; 2 – inserir linhas 
de grade no documento; 3 – formatar o texto em colunas. 

E) 1 – definir a orientação do papel; 2 – inserir linhas de grade no 
documento; 3 – selecionar os destinatários de uma Mala Direta. 

 
 

18. A topologia física de rede representa o layout no qual estão 
conectados os computadores e os outros componentes da 
rede. Uma topologia de rede em Estrela consiste em 
equipamentos 

 

A) conectados a um nó central, que é responsável por controlar o 
tráfego de dados. O nó central é geralmente o switch, que é 
responsável por analisar os pacotes e gerenciar sua distribuição. 

B) conectados em série; nesse tipo de topologia é necessário que em 
cada extremidade do cabo exista um terminador. O fluxo dos dados 
é bidirecional. 

C) interligados em série; ao invés de terminadores nas extremidades 
do cabo, uma extremidade é conectada a outra formando um 
círculo. O fluxo de dados é unidirecional. 

D) interligados em série; em que um equipamento bridge é conectado 
entre as extremidades do cabo formando um círculo. O fluxo de 
dados é bidirecional. 

E) conectados em série; em que, entre as extremidades do cabo, é 
conectado um equipamento hub formando um anel. O fluxo de 
dados é unidirecional. 

 
 

19. Considerando o editor de texto Microsoft Word 2016 
(configuração padrão – idioma Português Brasil), analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. Um documento pode ser salvo no formato PDF, impedindo 
que ele possa ser editado. 

II. É possível proteger um documento permitindo a edição 
apenas de partes específicas do documento. 

III. Para proteger um documento, na guia “Inserir” deve-se 
selecionar a opção “Restringir Edição”. 

 

Assinale 
 

A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
D) se somente a afirmativa III estiver correta. 
E) se somente a afirmativa II estiver correta. 
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20. Com base nos conceitos de hardware e software, analise as 
afirmativas a seguir:  

 

I. O Software Básico de Entrada e Saída (BIOS) é gravado na 
memória ROM. Assim, não é possível desinstalar o BIOS do 
computador, apenas atualizá-lo ou modificar as opções 
permitidas. 

II. O touchpad de um notebook é considerado um dispositivo de 
entrada/saída sensível ao toque. 

III. A menor unidade de medida do computador é o bit, que é 
representado por 0 (zeros) e 1 (uns); um conjunto de 8 (oito) 
bits equivale a um byte, que representa um caractere. 

 

Assinale 
 

A)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
B)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
C)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
D)  se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
E)  se somente a afirmativa II estiver correta. 

 
LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

21. A respeito da reversão, recondução e reintegração, analise 
as afirmativas a seguir: 
 

I. A reintegração é 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.  

II. A recondução implica o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado. 

III. A reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens. 
 

Assinale 
 

A)  se apenas a afirmativa I estiver correta.  
B)  se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C)  se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 
 

22. A respeito das disposições constitucionais relativas à Cultura 
e ao Desporto, assinale a afirmativa incorreta.  
 

A) Não podem ser tombados os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos. 

B) O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 
social. 

C) O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional.  

D) O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da 
justiça desportiva, regulada em lei.  

E) O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais. 
 

23. Conforme previsto na Lei 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), os institutos superiores de educação 
manterão: 
 

I. programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis; 

II. programas de formação pedagógica para portadores de 
diplomas de educação superior que queiram se dedicar à 
educação básica;  

III. cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
excluída a possibilidade de oferecimento de curso normal 
superior. 
 

Analise os itens acima e assinale 
 

A)  se somente o item I estiver correto. 
B)  se somente o item II estiver correto. 
C)  se somente o item III estiver correto.  
D)  se somente os itens I e II estiverem corretos. 
E)  se somente os itens II e III estiverem corretos. 

 
 

24. A respeito do regime disciplinar dos Servidores Públicos Civis 
da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais, assinale a alternativa correta. 

 
A) É dever do servidor público levar as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, 
ainda que haja suspeita de envolvimento desta. 

B) Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, 
com ou sem prévia autorização do chefe imediato.  

C) O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.  

D) É vedado ao servidor manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 
função de confiança, cônjuge, companheiro ou qualquer parente.  

E) É direito do servidor representar contra ilegalidade, omissão ou 
abuso de poder. 
 

