
concurso público

002. Prova objetiva

agente administrativo
(cód. 002)

� você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo  50 questões objetivas e um tema de redação a ser 
desenvolvido, e a folha de redação para transcrição do texto definitivo.

� confira seus dados impressos na capa deste caderno e nas folhas de respostas e de redação.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala.
� a folha de redação deverá ser assinada apenas no local indicado; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato 

no verso da folha de redação, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à redação.
� redija o texto definitivo e preencha a folha de respostas com caneta de tinta preta. os rascunhos não serão considerados 

na correção. a ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
� a duração das provas objetiva e de redação é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas e para a transcrição do texto definitivo.
� só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.
� deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 

prova, assinando termo respectivo.
� ao sair, você entregará ao fiscal a folha de redação, a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o 

rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
� até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno.

no 09/2019 08.09.2019 | manhã Pcam1801

nome do candidato

prédio sala carteirainscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

01. Leia a tira.

(André Dahmer, “Malvados”. Folha de S.Paulo, 24.03.2019)

De acordo com a fala da personagem no último quadrinho, o diálogo

(A) contrapõe-se à tolerância.

(B) decorre da tolerância.

(C) depende da tolerância.

(D) aumenta a tolerância.

(E) abre espaço para a tolerância.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 06.

Redes antissociais

Para além do hábito, as redes sociais se transformaram 
em paixão. Toda paixão nos torna cegos, incapazes de ver 
o que nos cerca com bom senso, para não dizer lógica e  
racionalidade. Nesse momento de nossa experiência com as 
redes sociais, convém prestar atenção no seu caráter antis-
social e psicopatológico. Ele é cada vez mais evidente.

O que estava escondido, aquilo que ficava oculto nas 
micror relações, no âmbito das casas e das famílias, digamos 
que a neurose particular de cada um, tornou-se público. O 
termo neurose tem um caráter genérico e serve para apontar 
algum sofrimento psíquico. Há níveis de sofrimento e suporta-
bilidade por parte das pessoas. Buscar apoio psicológico para 
amenizar neuroses faz parte do histórico de todas as linha-
gens da medicina ao longo do tempo. Ela encontra nas redes  
sociais o seu lugar, pois toda neurose é um distúrbio que  
envolve algum aspecto relacional. As nossas neuroses têm, 
inevitavelmente, relação com o que somos em relação a  
outros. Assim como é o outro que nos perturba na neurose, é 
também ele que pode nos curar. Contudo, há muita neurose 
não tratada e ela também procura seu lugar.

A rede social poderia ter se tornado um lugar terapêutico 
para acolher as neuroses? Nesse sentido, poderia ser um 
lugar de apoio, um lugar que trouxesse alento e desenvolvi-
mento emocional? Nas redes sociais, trata-se de convívios 
em grupo. Poderíamos pensar nelas no sentido potencial de 
terapias de grupo que fizessem bem a quem delas participa; 
no entanto, as redes sociais parecem mais favorecer uma 
espécie de “enlouquecimento coletivo”. Nesse sentido, o  
caráter antissocial das redes precisa ser analisado.

(Cult, junho de 2019)

02. De acordo com o texto, a experiência vivida com as redes 
sociais permite que

(A) as muitas linhagens da medicina encontrem nelas 
uma forma de amenizar os conflitos humanos fami-
liares.

(B) as pessoas as usem com cautela, uma vez que é de 
conhecimento geral o mal que elas podem causar.

(C) as contradições de personalidade humana se  
evidenciem, já que não existe forma de tratar as  
neuroses.

(D) as neuroses sejam tratadas cada vez mais de forma 
eficiente no meio digital, graças ao aspecto relacional.

(E) as neuroses nelas se instalem, manifestando o que 
ficava escondido no âmbito das relações em geral.

03. No contexto em que estão empregados nas passagens 
“Toda paixão nos torna cegos...” (1o parágrafo), “A busca 
por apoio psicológico para amenizar neuroses...”  
(2o parágrafo), “... que envolve algum aspecto relacional.” 
(2o parágrafo) e “... que trouxesse alento e desenvolvi-
mento emocional?” (3o parágrafo), os termos destacados 
significam, respectivamente:

(A) sem consciência; extinguir; de oposição; esperança.

(B) sem visão; mitigar; de aproximação; mudança.

(C) sem clareza; potencializar; de ligação; conforto.

(D) sem discernimento; abrandar; de interação; ânimo.

(E) sem controle; acirrar; de sobreposição; prostração.
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06. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão quanto 
à concordância.

(A) Convém que as pessoas estejam atenta aos aspec-
tos antissociais e psicopatológicos das redes sociais, 
pois eles são cada vez mais evidente.

(B) Convém que as pessoas estejam atentas aos aspec-
tos antissocial e psicopatológico das redes sociais, 
pois eles são cada vez mais evidentes.

(C) Convêm que as pessoas estejam atentas aos aspec-
tos antissocial e psicopatológico das redes sociais, 
pois eles são cada vez mais evidentes.

(D) Convêm que as pessoas estejam atenta aos aspec-
tos antissociais e psicopatoló gico das redes sociais, 
pois eles são cada vez mais evidentes.

