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Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

Instruções 
1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da 
prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará 
por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 
Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas 
uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas 
ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação 
zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e 
para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do selo para 
impressão digital no seu cartão-resposta. 

10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia as Charges I e II e responda às questões 1 e 2. 

Charge I 

 
(Disponível em:  http://1.bp.blogspot.com/-pnFl-ku58Ew/VQBxLqfF7uI/AAAAAAAAWDk/d_9C1jXs0tM/s1600/Charge.jpg. 

Acesso em: 9 maio 2019). 

Charge II 

 
(Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2058. Acesso em: 9 maio 2019). 

1ª QUESTÃO. A respeito das Charges I e II, é CORRETO afirmar: 

A) A personagem da Charge I representa a população que joga lixo nas ruas com o objetivo de 
favorecer os alagamentos, e as personagens da Charge II representam as famílias brasileiras 
que sofrem constantemente com as enchentes. 

B) A expressão “Égua da chuva que vai cair [...]”, na Charge I, é tipicamente utilizada por pessoas 
de classes sociais mais baixas e jamais seria utilizada pelas personagens da Charge II.  

C) As Charges I e II são semelhantes pelo tema abordado, mas se diferenciam pela 
situacionalidade e intencionalidade. 

D) As Charges I e II demonstram que o poder público é o responsável por evitar os alagamentos. 
E) A Charge I denuncia a falta de políticas públicas para evitar as enchentes, enquanto a Charge II 

demonstra que já há ações governamentais sendo efetivadas para evitar esses transtornos nas 
cidades. 

http://1.bp.blogspot.com/-pnFl-ku58Ew/VQBxLqfF7uI/AAAAAAAAWDk/d_9C1jXs0tM/s1600/Charge.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2058
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2ª QUESTÃO. Na Charge II, a personagem levanta o seguinte questionamento: “Será que esse 
pacote vai resolver?”. O efeito de sentido do termo “pacote” está associado ao texto: 

A) Chegando em casa, percebeu que o rio que passa atrás da residência encheu e inundou toda a 
casa. Pensando no seguro residencial que contratou três meses atrás, resolveu correr atrás dos 
seus direitos. Mas calma, o seguro residencial tem cobertura contra enchente, inundação ou 
alagamento? Não deixe de fazer uma cotação de seguro residencial para aproveitar as 
coberturas e assistências. (Disponível em: https://www.bidu.com.br/seguro-residencial/seguro-
residencial-cobre-enchentes-inundacao-e-alagamentos/. Acesso em: 9 maio 2019). 

B) A reciclagem de materiais é uma proposta que, ao longo dos anos, vem mostrando resultados 
positivos, os quais contribuem para a melhoria do meio ambiente, por meio da economia de 
recursos naturais. Esses recursos podem ser poupados quando diversos objetos são reciclados 
em todas as partes do mundo. (Disponível em: http://cartonagemvision.com.br/noticias/dicas-
para-reutilizar-o-papelao-na-diversao-das-criancas/. Acesso em: 9 maio 2019). 

C) Fortes chuvas na madrugada e na manhã deste sábado alagaram a região metropolitana 
de Vitória, no Espírito Santo. O prefeito de Vila Velha, Max Filho, anunciou que vai decretar 
situação de emergência, após 70 pessoas ficarem desabrigadas na cidade. A Terceira Ponte, a 
maior do estado, que liga o município à capital, está parcialmente fechada. (Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/chuvas-fortes-causam-alagamentos-no-es-deixam-70-
desabrigados-em-vila-velha-23677089. Acesso em: 9 maio 2019). 

D) Foi publicado, na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, na quinta-feira (2), o plano 
municipal de drenagem urbana, que inclui grandes ações e medidas para resolver problemas de 
alagamentos, escoamento de águas pluviais, assoreamento do lago do Parque das Nações 
Indígenas e operações em todas as regiões que possuem córregos na área urbana. (Disponível 
em: https://www.jd1noticias.com/cidade/pacote-de-obras-e-acoes-em-drenagem-devem-ser-
anunciadas-este-mes/64129/. Acesso em: 9 maio 2019). 

E) As chuvas deixaram 84 famílias desalojadas em todo o Espírito Santo, conforme o último 
balanço da Defesa Civil Estadual. Além disso, são 75 pessoas desabrigadas, ou seja, aquelas 
não têm para onde ir e dependem de abrigos de prefeituras. Militares do Exército iniciaram ajuda 
em Vila Velha. (Disponível em: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/11/09/chuva-
deixa-mais-de-80-familias-desalojadas-em-todo-o-es.ghtml. Acesso em: 9 maio 2019). 