 
 

25. Em relação aos conceitos definidos na Lei 8.112/90 (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Federais), assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Os cargos públicos são criados por lei, com ou sem denominação 
própria, para provimento em caráter efetivo.  

B) A nomeação é o ato solene praticado pelo servidor público, pelo 
qual ele passa a ter direitos e deveres perante a Administração 
Pública. 

C) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a 
um servidor. 

D) Posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou 
da função de confiança. 

E) Readaptação é a passagem do servidor estável de cargo efetivo 
para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal 
diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder. 
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26. Acerca das disposições constitucionais relativas à Educação, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A educação é vista como um dever do Estado e da família.  
II. As universidades obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  
III. Garantia de padrão de qualidade não é um princípio que rege 

a educação brasileira. 
 

Assinale 
 

A)  se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B)  se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C)  se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 

 

 

27. À luz da Constituição Federal, assinale a alternativa correta a 
respeito do acesso às funções, cargos e empregos públicos.  

 

A) As funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da 
lei.  

B) Os empregos públicos não são acessíveis aos estrangeiros.  
C) A investidura em função pública depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas e títulos.  
D) As funções de confiança e os cargos em comissão não se destinam 

às atribuições de assessoramento.  
E) Os cargos públicos não são acessíveis aos estrangeiros. 
 
 

 
 

28. A respeito dos Institutos Federais (Lei 11.892/2008), assinale 
a alternativa correta.  

 
A) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para 

mandato de dois anos, permitida uma recondução.  
B) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com 

proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a 
Reitoria, inclusive no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e 
benefícios aos servidores.  

C) Os Institutos Federais terão como órgãos superiores a Reitoria e o 
Colégio de Docentes.  

D) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para 
mandato de quatro anos, vedada a recondução.  

E) Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou 
aplicados, exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, 
não podendo ser alienados a não ser nos casos e condições 
permitidos em lei. 

 
 

 
 

29. De acordo com a Lei 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), os docentes incumbir-se-ão de: 
 

I. estabelecer ações e diretrizes destinadas a promover a 
cultura de paz nas escolas; 

II. participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;  

III. estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento. 
 

     Analise os itens acima e assinale 
 

A)  se somente o item I estiver correto.  
B)  se somente o item II estiver correto.  
C)  se somente o item III estiver correto. 
D)  se somente os itens I e II estiverem corretos. 
E)  se somente os itens II e III estiverem corretos. 
 

30. Com base na Lei 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assinale 
a afirmativa incorreta.  

 
A) A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

não é vinculada ao Ministério da Economia.  
B) Os Institutos Federais não poderão exercer o papel de instituições 

acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. 
C) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, 

nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para 
registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante 
autorização do seu Conselho Superior.  

D) Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica 
e profissional, pluricurriculares e multicampi.  

E) É possível a oferta de cursos a distância pelos Institutos Federais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

31. A respeito das modalidades de licitação, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Concorrência 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. 

B) As modalidades de licitação são duas: empreitada global ou 
empreitada por preço unitário. 

C) Tomada de preços 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.  

D) Concorrência 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.  

E) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) 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. 

 
 

32. A organização administrativa da União está cercada de 
entidades da chamada Administração Indireta, entre elas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
Nesse cenário, assinale a alternativa correta.  
 

A) Somente por lei complementar poderá ser criada uma empresa 
pública. 

B) As empresas públicas federais não podem ter participação em 
empresas privadas. 

C) As sociedades de economia mista devem oferecer um regime 
estatutário para os seus empregados, que serão admitidos após 
regular concurso público de provas e títulos. 

D) A criação de subsidiária de sociedade de economia mista depende 
de autorização legislativa. 

E) Somente por lei complementar poderá ser criada uma sociedade de 
economia mista. 
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33. À luz da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta a 
respeito dos direitos e garantias fundamentais. 
 

A) Não se admitirá ação privada nos crimes de ação pública. 
B) Cabe mandado de segurança sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

C) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

D) São gratuitas as ações populares, as ações civis públicas, o habeas 
corpus e o habeas data. 

E) A Constituição Federal não prevê a possibilidade de impetração de 
mandado de segurança coletivo. 
 