(E) Convém que as pessoas estejam atentas aos aspec-
tos antissocial e psicopatoló gico das redes sociais, 
pois eles são cada vez mais evidente.

07. Por que um mecanismo que em tudo parece levar  
    conexão entre pessoas e, por conseguinte, melho-
rar a vida humana é, ao mesmo tempo, produtor de sofri-
mento, frustração e violência? Uma hipótese     ser 
considerada é que o ambiente digital, por natureza  
desumano, mais impede as relações do que     favo-
rece. Cuidar da qualidade das relações na época em  
que tudo vale pela quantidade é um caminho de cura con-
tra     oferta venenosa da coletividade     qual-
quer preço.

(Cult, junho de 2019. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto  
devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) a ... à ... às ... à ... a

(B) a ... a ... a ... à ... à

(C) à ... à ... as ... à ... à

(D) à ... a ... às ... a ... a

(E) à ... a ... as ... a ... a

04. Leia a charge.

(Chargista Lute. https://www.hojeemdia.com.br)

A partir da leitura do texto e da charge, é correto afirmar 
que

(A) as relações pessoais e familiares se fortalecem nas 
redes sociais.

(B) as redes sociais são lugares terapêuticos para acolher 
as neuroses.

(C) as redes sociais têm promovido certo enlouqueci-
mento coletivo.

(D) as pessoas vivem confusas e desagregadas sem as 
redes sociais.

(E) as pessoas têm buscado apoio psicológico nas redes 
sociais.

05. Assinale a alternativa em que o primeiro pronome desta-
cado tem um referente posposto a ele, e o segundo  
expressa sentido genérico.

(A) Ela encontra nas redes sociais o seu lugar... (2o pa-
rágrafo) / ... e serve para apontar algum sofrimento 
psíquico. (2o parágrafo)

(B) Ele é cada vez mais evidente. (1o parágrafo) /  
... aquilo que ficava oculto nas microrrelações...  
(2o pa rágrafo)

(C) Toda paixão nos torna cegos... (1o parágrafo) /  
Nesse momento de nossa experiência com as redes 
sociais... (1o parágrafo)

(D) ... é também ele que pode nos curar. (2o parágrafo) / 
... relação com o que somos em relação a outros. 
(2o parágrafo)

(E) ... e ela também procura seu lugar. (2o parágrafo) / 
... que fizesse bem a quem delas participa... (3o pa-
rágrafo)
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09. Assinale a alternativa em que há emprego de termos em 
linguagem figurada.

(A) “As pessoas entram em um modo de fazer 80 mil  
coisas ao mesmo tempo sob pressão, e isso é a  
receita do desastre”.

(B) “Há 30 anos, uma jornada de trabalho típica tinha 
oito horas por dia, das 9h às 17h”...

(C) E, a cada interrupção dessas, são necessários  
cerca de 20 minutos para recuperar o estado de foco 
inicial.

(D) Um estudo da RescueTime, empresa de software de 
gerenciamento de tempo, analisou 185 milhões de 
horas computadas por seus usuários...

(E) ... é comum responder pelo smartphone inclusive na 
cama (70%), do banheiro (57%) e enquanto dirige 
(27%).

10. Considere o título e as duas passagens do texto:

•   Mais cansaço e menos resultado (título)
•   ...  embora trabalhem pelo menos uma hora fora do  

escritório em quase metade dos fins de semana do 
ano. (1o parágrafo)

•   ...  ao  contrário  do  estereótipo  de  que  essa  geração  
passa o tempo todo nas redes sociais ou mandando 
mensagens de texto... (4o parágrafo)

Em relação às conjunções destacadas (e; embora; ou), é 
correto afirmar que

(A) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, ainda 
confere sentido de explicação; “embora” pode ser 
substituída por “desde que”; “ou” indica sentido de 
alternância.

(B) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, ainda 
confere sentido de finalidade; “embora” pode ser 
substituída por “mesmo que”; “ou” indica sentido de 
oposição.

(C) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, ainda 
confere sentido de conclusão; “embora” pode ser 
substituída por “por mais que”; “ou” indica sentido de 
conclusão.

(D) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, ainda 
confere sentido de causa; “embora” pode ser substi-
tuída por “mas”; “ou” indica sentido de condição.

(E) “e”, além de adicionar uma expressão a outra, ainda 
confere sentido de oposição; “embora” pode ser 
substituída por “ainda que”; “ou” indica sentido de 
alternância.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 12.

Mais cansaço e menos resultado

Estamos trabalhando mais, por mais horas e com menos 
equilíbrio entre tempo de lazer e labuta. Mas isso não neces-
sariamente significa que nos tornamos mais produtivos. Um 
estudo da RescueTime, empresa de software de gerencia-
mento de tempo, analisou 185 milhões de horas computadas 
por seus usuários e identificou que os trabalhadores têm, em 
média, somente duas horas e 48 minutos de tempo produtivo 
por dia, embora trabalhem pelo menos uma hora fora do  
escritório em quase metade dos fins de semana do ano.