  

https://www.bidu.com.br/seguro-residencial/seguro-residencial-cobre-enchentes-inundacao-e-alagamentos/
https://www.bidu.com.br/seguro-residencial/seguro-residencial-cobre-enchentes-inundacao-e-alagamentos/
http://cartonagemvision.com.br/noticias/dicas-para-reutilizar-o-papelao-na-diversao-das-criancas/
http://cartonagemvision.com.br/noticias/dicas-para-reutilizar-o-papelao-na-diversao-das-criancas/
https://oglobo.globo.com/brasil/chuvas-fortes-causam-alagamentos-no-es-deixam-70-desabrigados-em-vila-velha-23677089
https://oglobo.globo.com/brasil/chuvas-fortes-causam-alagamentos-no-es-deixam-70-desabrigados-em-vila-velha-23677089
http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande
https://www.jd1noticias.com/cidade/pacote-de-obras-e-acoes-em-drenagem-devem-ser-anunciadas-este-mes/64129/
https://www.jd1noticias.com/cidade/pacote-de-obras-e-acoes-em-drenagem-devem-ser-anunciadas-este-mes/64129/
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/11/09/chuva-deixa-mais-de-80-familias-desalojadas-em-todo-o-es.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/11/09/chuva-deixa-mais-de-80-familias-desalojadas-em-todo-o-es.ghtml
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Leia o texto a seguir e responda à questão 3. 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

Volume de lixo cresce em proporção maior que a população brasileira 
Em 2012, 24 milhões de toneladas foram descartadas inadequadamente 

Geração de lixo por pessoa aumentou de 955g por dia para 1,223 kg. 
 
Boa parte do lixo produzido no Brasil termina em lugares inadequados. É o que revela uma 
pesquisa divulgada, com exclusividade, pela coluna Sustentável. 
Na última década, 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Essa nova classe média 
passou a consumir mais, e quem consome mais gera mais lixo. 
Nos últimos dez anos, a população do Brasil aumentou 9,65%. No mesmo período, o volume 
de lixo cresceu mais do que o dobro disso, 21%. É mais consumo, gerando mais lixo, que nem 
sempre vai para o lugar certo.  
Segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais), apenas no ano passado, foram descartados 24 milhões de toneladas de resíduos em 
lugares inadequados. Isso seria suficiente para encher 168 estádios de futebol do tamanho do 
Maracanã. 
(...) O coordenador da pesquisa da Abrelpe diz que o desafio é grande. “Nós tivemos um 
aumento na geração e não tivemos o correspondente na destinação, ou seja, o país evoluiu 
economicamente, mas não evoluiu ambientalmente”, diz Silva. 

(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-
proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html. Acesso em: 27 maio 2019). 

 

3ª QUESTÃO. Considerando que o texto possui elementos coesivos que promovem sua 
manutenção temática, é CORRETO afirmar: 

A) Em “Nós tivemos um aumento na geração e não tivemos o correspondente na destinação [...]” 
(linhas 15 e 16), o conector “e” foi utilizado com valor explicativo. 

B) Em “É o que revela uma pesquisa divulgada [...]” (linhas 4 e 5), há o uso de um artigo indefinido 
antes de “pesquisa”, por causa do caráter impreciso do termo ainda no início do texto. Já em “O 
coordenador da pesquisa [...]” (linha 15), por se tratar de retomada, o artigo definido é inevitável. 

C) Em “O coordenador da pesquisa da Abrelpe diz que o desafio é grande” (linha 15), o termo “que” 
introduz uma oração explicativa. 

D) Em “[...] descartadas inadequadamente” (linha 2) e “[...] lugares inadequados” (linha 4) há um 
reforço da ideia que perpassa o texto, sobre construções inadequadas nos grandes centros 
urbanos. 

E) Em “[...] o país evoluiu economicamente, mas não evoluiu ambientalmente [...]” (linhas 16 e 17), 
o termo “mas” contradiz a afirmação anterior. 