 
 
 

34. Assinale a afirmativa incorreta a respeito dos servidores 
públicos e do regime de previdência. 
 

A) Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da 
economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e 
fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de 
qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço 
público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de 
produtividade. 

B) Os servidores públicos serão remunerados exclusivamente por 
subsídio fixado em parcela única. 

C) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo 
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 
serviu de referência para a concessão da pensão. 

D) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será 
contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade. 

E) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos 
requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. 
 

 

 
35. A respeito das disposições constitucionais relativas à 

Administração Pública, assinale a alternativa correta.  
 

A) Depende de concurso de provas e títulos a contratação por tempo 
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

B) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão 
computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores. 

C) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e político-
partidário.  

D) É vedada a participação do usuário na administração pública direta 
e indireta.  

E) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro 
de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei. 

 

36. Em relação à estabilidade no serviço público, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. O procedimento de avaliação periódica de desempenho 
deverá ser regulado por meio de decreto do Presidente da 
República, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. 

II. Na esfera administrativa, não é permitida a decretação da 
perda de cargo de servidor público estável, devendo-se 
aguardar a sentença judicial transitada em julgado. 

III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, 
se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço. 
 

Assinale 
 

A)  se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B)  se apenas a afirmativa II estiver correta.  
C)  se apenas a afirmativa III estiver correta.  
D)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  
E)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 

37. A respeito dos direitos sociais e políticos, assinale a 
afirmativa incorreta. 

 
A) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, o 

fundo de garantia do tempo de serviço e o seguro-desemprego, em 
caso de desemprego involuntário. 

B) Constitui crime a retenção dolosa ou culposa do salário pelo 
empregador. 

C) É direito do trabalhador a assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em 
creches e pré-escolas. 

D) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
E) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem 
renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito 

 
 

38. A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, todos autônomos, nos termos da 
Constituição Federal. Por outro lado, é vedado a tais entes: 
 

I. estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público; 

II. recusar fé aos documentos públicos; 
III. criar distinções entre brasileiros e estrangeiros ou 

preferências entre si. 
 

Analise os itens acima e assinale 
 

A)  se somente o item I estiver correto. 
B)  se somente o item II estiver correto. 
C)  se somente o item III estiver correto. 
D)  se somente os itens I e II estiverem corretos. 
E)  se somente os itens II e III estiverem corretos. 
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39. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta a respeito das competências administrativas e 
legislativas da União e dos Estados. 
 

A) Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra 
as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 

B) Aos Estados compete a instituição de diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos. 

C) Legislar sobre direito administrativo é da competência privativa da 
União. 

D) Somente os Estados podem legislar sobre juntas comerciais. 
E) Compete aos Estados organizar, manter e executar a inspeção do 

trabalho. 
 

 
 
 

40. A respeito das definições contidas na Lei Complementar 
101/2000, assinale a afirmativa incorreta.  
 

A) O refinanciamento da dívida mobiliária consiste na emissão de 
títulos para pagamento do principal acrescido da atualização 
monetária.  

B) Concessão de garantia é o compromisso de adimplência de 
obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação 
ou entidade a ele vinculada. 

C) Entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos 
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas 
e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e 
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência.  

D) A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas 
as duplicidades.  

E) Entende-se como empresa estatal dependente a sociedade cuja 
maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação. 

 
 
41. De acordo com a Lei 9.784/99, assinale a alternativa correta 

a respeito do impedimento e da suspeição no processo 
administrativo. 
 

A) A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta 
grave, para efeitos disciplinares.  

B) O indeferimento de alegação de impedimento deverá ser objeto de 
recurso com efeito suspensivo. 

C) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou 
autoridade que esteja litigando judicial ou administrativamente com 
o interessado ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente e 
afins até o terceiro grau.  

D) Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha 
amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados 
ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins 
até o quinto grau. 

E) O indeferimento de alegação de suspeição não poderá ser objeto 
de recurso. 
 
 

42. Em relação aos prazos no Processo Administrativo (Lei 
9.784/99), assinale a afirmativa incorreta. 
 

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

B) Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, 
excluindo-se os dias não úteis. 

C) Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos 
processuais não se suspendem.  

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

E) 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. 
 