“Há 30 anos, uma jornada de trabalho típica tinha oito  
horas por dia, das 9h às 17h, e você estava livre antes e depois”, 
diz Larry Rosen, professor emérito do departamento de Psico-
logia da Universidade do Estado da Califórnia, que pesquisa 
os efeitos da tecnologia na produtividade. “Desde a introdução 
dos celulares, essa separação desapareceu e a tecnologia 
trouxe tarefas adicionais, como checar e-mail e redes sociais”. 
E não são poucas vezes: segundo a RescueTime, as pessoas 
verificam e-mails e apps de mensagem a cada seis minutos. 
E, a cada interrupção dessas, são necessários cerca de 20 
minutos para recuperar o estado de foco inicial.

“É por isso que vemos empresas com muitos workaholics, 
mas sem resultados”, diz Caio Camargo da Silva, professor 
de gestão de pessoas e empreendedorismo da PUC-PR.  
“As pessoas entram em um modo de fazer 80 mil coisas ao 
mesmo tempo sob pressão, e isso é a receita do desastre”.

Entre os millenials, a situação é pior. Estudo da Adobe 
mostra que, ao contrário do estereótipo de que essa geração 
passa o tempo todo nas redes sociais ou mandando mensa-
gens de texto, ela é a que mais usa e-mail fora do trabalho: é 
comum responder pelo smartphone inclusive na cama (70%), 
do banheiro (57%) e enquanto dirige (27%).

(Marília Marasciulo, “Mais cansaço e menos resultado”.  
Galileu, junho de 2019)

08. O texto mostra que, com a incorporação da tecnologia no 
cotidiano, as pessoas têm

(A) gerenciado mal o tempo de trabalho, não raro dei-
xando para realizar em casa todas as atribuições do 
trabalho.

(B) buscado desacelerar o ritmo de trabalho para evitar 
que desapareçam as especificidades da vida pessoal.

(C) demonstrado mais atenção no trabalho, que ganhou 
em eficiência, ao contrário do que ocorre com a vida 
pessoal.

(D) ficado mais dispersas e produzido menos, em razão 
da fluidez entre os limites das vidas profissional e 
pessoal.

(E) trabalhado mais do que as horas contratadas de  
trabalho, porém conciliando trabalho e vida pessoal 
de modo satisfatório.
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MateMática e raciocínio Lógico

14. Escolhe-se um número inteiro que será chamado de X. 
Soma-se 32 a X e obtém-se Y. Multiplica-se Y por 10 e 
obtém-se Z. Divide-se Z por 2 e obtém-se W. Subtrai-se 
160 de W e obtém-se R. Para, a partir de R, realizar-se 
uma única operação e obter-se o valor de X, é necessário

(A) dividir R por 8.

(B) multiplicar R por 7.

(C) somar 235 a R.

(D) dividir R por 5.

(E) multiplicar R por 0,4.

15. O número P foi multiplicado sucessivamente por 1,20 e por 
1,30. É correto afirmar que o resultado obtido é o número 
P aumentado de

(A) 60%.

(B) 50%.

(C) 80%.

(D) 56%.

(E) 92%.

16. Os varredores de rua de um município varrem uma mesma 
rua a cada 5 dias. O caminhão que recolhe o lixo comum 
percorre cada rua a cada 3 dias. Já o caminhão que reco-
lhe o lixo a ser reciclado faz essa coleta a cada x dias. No 
dia 31 de março, esses três serviços foram realizados na 
avenida A. Esse fato só foi acontecer novamente no dia 
15 de maio seguinte. Se a frequência do caminhão que 
 recolhe o lixo a ser reciclado é inferior a 30 dias, é correto 
afirmar que x representa um período de

(A) 5 dias.

(B) 6 dias.

(C) 9 dias.

(D) 7 dias.

(E) 8 dias.

17. A praça de uma cidade foi construída a partir de três terre-
nos, cada um deles com a forma de um triângulo retângulo, 
conforme a figura a seguir, com as respectivas medidas.

O perímetro dessa praça é igual a

(A) 84 m.

(B) 96 m.

(C) 79 m.

(D) 108 m.

(E) 93 m.

11. Assinale a alternativa em que o enunciado atende à  
norma-padrão de regência verbal e nominal.

(A) Ansiosos por dar conta de todas as suas atribuições, 
os millenials dedicam-se a responder aos e-mails 
fora do trabalho, embora muitas pessoas discordem 
dessa situação.

(B) Ansiosos em dar conta de todas as suas atribuições, 
os millenials dedicam-se em responder aos e-mails 
fora do trabalho, embora muitas pessoas discordem 
com essa situação.

(C) Ansiosos para dar conta de todas as suas atribui-
ções, os millenials dedicam-se por responder aos  
e-mails fora do trabalho, embora muitas pessoas  
discordem a essa situação.

(D) Ansiosos com dar conta de todas as suas atribui-
ções, os millenials dedicam-se para responder aos 
e-mails fora do trabalho, embora muitas pessoas dis-
cordem nessa situação.

(E) Ansiosos a dar conta de todas as suas atribuições, 
os millenials dedicam-se em responder aos e-mails 
fora do trabalho, embora muitas pessoas discordem 
quanto essa situação.

12. Assinale a alternativa em que a pontuação atende à  
norma-padrão.

(A) Em média, os trabalhadores têm, somente duas 
horas e 48 minutos de tempo produtivo por dia.

(B) Segundo o professor Larry Rosen uma jornada de 
trabalho típica há 30 anos, tinha oito horas por dia.