  

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html
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Leia o texto a seguir e responda às questões 4 e 5. 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Restos 

“Minha Nossa Senhora do Bom Parto! O caminhão do lixo já deve ter passado! Eu 
juro, seu poliça, foi nessa lixeira aqui! Nessa mesminha! Eu vim catar verdura, sempre 
acho umas tomate, umas cenoura, uns pimentão por aqui. Tudo bonzinho, é só lavar e 
cortar os pedaço podre, que dá pra comer… Aí quando eu puxei umas folha de alface, 
levei o maior susto. 
Quase desmaiei, até. 
Eu, uma mulher assim fornida que nem o seu poliça tá vendo, imagina: fiquei de 
pernas bamba. Me deu até tontura. Acho que também por causa do fedor… Uma 
carniça que só o senhor cheirando pra saber. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado! 
Tinha sim um anjinho morto nessa lixeira! Nessa aqui! Coitadinho… Deve ter se 
esgoelado de tanto chorar. 
A gente via pela sua carinha de sofrimento. Ele tava com a boquinha aberta, cheinha 
de tapuru. Eu nem reparei se era menino ou menina, porque eu fiquei morrendo de 
pena… E de medo, também… Os olho… É do que mais me alembro… Esbugalhado, 
mas com a bola preta virada pra dentro, sabe? Ai! Soltei um berro e saí correndo.” 
(SERAFIM, L. Restos. In: SOUTO, A. Variação linguística e texto literário: perspectivas para o ensino.  

Cadernos do CNLF, v. XIV, n. 4, t. 4, 2010, p. 3310. Adaptado). 
 

4ª QUESTÃO. Considerando a linguagem utilizada no texto, analise as afirmativas a seguir. 

I. Em “Quase desmaiei, até” (linha 7) e na frase “Ninguém sabia do bebê, até a mulher chegar”, o 
termo “até” exerce funções morfossintáticas diferentes.  

II. Em “Aí quando eu puxei umas folha de alface [...]” (linha 5), o termo “aí” exerce a função de 
advérbio com o valor semântico de intensificar a ação narrada no texto. 

III. Em “Me deu até tontura” (linha 9), observamos o uso da próclise, que representa uma construção 
muito frequente no português brasileiro, porém o seu emprego no excerto não é legitimado pela 
gramática normativa tradicional. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
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5ª QUESTÃO. Considerando a variedade linguística utilizada pela personagem do texto, analise as 
afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) Em “Eu, uma mulher assim fornida que nem o seu poliça tá vendo [...]” (linha 8) e em “Ele 
tava com a boquinha aberta [...]” (linha 13), há o uso da forma reduzida do verbo estar, que é 
frequentemente encontrada na fala de pessoas com maior ou menor grau de escolaridade. 

( ) No texto, há diversas construções sem as marcas de concordância nominal de número, 
principalmente, mas de gênero também. A ausência de concordância nominal e verbal na fala de 
pessoas de alto grau de escolaridade são passíveis de sofrer preconceito linguístico. 

( ) A variedade linguística explorada no texto é característica da variação diacrônica, que 
representa a variação no tempo, exemplificada pela expressão “Minha Nossa Senhora do Bom 
Parto!” (linha 2). 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, F. 
B) F, V, V. 
C) V, V, V. 
D) F, V, F. 
E) V, F, V. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 05 QUESTÕES 

6ª QUESTÃO. Em um recipiente com capacidade máxima de 1.500 mililitros cabem exatamente 
500 gramas de macarrão. Em certa receita culinária, é necessário usar 200 mililitros de molho para 
cada 100 gramas de macarrão. Para fazer essa receita, José usará uma tigela cheia de macarrão. 
Para que seja mantida a mesma proporção de molho e macarrão da receita, a quantidade de molho 
que José deverá usar é a seguinte fração da capacidade total da tigela: 

A) 1/4 
B) 1/3 
C) 1/2 
D) 2/3 
E) 5/6 
 

7ª QUESTÃO. Em uma festa, estavam presentes 18 pessoas. No momento em que a primeira 
pessoa saiu da festa, chegou uma pessoa de 22 anos, e isso fez com que a média aritmética das 
idades dos presentes diminuísse 2 anos. A idade da primeira pessoa que saiu da festa, em anos, é 

A) 50 
B) 52 
C) 54 
D) 56 
E) 58 
 

8ª QUESTÃO. Sobre o preço de um certo produto, foram ofertados dois descontos sucessivos de 
4% e 5%, os quais correspondem a um desconto único de 

A) 8,2% 
B) 8,8% 
C) 9% 
D) 9,12% 
E) 20% 
 

9ª QUESTÃO. Um reservatório foi totalmente cheio de água à meia-noite. Por um furo desse 
reservatório, escoa água a uma vazão (em litros por hora) constante. Seis horas após a meia-noite, a 
quantidade de água no reservatório havia diminuído 20%. O reservatório terá, de água, apenas 50% 
da sua capacidade total t horas após a meia-noite. O valor de t é: 