 

 
43. Com base na Lei de Licitações (Lei 8.666/93), analise as 

afirmativas a seguir: 
 

I. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato. 

II. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poder-se-á, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de 
suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a dois anos. 

III. A multa, aplicada após regular processo administrativo, não 
poderá ser descontada da garantia do respectivo contratado. 
 
Assinale 
 

A)  se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B)  se apenas a afirmativa II estiver correta.  
C)  se apenas a afirmativa III estiver correta.  
D)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 

44. A respeito dos aspectos orçamentários e financeiros da 
execução do contrato administrativo, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I. A duração dos contratos administrativos nunca ultrapassará a 
vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

II. No contrato administrativo, deve constar o crédito pelo qual 
correrá a despesa, independentemente da indicação ou não 
da classificação funcional programática e da categoria 
econômica. 

III. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do contrato. 

 

Assinale 
 

A)  se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B)  se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C)  se apenas a afirmativa III estiver correta.  
D)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  
E)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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45. A respeito da classificação e dos princípios dos serviços 
públicos, assinale a alternativa correta. 
 

A) O princípio da modicidade tem aplicação no âmbito dos serviços 
públicos, procurando evitar a exclusão social. 

B) Os serviços públicos são sempre contínuos e compulsórios. 
C) Não são considerados serviços públicos os chamados serviços 

administrativos, que são executados pelo Estado em prol de sua 
organização interna.  

D) Os serviços de transporte coletivo são considerados serviços 
indelegáveis. 

E) Por força do princípio da eficiência, os serviços públicos são 
remunerados exclusivamente por tarifas, buscando-se o máximo 
retorno entre o equilíbrio contratual e a satisfação do interesse 
público.  

 
 

46. Em relação a características, formalização e fiscalização dos 
contratos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 

A) Em regra, a celebração do contrato administrativo se dá com prazo 
de vigência indeterminado. 

B) Não são cabíveis aditamentos nos contratos administrativos. 
C) Nos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há 

necessidade de formalização de contrato administrativo.  
D) O contratado, na execução do contrato, jamais poderá subcontratar 

partes da obra, serviço ou fornecimento.  
E) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

um representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição. 
 

 

47. A respeito das sanções administrativas e do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos administrativos, assinale 
a alternativa correta. 

 

A) As cláusulas econômico-financeiras dos contratos administrativos 
não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

B) A Administração Pública não tem a prerrogativa de aplicar sanções 
motivadas pela inexecução parcial do contrato. 

C) O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo evita o 
locupletamento indevido do Poder Público.  

D) O caso fortuito e a força maior são exemplos de fenômenos que 
podem alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
administrativo. 

E) As cláusulas monetárias dos contratos administrativos não poderão 
ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 
 
 

 

 
 

 
48. Em relação às garantias nos contratos administrativos, 

assinale a alternativa correta. 
 
A) A Administração pode exigir determinada garantia da parte 

contratada, independentemente de previsão anterior no instrumento 
convocatório.  

B) A caução em dinheiro não é admitida como modalidade de garantia 
do contrato administrativo.  

C) Como regra geral, a garantia não poderá exceder a 30% do valor 
do contrato.  

D) A garantia deve ser restituída ao final da execução do contrato, não 
podendo a Administração confiscá-la do contratado. 

E) A fiança bancária não é admitida como modalidade de garantia do 
contrato administrativo.  
 

49. Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
8.429/92), analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação 
de verba pública de qualquer natureza é considerado ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário.  

II. No caso de enriquecimento ilícito, apenas o agente público 
perderá os bens ou valores acrescidos ao patrimônio.  

III. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o 
integral ressarcimento do dano. 
 

   Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.  
B)  se apenas a afirmativa II estiver correta.  
C)  se apenas a afirmativa III estiver correta.  
D)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  
E)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 

50. A respeito dos princípios constitucionais do Direito 
Administrativo Brasileiro, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Os princípios constitucionais aplicados à função 
administrativa estatal são considerados absolutos, estando 
inseridos em rol fechado desde a promulgação da 
Constituição Federal. 

II. Não é possível que a lei revogue o princípio constitucional da 
eficiência.  

III. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio 
da legalidade estão implicitamente previstos na Constituição 
Federal. 
 

Assinale: 
 

A)  se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B)  se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C)  se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