(C) A situação é pior entre os millenials, pois essa gera-
ção é a que mais usa e-mail fora do trabalho.

(D) O professor Caio Camargo da Silva diz, que é por 
isso que vemos empresas, com muitos workaholics.

(E) Checar e-mails e redes sociais, são tarefas que  
fizeram desaparecer o tempo livre antes e depois do 
trabalho.

13. Tão importante quanto manter o foco durante uma tarefa 
     fazer pequenos intervalos.      estudos, 
como um feito pelo Instituto de Pesquisa do Exército dos 
Estados Unidos, que      que as pessoas      o 
 foco e a energia por mais tempo se      pausas de 
15 a 20 minutos para cada 90 minutos trabalhados.

(Marília Marasciulo, “Mais cansaço e menos resultado”.  
Galileu, junho de 2019. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto  
devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) é ... Existem ... mostra ... mantém ... são feitas

(B) é ... Há ... mostram ... mantêm ... fizerem

(C) são ... Existe ... mostra ... mantém ... são feitos

(D) são ... Há ... mostram ... mantêm ... é feito

(E) é ... Têm ... mostram ... mantém ... fazerem
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r a s c u n h o18. Em tempos de bicicletas e patinetes elétricos, uma pes-
soa gasta 18 minutos para ir de sua casa até o centro da 
cidade utilizando como meio de locomoção uma bicicleta, 
percorrendo, em média, 300 metros a cada minuto. Uti-
lizando como meio de locomoção um patinete elétrico, 
essa mesma pessoa percorre, em média, 360 metros a 
cada minuto. Desse modo, o mesmo percurso, realizado 
com o patinete, deverá durar

(A) 12 minutos.

(B) 9 minutos.

(C) 10 minutos.

(D) 6 minutos.

(E) 15 minutos.

19. Considere o gráfico a seguir.

Atendimento ao público: número de pessoas por dia

Se, ao invés da situação exposta no gráfico, o número 
de pessoas atendidas por dia tivesse sido sempre igual 
e mantido o número total de atendimentos, o número de 
pessoas que teriam sido atendidas na 5a feira teria sido 
inferior ao que consta no gráfico em

(A) 6 unidades.

(B) 8 unidades.

(C) 7 unidades.

(D) 10 unidades.

(E) 9 unidades.

20. Do ponto de vista lógico, dizer “Se eu trabalho com empe-
nho, então os resultados serão melhores.” é o mesmo que 
dizer:

(A) “Eu trabalho com empenho, e os resultados serão 
melhores.”

(B) “Se eu não trabalho com empenho, então os resulta-
dos não serão melhores.”

(C) “Se os resultados serão melhores, então eu trabalho 
com empenho.”

(D) “Eu não trabalho com empenho ou os resultados 
serão melhores.”

(E) “Os resultados não serão melhores, e eu não trabalho 
com empenho.”
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r a s c u n h o21. Na sequência: 111, 112, 113, 122, 123, 124, 133, 134, 135, 
144, . . ., a diferença entre o 20o termo e o 11o termo é 
superada pela diferença entre o 17o termo e o 5o termo em

(A) 10 unidades.

(B) 11 unidades.

(C) 9 unidades.

(D) 8 unidades.

(E) 7 unidades.

22. Uma afirmação que corresponda à negação lógica de “Se 
o combustível acabar, então o veículo não consegue subir 
a ladeira.” é:

(A) “Se o veículo consegue subir a ladeira, então o com-
bustível não acaba.”

(B) “O veículo consegue subir a ladeira ou o combustível 
acaba.”

(C) “O combustível acaba, e o veículo consegue subir a 
ladeira.”

(D) “Se o combustível não acaba, então o veículo conse-
gue subir a ladeira.”

(E) “O combustível não acaba, e o veículo consegue subir 
a ladeira.”

23. Uma escola de nível superior oferece os seguintes cur-
sos: administração de empresas (AE), economia (ECO), 
ciências contábeis (CC) e administração pública (AP). 
Segue a distribuição dos professores e seus cursos de 
atuação:

•   2 professores atuam em todos os cursos;

•   entre aqueles professores que atuam em apenas três 
cursos: 11 atuam em AE, ECO e CC; e 4 atuam em 
ECO, CC e AP;

•   entre aqueles professores que atuam em apenas dois 
cursos: 8 atuam em AE e ECO; e 6 atuam em ECO e AP;

•   14 professores restantes atuam em apenas um curso, 
sendo 7 em AE, e nenhum desses 14 atua no curso CC.

Com essas informações, é correto concluir que o número 
total de professores que atuam em AE supera o número 
total de professores que atuam em CC em

(A) 14.

(B) 15.

(C) 13.

(D) 11.

(E) 12.



9 PCAM1801/002-AgAdministrativo-Manhã

27. Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, é correto 
afirmar que a Constituição Federal determina que

(A) os pais têm o dever apenas de criar os filhos menores, 
cabendo a missão de educar à escola.

(B) os filhos maiores não possuem qualquer atribuição 
em relação ao dever de ajudar os pais, devendo am-
pará-los somente em situação de enfermidade.

(C) a mãe tem o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e o pai tem o dever de sustentar os filhos até 
21 anos.

(D) os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade.