A) 11 
B) 13 
C) 14 
D) 15 
E) 16 
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10ª QUESTÃO. Uma prova tem 5 questões de múltipla escolha, numeradas de 1 a 5, com cinco 
alternativas de resposta (A, B, C, D ou E) por questão. Um gabarito possível dessa prova é, por 
exemplo, 1-C, 2-B, 3-E, 4-C, 5-A. De todos os gabaritos possíveis, o número de gabaritos em que a 
letra B aparece exatamente 2 vezes é 

A) 64 
B) 160 
C) 640 
D) 1.280 
E) 2.560 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. Uma das medidas de desempenho do processador de um computador é a 
velocidade de clock, geralmente expressa em gigahertz (GHz). Um processador de 3,5 GHz é capaz 
de manipular 

A) 3,5 ciclos de máquina por segundo. 
B) 3,5 mil ciclos de máquina por segundo. 
C) 3,5 milhões de ciclos de máquina por segundo. 
D) 3,5 bilhões de ciclos de máquina por segundo. 
E) 3,5 trilhões de ciclos de máquina por segundo. 

 
12ª QUESTÃO. Uma nova planilha foi criada no LibreOffice Calc 4.2 e nela as linhas de 1 a 4 da 
coluna A foram preenchidas, de cima para baixo, com os valores -10; 5,7; 2,8 e 4. Em seguida, as 
mesmas linhas na coluna B foram preenchidas com diferentes fórmulas, produzindo o resultado 
verificado na figura a seguir. 

 

As fórmulas que produzem nas linhas de 1 a 4 da coluna B, de cima para baixo, os resultados 10; 6; 
5,7 e 2,5, são: 

A) =INT(A1); =PAR(A2); =MAX(A1:A4); e =A1/4. 
B) =ABS(A1); =ARRED(A2); =MÁXIMO(A1:A4); e =SOMA(A1:A4). 
C) =ABS(A1); =PAR(A2); =MAX(A1:A4); e =SOMA(A1:A4). 
D) =INT(A1); =ARRED(A2); =MÁXIMO(A1:A4); e =A1/4. 
E) =ABS(A1); =PAR(A2); =MÁXIMO(A1:A4); e =A1/4. 
 

13ª QUESTÃO. Os navegadores (ou browsers) são programas de computador que oferecem a 
interface para que os usuários possam ter contato com páginas na internet (ou websites). NÃO é 
uma função básica de um navegador: 

A) O armazenamento, no computador, de uma imagem exibida por uma página na internet no 
computador. 

B) O acesso a uma página na internet, quando se digita o endereço dessa página na barra de 
endereço. 

C) O armazenamento do endereço de um website como favorito para que ele possa ser acessado 
com mais facilidade posteriormente. 

D) A exclusão do histórico de navegação e outros registros que ficam no navegador após o acesso 
à internet. 

E) O envio e o recebimento de e-mails usando os protocolos SMTP e POP3. 
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14ª QUESTÃO. Machado (2014) define como ameaças fundamentais aquelas que afetam 
diretamente os princípios que queremos manter para a segurança da informação, a saber: 
confidencialidade, disponibilidade e integridade. NÃO é, segundo o autor, uma ameaça fundamental: 

A) A disponibilização externa de dados de uma empresa. 
B) A cobrança indevida por um serviço de uma empresa. 
C) O comprometimento da consistência dos dados de um sistema. 
D) O impedimento deliberado do acesso aos recursos computacionais. 
E) A utilização de um recurso computacional por uma pessoa não autorizada. 
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15ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer 4.2, após selecionar um trecho de um documento, o usuário 
pode definir o espaçamento que deseja utilizar, ao acessar o menu Formatar, item de menu 
Parágrafo..., e modificar valores nos campos da seção Recuos e espaçamento.  

Observe a Figura 1 a seguir, em que não se verifica espaçamento definido em Recuos e 
espaçamento. 

 

Figura 1 – Seção Recuos e espaçamento. 

Observe, agora, a Figura 2 a seguir, em que se verifica um trecho de texto com espaçamento 
definido. Observa-se, nessa figura, que entre as linhas há um espaço aproximadamente da mesma 
altura de uma linha de texto. 

 

Figura 2 – Texto formatado com espaçamento. Disponível em: http://www.ufes.br/conteudo/orquestra-sinfônica-apresenta-
concertos-para-fam%C3%ADlia-no-teatro-universitário. Acesso em: 31 maio 2019 

A ação que, se realizada na seção Recuos e espaçamento exibida na Figura 1, alcança o resultado 
exibido na Figura 2, pressupondo-se que o trecho de texto esteja selecionado anteriormente e que se 
clique no botão OK após a ação, é: 

A) Selecionar o valor Duplo no campo Espaçamento de linha. 
B) Inserir o valor 0,50 cm no campo Embaixo do parágrafo. 
C) Inserir o valor 0,50 cm no campo Depois do texto. 
D) Selecionar o valor 1,5 linha no campo Espaçamento de linha. 
E) Selecionar o valor Proporcional de 100% no campo Espaçamento de linha. 

http://www.ufes.br/conteudo/orquestra-sinfônica-apresenta-concertos-para-fam%C3%ADlia-no-teatro-universitário
http://www.ufes.br/conteudo/orquestra-sinfônica-apresenta-concertos-para-fam%C3%ADlia-no-teatro-universitário
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

16ª QUESTÃO. De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal do Espírito Santo, NÃO 
integra a Administração Superior da Universidade 

A) o Conselho de Curadores. 
B) o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
C) o Conselho Universitário. 
D) a Reitoria. 
E) a Diretoria do Centro de Ensino. 
 

17ª QUESTÃO. De acordo com o Estatuto da Universidade Federal do Espírito Santo, é 
INCORRETO afirmar: 

A) A reforma do Estatuto ocorrida em 2016 retirou o Hospital Universitário “Cassiano Antonio 
Moraes” da estrutura organizacional da Universidade. 

B) A aceitação de legados e de donativos que importem em compromisso para a Universidade 
dependem de prévia aprovação pelo Conselho Universitário. 

C) A política de pessoal docente no âmbito da Universidade, na forma prevista em lei, compete ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

D) Nas faltas e nos impedimentos simultâneos do Reitor e do Vice-Reitor, a Reitoria será exercida 
pelo mais antigo, no magistério da Universidade, dentre os membros do Conselho Universitário. 

E) O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo Presidente da República, na forma da lei, a partir 
de lista tríplice elaborada por um colégio eleitoral, constituído pelos conselhos superiores. 

 

18ª QUESTÃO. De acordo com o Código Penal, considera-se um tipo de crime de peculato 

A) apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de 
outrem. 

B) dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 
C) exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 
D) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem. 

E) facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. 
 

19ª QUESTÃO. De acordo com o art. 132 da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a demissão 
NÃO será aplicada no caso de 

A) inassiduidade habitual. 
B) acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas. 
C) ofender fisicamente, em serviço, servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de 

outrem. 
D) não representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
E) conduta escandalosa na repartição. 
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20ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NÃO é penalidade 
aplicável ao servidor público federal a 

A) suspensão. 
B) repreensão. 
C) demissão. 
D) advertência. 
E) cassação de aposentadoria. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

21ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº. 12.618, de 30 de abril de 2012, que cria a Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) para os servidores públicos da 
União, é INCORRETO afirmar: 

A) Os servidores ingressos no serviço público antes da vigência dessa Lei poderiam optar pela 
permanência no regime de aposentadoria integral ou pelo regime de previdência complementar. 

B) Os valores das aposentadorias ficam garantidos até o valor teto estabelecido pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS). O servidor interessado em receber acima desse teto terá que 
pagar contribuição à parte, aderindo à Funpresp ou a um fundo de pensão privado. 

C) A aposentadoria por meio da Funpresp está vinculada à concessão da aposentadoria no serviço 
público. O pagamento do benefício de aposentadoria do participante ativo normal é vitalício e 
calculado de acordo com a idade do participante no momento da aposentadoria. Mesmo se este 
viver além da expectativa de vida oficial, será paga a renda vitalícia, que corresponderá a 100% 
do valor pago a título de aposentadoria. 

D) A adesão à Funpresp, para servidores nomeados a partir da vigência dessa Lei, é automática, 
mas a permanência é facultativa. O servidor que deseja sair do plano de benefícios 
previdenciário dispõe de um prazo de 90 dias, a partir da adesão, para fazê-lo. Ao formalizar a 
saída, o servidor é informado sobre a perda de benefícios. No caso em questão, todas as 
contribuições feitas pelo servidor durante sua vinculação à Funpresp são devolvidas, com a 
devida correção monetária. 