(E) os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores 
de 12 anos, cabendo a missão de educar à escola.

28. Nos termos do Decreto Municipal no 15.514/06, que dispõe 
sobre o Programa de Avaliação Probatória do Servidor,  
assinale a alternativa correta.

(A) O servidor que não obtiver conceito favorável à sua 
confirmação no estágio probatório será demitido sem 
direito a defesa, pois trata-se de avaliação.

(B) É permitido, em qualquer situação, ao servidor em 
estágio probatório a alteração de lotação a pedido.

(C) É vedado qualquer tipo de remuneração aos inte-
grantes da Comissão Permanente de Avaliação 
Probatória.

(D) O servidor que não obtiver conceito favorável à sua 
confirmação no estágio probatório será exonerado 
sem direito a defesa, pois trata-se de avaliação.

(E) A avaliação probatória será realizada mensalmente, 
durante os primeiros 12 meses de efetivo exercício 
do servidor estagiário.

LegisLação

24. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos 
previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta.

(A) É assegurado a todos o acesso à informação e res-
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional.

(B) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
vedando-se ao proprietário a indenização ulterior.

(C) É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por 
ordem da autoridade policial.

(D) A criação de associações e de cooperativas depen-
derá de autorização do Poder Público.

(E) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do respon-
sável pelo inadimplemento de obrigações tributárias.

25. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar 
que são, entre outros, direitos sociais:

(A) transporte, lazer e nacionalidade.

(B) alimentação, trabalho e alistamento eleitoral.

(C) previdência social, saúde e liberdade.

(D) educação, saúde e inviolabilidade do domicílio.

(E) segurança, proteção à maternidade e moradia.

26. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar 
que

(A) a lei não reconhece como entidade familiar a comu-
nidade formada por qualquer dos pais e seus des-
cendentes.

(B) para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como enti-
dade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento.

(C) são penalmente inimputáveis os maiores de dezoito 
anos, sujeitos às normas da legislação especial.

(D) os filhos havidos da relação do casamento terão 
prioridade sobre os filhos adotados, devendo a lei 
reconhecer essas diferenças, que não serão consi-
deradas como designações discriminatórias relativas 
à filiação.

(E) a adoção será assistida pelo Poder Público, que  
deverá obrigatoriamente e na forma da lei, proibir a 
sua efetivação por parte de estrangeiros.
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conhecimentos esPecíficos

31. Hierarquia ou jerarquia (do grego hierarchía) é a ordena-
ção de elementos em ordem de

(A) importância.

(B) idade.

(C) etnia.

(D) parentesco.

(E) riqueza.

32. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela so-
ciedade em que se vive. Para ser classificado como 
um profissional ético, o Agente Administrativo deve 
aplicar-se em

(A) diversidade, autoridade e competição.

(B) honestidade, responsabilidade e justiça social.

(C) altruísmo, simpatia e submissão.

(D) liberalidade, centralização e negociação.

(E) austeridade, individualidade e informalidade.

33. Uma das principais regras a serem aplicadas para a ob-
tenção de um atendimento profissional exemplar é a de 
atender, com excelência e prontidão,

(A) o cliente externo, quando for pessoa de alto nível.

(B) principal e exclusivamente, o cliente externo.

(C) o cliente interno, desde que tenha prestígio na ins-
tituição.

(D) o cliente interno e o cliente externo, igualmente.

(E) o cliente interno, desde que seja solicitado e reco-
mendado pelos superiores.

34. O trabalho em equipe pode ser descrito como a ação 
de um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a  
realizar uma tarefa ou trabalho, por obrigação ou não. 
Entre os principais objetivos desse tipo de trabalho, estão 
a troca de

(A) favores e as gentilezas.

(B) insinuações e as recomendações.

(C) conhecimento e a agilidade.

(D) simpatia e as confidências.

(E) amizade e a liberdade.

29. Com relação à responsabilidade do servidor, o Esta-
tuto do Servidor Público de Campinas (Lei Municipal  
no 1.399/55) determina que

(A) as cominações civis, penais e disciplinares não  
poderão se acumular, sendo umas e outras indepen-
dentes entre si.

(B) pelo exercício irregular de suas atribuições, o fun-
cionário responde apenas nas esferas civil e admi-
nistrativa.

(C) a responsabilidade penal abrange os crimes dolosos 
imputados ao funcionário nessa qualidade, excluin-
do-se os crimes culposos.

(D) a responsabilidade civil decorrerá de procedimento 
doloso, que importe em prejuízo para a Fazenda, 
excluindo-se os procedimentos culposos.

(E) a responsabilidade administrativa resulta de atos ou 
omissões praticados no desempenho das atribui-
ções funcionais.

30. Com relação ao assédio moral, é correto afirmar que o 
Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas 
consigna que

(A) o assédio moral está restrito ao poder hierárquico no 
ambiente de trabalho.

(B) o assédio moral no ambiente de trabalho não ocorre 
de forma ascendente, mas tão somente de forma des-
cendente.

(C) atualmente, o assédio moral é considerado um crime 
previsto no Código Penal e sem previsão no referido 
manual.

(D) a noção de assédio moral é extensiva a qualquer 
um no ambiente de trabalho, do topo da hierarquia 
à base do quadro.