E) O servidor participante da Funpresp cedido a outro órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, incluindo-se as empresas públicas e sociedades de economia mista, poderá 
permanecer filiado aos respectivos planos de benefícios. Nesse caso, o órgão patrocinador 
arcará com as contribuições do servidor participante somente quando a cessão implicar ônus 
para a União ou para suas autarquias e fundações. Na situação de cessão de servidor com ônus 
para o órgão cessionário, este deverá recolher às entidades fechadas de previdência 
complementar a contribuição aos planos de benefícios, nos mesmos níveis e condições que 
seriam devidos pelos patrocinadores, na forma definida nos regulamentos desses planos. 

 

22ª QUESTÃO. De acordo com o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE), é CORRETO afirmar: 

A) O servidor que possui educação formal superior à exigida para o cargo de que é titular recebe 
incentivo. O título obtido proporcionará o percentual adicional de 50% aos vencimentos, em 
todos os casos. 

B) O servidor poderá progredir anualmente na carreira por capacitação profissional. Essa 
progressão consiste na mudança de nível de capacitação, dentro do mesmo cargo e nível de 
classificação, e decorre da obtenção de certificação em programa de capacitação, compatível 
com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida. 

C) A progressão por mérito profissional do servidor consiste na mudança de padrão de vencimento 
a cada 24 meses de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em 
programa de avaliação de desempenho. 

D) A progressão funcional consiste na alteração nos quatro níveis de classificação e nos 16 
padrões de vencimento de uma classe, quando o servidor poderá ascender de uma classe para 
a outra.  

E) O servidor que ingressar na classe D não tem a possibilidade de progredir para a classe E. Para 
pertencer à classe E, o servidor deverá ser aprovado e nomeado em novo concurso público. 

 

 



14 
 

23ª QUESTÃO. Sobre o incentivo à qualificação previsto no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação (PCCTAE), é INCORRETO afirmar: 

A) Esse incentivo consiste em um percentual sobre o padrão de vencimento, o qual se incorpora à 
aposentadoria ou à pensão, mas não provoca desenvolvimento na carreira. 

B) O servidor pode acumular incentivos. Assim, se ele obtiver incentivo por Especialização e, mais 
tarde, concluir um Mestrado, permanece recebendo o incentivo decorrente da Especialização e 
passará a receber também o incentivo decorrente do Mestrado. 

C) O servidor receberá um percentual maior de incentivo, se a formação apresentar relação direta 
com o ambiente organizacional. 

D) O incentivo será concedido somente nos casos de educação formal superior ao mínimo exigido 
para o servidor ocupar o cargo. 

E) A conclusão de estudos nos níveis fundamental e médio, quando esses excederem a exigência 
de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerada, para efeito 
de pagamento do incentivo à qualificação, como conhecimento relacionado diretamente ao 
ambiente organizacional. 

 

24ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, os prazos máximos 
de restrição de acesso a uma informação sigilosa, que vigoram a partir da data de produção do 
documento, são: 

A) classificação ultrassecreta: 25 anos; classificação secreta: 15 anos; e classificação reservada: 5 
anos. 

B) classificação ultrassecreta: 25 anos; classificação secreta: 10 anos; e classificação reservada: 5 
anos. 

C) classificação ultrassecreta: 20 anos; classificação secreta: 10 anos; e classificação reservada: 5 
anos. 

D) classificação ultrassecreta: 25 anos; classificação secreta: 15 anos; e classificação reservada: 10 
anos. 

E) classificação ultrassecreta: 20 anos; classificação secreta: 10 anos; e classificação reservada: 2 
anos. 
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25ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, é CORRETO afirmar: 

A) Atos normativos infralegais podem restringir o direito de acesso à informação a somente 
cidadãos brasileiros, ou seja, aqueles que possuem título de eleitor. Da mesma forma, a 
solicitação de informação ao órgão público pode ser restrita a maiores de 18 anos e a brasileiros 
natos. 

B) O pedido de acesso à informação de interesse público não precisa ser motivado. Ou seja, o 
interessado não necessita explicar o porquê de a informação ser solicitada. Tampouco pode a 
Administração Pública exigir que o solicitante justifique seu pedido. 

C) O requerente que obtiver pedido de acesso à informação negado, possui direito de receber 
comunicação que contenha as razões da negativa e o fundamento legal dessa negativa, as 
informações para recurso e dados sobre a possibilidade de apresentação de pedido de 
desclassificação de informação sigilosa, quando for o caso. Não pode o órgão ou entidade 
pública negar a informação sem explicitar, por escrito, por qual motivo, de fato ou de direito, a 
informação não pôde ser divulgada. 

D) Os pedidos de informação realizados pelos interessados não podem ser objeto de cobrança pela 
Administração Pública. A pessoa interessada não precisa pagar nem pelo serviço de busca da 
informação, nem pela informação obtida. Contudo, em caso de necessidade de realização de 
cópias de documentos, pode ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento 
do custo dos serviços e dos materiais utilizados. 

E) Os documentos preparatórios utilizados como fundamentos para tomada de decisão ou para 
edição de ato administrativo poderão ter o acesso negado durante o curso desses atos. Porém, 
com a edição do ato ou decisão, o acesso a tais documentos deverá ser assegurado pelo poder 
público. 

 

26ª QUESTÃO. O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, enquanto titular de órgão da 
Administração Pública Indireta, de acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, tem 
competência para classificar o sigilo de informações no(s) grau(s) de: 

A) ultrassecreto, secreto e reservado. 
B) secreto e reservado, somente. 
C) ultrassecreto e reservado, somente. 
D) secreto, somente. 
E) reservado, somente. 
 

27ª QUESTÃO. De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal do Espírito Santo, a 
função de coordenar o processo ensino-aprendizagem, promovendo a integração docente-discente, 
interdisciplinar, interdepartamental, com vistas à formação profissional adequada, pertence 

A) à Pró-Reitoria de Graduação. 
B) aos Centros de Ensino. 
C) aos Colegiados de Curso de Graduação. 
D) à Administração Central. 
E) à Pró-Reitoria de Extensão. 
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28ª QUESTÃO. De acordo com o art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, NÃO é sanção 
aplicável ao responsável pelo ato de improbidade administrativa 

A) a prisão em regime fechado. 
B) a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 
C) a perda da função pública. 
D) a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. 
E) o pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano. 
 

29ª QUESTÃO. Com relação à improbidade administrativa de que trata a Lei n° 8.429, de 2 de 
junho de 1992, é INCORRETO afirmar: 

A) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às sanções previstas nessa Lei, até o limite do valor da herança. 

B) A indisponibilidade de bens do indiciado por improbidade recairá sobre bens que assegurem o 
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento 
ilícito. 

C) A lesão ao patrimônio público por ação ou omissão do agente público ou de terceiro importará 
em integral ressarcimento do dano, tanto por conduta dolosa quanto culposa. 

D) As disposições dessa Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta. 

E) Reputa-se agente público, para fins de improbidade administrativa, somente aquele que exerce 
mandato, cargo, emprego ou função públicos em caráter permanente e com remuneração. 

 

30ª QUESTÃO. De acordo com a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é CORRETO afirmar: 

A) O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total 
ou parcialmente, a decisão recorrida, mas o julgamento do recurso não poderá agravar a 
situação do recorrente.  

B) O não conhecimento do recurso impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal. 
C) O prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou da divulgação 

oficial da decisão recorrida, é de 15 dias, salvo disposição legal específica. 
D) Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, 

a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção aplicada. 

E) A revisão do processo poderá resultar no agravamento da sanção se novas circunstâncias 
relevantes forem descobertas posteriormente e se revelarem que a sanção aplicada foi 
inadequada e deve ser aumentada.  
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31ª QUESTÃO. Sobre a aplicação de penalidade pela autoridade competente após o encerramento 
dos trabalhos da comissão de processo administrativo disciplinar, por meio da elaboração de 
relatório adequado às provas produzidas, analise as afirmativas a seguir conforme o previsto na Lei 
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990: 

I. À autoridade administrativa se impõe o dever de apenação sem qualquer margem de 
discricionariedade de que possa valer-se para se omitir dessa função de julgar.  

II. A autoridade não tem mera faculdade de agir, mas sim verdadeiro dever de agir, aplicando a 
penalidade cabível, sob pena de também incorrer em ilícitos. 

III. A autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou 
isentar o servidor de responsabilidade, somente quando o relatório da comissão contrariar as 
provas dos autos. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) II, apenas.  
 

32ª QUESTÃO. A readaptação, prevista na Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, consiste 

A) no retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

B) no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando ele for inabilitado em 
estágio probatório relativo a outro cargo. 