(E) o assédio vertical trata do assédio moral praticado 
entre colegas de serviço de mesmo nível hierárquico.
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37. Em conformidade com os preceitos de Ortografia e Gra-
mática presentes no Manual de Redação da Presidência 
da República, está correto o enunciado:

(A) Milhões de cidadãos tinham mostrado-se contrários 
ao decreto lei que alterava o valor do salário-famí-
lia (razão pela qual se organizaram e organizaram 
um abaixo assinado para contestá-lo) proposto pelo 
m inistro.

(B) Ao discutir questões relativas aos perigos de armas 
atômicas, em reunião da ONU, o ministro recém-
-empossado afirmou – e com ele todos concordaram 
– que o mundo não pode mais aceitar esse tipo de 
ameaça.

(C) Chegando à sede do Inss para buscar informações 
sobre aposentaria “com medo de mudanças nessas 
regras”, os cidadãos foram informados de que, logo, 
o vice presidente iria se pronunciar sobre a questão.

(D) Atitudes ante-higiênicas, cada vez mais, tem tornado 
as pessoas sucetíveis a algumas doenças que pode-
riam ser facilmente evitadas e, conforme alertou a 
vice diretora do hospital – É preciso se precaver!

(E) De acordo com a ANAC, é possível mudar data ou 
horário do vôo, mas é preciso, consultar a empre-
sa aérea ou o agente de viagem, porque essas 
a lterações serão feitas de acordo com as regras 
no contrato firmado?

38. É indispensável que o texto tenha coesão e coerência. 
Tais atributos favorecem a conexão, a ligação, a harmo-
nia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o 
texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se 
verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão 
entrelaçados, dando continuidade uns aos outros.

(http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/ 
manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf)

Os aspectos de coesão e coerência estão atendidos no 
enunciado:

(A) Os documentos solicitados, que a entrega era para 
hoje, poderão ser até amanhã.

(B) O edital e o contrato estão em análise: este, pelo 
diretor; aquele, pelo técnico da área.

(C) As mães que cabem o direito o auxílio-creche devem 
solicitar isso até o fim do mês.

(D) Novos portões de entrada de funcionários e visitantes, 
no qual uns seguem à direita; outros, à esquerda.

(E) Os pedidos de férias dos servidores foram indeferi-
dos, onde eles discordaram dela.

35. A comunicação organizacional pode ser dividida em ex-
terna e interna. Cada uma atende a um público diferente. 
A comunicação interna está focada nos

(A) concorrentes.

(B) distribuidores.

(C) fornecedores.

(D) colaboradores.

(E) clientes.

36. De acordo com o Manual de Redação da Presidência 
da República, entre as características da redação oficial, 
incluem-se a precisão e a impessoalidade, devidamente 
atendidas em:

(A) O Departamento de Obras tem operado com um nú-
mero reduzido de funcionários, decorrente de apo-
sentadoria de vários deles, saudosos amigos, o que 
é muito triste para a população que, cada vez mais, 
precisa dos serviços para ter uma vida melhor e mais 
digna.

(B) Peço que os responsáveis pela elaboração dos rela-
tórios de visitas aos postos de saúde mandem com 
a maior urgência possível, porque preciso organizar 
com certa urgência e não quero que as instâncias 
superiores fiquem exigindo o que já deveria ter sido 
entregue.

(C) O desenvolvimento dos projetos educacionais tem 
obtido êxito, porque os professores estão muito en-
gajados com os novos cursos. Assim, a Secretaria 
da Educação, vendo como os alunos mudaram e 
melhoraram em leitura e escrita, não quer que eles 
parem.

(D) Esta comunicação tem a finalidade de mostrar novos 
ares na Administração Geral, pensando que você, 
agora, é um agente de transformação e pode fazer 
a diferença com o que fizer de melhor no serviço pú-
blico, em prol de si mesmo e dos demais cidadãos.

(E) Foram elaborados os relatórios, atendendo à solici-
tação da Secretaria de Recursos Humanos. Por meio 
desses documentos, será possível saber a quantida-
de exata de funcionários desta Prefeitura e o número 
de vagas que estão disponíveis para concurso.
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42. O principal objetivo do Portal da Transparência da Con-
troladoria-Geral da União é ser uma ferramenta que per-
mita ao cidadão conhecer, questionar e atuar, também, 
como fiscal da aplicação de recursos públicos.

É correto afirmar que o papel da sociedade na fiscaliza-
ção do Estado denomina-se

(A) política pública.

(B) fiscalização coletiva.

(C) controle de mídia.

(D) controle político.

(E) controle social.

43. Considere o seguinte caso hipotético:

A Prefeitura do Município “X” desapropria um imóvel 
apenas porque o proprietário é um desafeto do Prefeito.

É correto afirmar que o ato administrativo dessa Prefei-
tura foi praticado com

(A) desvio de finalidade, que se trata de uma espécie do 
gênero dever do administrador público.

(B) desvio de finalidade, que se trata de uma espécie do 
gênero abuso de poder.

(C) excesso de poder, que se trata de uma espécie do 
gênero desvio de finalidade.

(D) abuso de poder, que se trata de uma espécie do 
gênero desvio de finalidade.

(E) excesso de poder, que se trata de uma espécie do 
gênero dever do administrador público.

44. O exercício da função pública, que é cometi-
da ao órgão ou à própria entidade, é realizado por 
pessoas físicas: agentes públicos. Assim, consi-
dera-se              toda              vincula-
da,             , ao exercício de função pública.

Assinale a alternativa que, correta e respectivamente, 
preenche as lacunas.

(A) servidor público … pessoa física ou jurídica … defi-
nitivamente

(B) órgão público … pessoa física ou jurídica … defini-
tivamente

(C) agente público … pessoa física … definitiva ou tran-
sitoriamente

(D) agente público … pessoa jurídica … definitivamente

(E) órgão público … pessoa jurídica … transitoriamente

39. No que diz respeito à sintaxe, o período que atende às 
prescrições do Manual de Redação da Presidência da 
República é:

(A) As propostas para alterar algumas leis foram feitas. 
Pelas devidas áreas responsáveis. Resta, portanto, 
aguardar um estudo técnico. E depois providenciar 
amplo debate.

(B) A proposta do departamento de pessoal é contra-
tar alguns funcionários temporários e avaliação da 
situa ção das áreas com menos contingente técnico 
para atendimento.

(C) Nesta reunião, fica acordado que a possibilidade de 
a Secretaria de Educação acolher novos projetos de 
formação docente implica reestruturação da pasta e 
aumento de receita.

(D) A Secretaria da Educação dispõe de mais verbas do 
que as Secretarias da Prefeitura, mas isso não signi-
fica que um servidor desta pasta receba mais que a 
Secretaria da Saúde.

(E) O fato da prefeitura enfrentar certos problemas fi-
nanceiros não significa estar insensível às necessi-
dades da população nem que envidará esforços para 
atendê-las.

40.              é o conjunto de              que integram 
as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a compe-
tência para o exercício, de forma             , das ativi-
dades administrativas do             .

Assinale a alternativa que, correta e respectivamente, 
preenche as lacunas.

(A) Administração Direta … órgãos … centralizada … 
Estado

(B) Administração Burocrática … municípios … centrali-
zada … Poder Executivo

(C) Administração Gerencial … cidadãos … transparen-
te … País

(D) Cidadania … cidadãos … descentralizada … Poder 
Legislativo

(E) Excelência nos serviços … servidores … descentra-
lizada … País

41. Surgiu basicamente com o advento do Estado Liberal, 
buscando romper com o modelo anterior, pois separava 
os interesses pessoais do detentor do poder e os instru-
mentos colocados à disposição do Poder Público para 
garantir a satisfação do interesse público. Tinha como 
objetivo defender a sociedade contra o poder arbitrário 
do soberano.

O enunciado se refere corretamente ao modelo de admi-
nistração denominado

(A) gerencial.

(B) misto.

(C) democrático.

(D) burocrático.

(E) patrimonialista.
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48. Nos termos da Lei no 8.666/93, é correto afirmar que a 
licitação é dispensável

(A) nas aquisições de gêneros fornecidos somente por 
produtor exclusivo.

(B) nas contratações de profissional de qualquer setor 
artístico.

(C) nas contratações de serviços de natureza singular 
de notória especialização.

(D) nas aquisições de equipamentos fornecidos somen-
te por empresa exclusiva.

(E) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

49. Com relação à declaração de bens prevista na Lei 
no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), é 
correto afirmar que

(A) a declaração compreenderá apenas bens imóveis e 
móveis, localizados no território brasileiro, e, quando 
for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais 
do cônjuge ou companheiro.

(B) o declarante deverá obrigatoriamente entregar 
cópia integral da declaração anual de Imposto de 
Renda apresentada à Delegacia da Receita Fede-
ral, além de mídia contendo fotografias atualizadas 
dos imóveis.

(C) a declaração de bens será semestralmente atualiza-
da e na data em que o agente público deixar o exer-
cício do mandato, cargo, emprego ou função.

(D) a posse e o exercício de agente público não ficam 
condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado.

(E) será punido com a pena de demissão, a bem do 
serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar 
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, 
ou que a prestar falsa.

50. Com relação à modalidade de licitação denominada pre-
gão e disciplinada pela Lei no 10.520/2002, assinale a 
alternativa correta.

(A) Somente é permitida a sua utilização nas licitações 
da União.

(B) Não poderá ser realizada por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação.

(C) Poderá ser adotada para a aquisição de bens e ser-
viços comuns.

(D) É, atualmente, a modalidade obrigatória para aquisi-
ção de bens de elevado valor.

(E) A legislação não possui previsão de fase prepa-
ratória.

45. Com relação à autoexecutoriedade como atributo do ato 
administrativo, é correto afirmar que

(A) quando necessário e possível, o ato administrativo 
será executado ainda que sem o consentimento de 
seu destinatário.

(B) se trata da qualidade do ato administrativo emanado 
com exclusividade pelo Poder Executivo.

(C) somente o ato administrativo do Chefe do Poder 
Executivo poderá ser executado sem o consentimen-
to do seu destinatário.

(D) esta também é considerada um requisito fundamen-
tal que alicerça a existência do ato administrativo.

(E) o ato administrativo será executado pela Administra-
ção Pública, sem o consentimento do seu destinatá-
rio, somente após requisição judicial.