C) na 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. 

D) na 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. 

E) na 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. 

 

33ª QUESTÃO. A Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre a disciplina jurídica da 
concessão, que consiste na possibilidade de o servidor se ausentar do serviço por: 

A) 10 dias, em caso de casamento do servidor. 
B) 2 dias, para doação de sangue pelo servidor. 
C) 2 dias, no máximo, para alistamento ou recadastramento eleitoral do servidor.  
D) 2 dias na semana de horário especial ao servidor que seja pessoa com deficiência, quando 

comprovada a necessidade por junta médica oficial, desde que seja autorizada a compensação 
de horário pela chefia imediata. 

E) 8 dias, no caso de falecimento de madrasta ou padrasto do servidor. 
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34ª QUESTÃO. NÃO constitui licença sem remuneração prevista na Lei n° 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, a licença: 

A) por motivo de afastamento do cônjuge. 
B) para atividade política. 
C) para o desempenho de mandato classista. 
D) para tratar de interesses particulares. 
E) para capacitação. 
 

35ª QUESTÃO. Sobre as férias do servidor, de acordo com a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, é INCORRETO afirmar: 

A) O servidor poderá acumular férias até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do 
serviço. 

B) O servidor que for exonerado do cargo efetivo ou em comissão optará por gozar das férias a que 
tiver direito ou por receber indenização proporcional. 

C) As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço 
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

D) As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, 
e no interesse da administração pública. 

E) A falta do servidor ao serviço não poderá ser levada à conta de férias. 
 

36ª QUESTÃO. A concisão é uma das qualidades essenciais da redação oficial. Para garantir um 
texto conciso, "deve-se mencionar apenas o estritamente indispensável, exprimindo o maior número 
de ideias com o mínimo possível de palavras. Mas há que ter cuidado de não pretender alcançar a 
concisão em detrimento da clareza" (LIMA, 2010, p. 3). Dessa forma, para melhor concisão na 
redação oficial, devem-se eliminar: 

I. o uso abusivo da palavra "que". 

II. as informações supérfluas. 

III. o uso excessivo dos artigos indefinidos "um" e "uma". 

IV. os pormenores desnecessários. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) II e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
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37ª QUESTÃO. Um diretor da Universidade Federal do Espírito Santo precisa redigir um expediente 
oficial cujo destinatário é o reitor da Universidade. Considerando essa informação, e com base no 
Manual de Redação da Presidência da República (2018), é CORRETO afirmar: 

A) O nome da cidade onde foi expedido o documento não precisa ser redigido, somente a data, por 
se tratar de uma comunicação interna. 

B) O tipo de documento a ser redigido é o memorando. 
C) A logomarca da Universidade deve constar, obrigatoriamente, no cabeçalho do expediente. 
D) O termo “doutor” deve ser usado indiscriminadamente, já que o texto é dirigido a uma autoridade 

acadêmica. 
E) O texto do documento deve ser formatado da seguinte maneira: alinhamento justificado, fonte 

Calibri ou Carlito e corpo do texto com tamanho 12. 
 

38ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, acerca da comunicação com agentes públicos 
federais, considerando o Decreto nº 9.758, de 11 de abril de 2019. 

I. O único pronome de tratamento utilizado é “senhor”, independentemente do nível hierárquico, da 
natureza do cargo ou da função ou da ocasião. 

II. O pronome de tratamento utilizado será flexionado para o feminino e para o plural. 

III. A forma de tratamento “Vossa Senhoria” poderá ser usada, se na forma abreviada. 

IV. O endereçamento da comunicação não conterá, em nenhuma hipótese, o nome do agente 
público. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 

39ª QUESTÃO. Com base no Manual de Redação da Presidência da República (2018), a grafia do 
local e da data em um ofício está CORRETA em: 

A) Vitória, 02 de Fevereiro de 2019. 
B) Vitória/ES, 05 de outubro de 2019. 
C) Vitória, 2 de julho de 2019. 
D) Vitória/ES, 10 de nov. de 2019. 
E) Vitória, 1 de junho de 2019. 
 

40ª QUESTÃO. De acordo com o que estabelece o Manual de Redação da Presidência da 
República (2018), estão grafadas CORRETAMENTE as siglas ou os acrônimos: 

A) OAB, BNDES e Mec. 
B) Enade, Unesco, ONU. 
C) IPTU, Onu e Petrobras. 
D) HUCAM, IBGE e Ancine. 
E) IFES, UFES e ENEM. 