46. Considere o seguinte caso hipotético:

A Prefeitura do Município “X” contrata diretamente 
agentes administrativos, sem qualquer concurso público, 
cometendo um ato ilegal.

Diante do exposto, é correto afirmar que essa Prefeitura 
Municipal praticou um ato

(A) que não poderá ser considerado como administrativo 
em razão da ilegalidade.

(B) administrativo que poderá ser anulado pela própria 
administração em razão da ilegalidade.

(C) administrativo que não poderá ser invalidado pela 
própria administração, mas somente pelo Poder 
Judiciário.

(D) administrativo que, por não ser oportuno e conve-
niente, poderá ser revogado pelo Poder Judiciário.

(E) administrativo que poderá ser revogado pela própria 
administração em razão da ilegalidade.

47. Considere o seguinte caso hipotético:

A Prefeitura do Município “X” pretende contratar obra 
e serviços de engenharia de valor acima de um milhão e 
quinhentos mil reais.

É correto afirmar que a referida Prefeitura Municipal, nos 
termos da Lei no 8.666/93, deverá utilizar a seguinte mo-
dalidade de licitação:

(A) leilão.

(B) convite.

(C) tomada de preços.

(D) concorrência.

(E) pregão.
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redação

Leia os textos.

TexTo 1

Várias escolas têm substituído o Dia dos Pais e o Dia das Mães pelo Dia da Família. A criação de um dia específico para 
se lembrar da família toda é uma ótima ideia, mas acabar com qualquer referência ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães nas 
atividades escolares é um assunto bastante polêmico. Dependendo do motivo que leva à adoção da medida, muitas famílias 
consideram essa troca até desrespeitosa.

Para a leitora Viva, não há motivo para acabar com tradições tão importantes como as comemorações do Dia dos Pais e 
do Dia das Mães. “Existem crianças órfãs ou abandonas por um dos pais? Sempre existiram. É preciso encarar essas situa-
ções e não as negar. Se a mãe não puder participar, que participe aquela pessoa que faz o papel equivalente ou mais próximo 
disso na vida da criança. As comemorações do Dia dos Pais e do Dia das Mães são formas de reconhecer e promover carinho 
e retribuição da criança para com o seu pai e a sua mãe. Não é o caso de negar essa realidade tão ampla, como se isso fosse 
diminuir a dor de uma criança que não tem o seu pai ou a sua mãe junto de si. Se formos utilizar essa lógica em outros even-
tos comemorativos, acabaremos com o dia dos namorados para não ‘constranger’ aqueles que não têm namorado. O dia da 
família pode ser acrescentado, mas não ser o substituto do Dia dos Pais e nem do Dia das Mães.”

Para o leitor Pedro Hollanda, é preciso encarar e lidar com as situações diversas da vida. “Não se pode confundir o l idar 
com as diferenças com o eliminar as diferenças. O fato de se extinguir o Dia dos Pais, por exemplo, não irá, de maneira 
n enhuma, ajudar uma criança que porventura não tenha um pai. A postura da escola deveria ser a de auxiliar os familiares 
dessa criança a como lidar com essa situação – caso fosse necessário. O grande perigo é seguir uma lógica de afastar tudo 
que possa levar a algum tipo de sofrimento. Ora, aprender a lidar com situações difíceis é um dos maiores ensinamentos que 
se pode dar a uma criança. Quando tudo pode ser considerado família, nada é família. Discordo da substituição do Dia dos 
Pais e do Dia das Mães pelo dito Dia da Família (que se baseia, em geral, em uma definição equivocada de família).”

(Sempre Família. Disponível em: https://www.semprefamilia.com.br/trocar-o-dia-dos-pais-e-o-dia-das-maes-pelo-dia-da-familia-voce-concorda.  
Acesso em: 27.06.2019. Adaptado)

TexTo 2

A discussão sobre manter ou não o “Dia das Mães” tem vindo à tona todo ano, sempre ao se aproximar a data. O problema 
gira em torno do questionamento se vale a pena comemorar o “Dia das Mães” diante do efeito colateral considerado por um 
segmento como excludente e traumatizante, principalmente para crianças órfãs ou de maternidade desconhecida.

O evento ainda faz parte efetiva da programação oficial da maioria dos colégios e está no calendário afetivo de boa parte 
da população que foi criada num ambiente familiar tradicional, já que essa comemoração vem sendo intensificada de forma 
pedagógica desde os anos 40. Junto com a festa, quase sempre há uma semana de atividades pedagógicas atreladas a ela, 
como trabalhos artesanais feitos pelos alunos para servirem de presentes, ensaios de números de dança, teatro ou declama-
ções para comporem a atração do evento.

Se já não bastassem todas as restrições que podem sofrer pela ausência da mãe, as crianças órfãs ainda têm que 
lidar com essa situação social… Esse é o principal argumento dos que defendem a extinção do “Dia das Mães”. Isso sem 
falar nas mães que não se enquadram no estereótipo tradicional dos “pais” ou ainda nas chamadas “novas famílias”, com 
suas variações parentais. Paralelamente a essa lacuna da ausência da figura materna, ainda há as mães que, na época do 
evento, estão em viagem, doentes, que possuem filhos em escolas distintas com comemorações simultâneas ou que, por 
atividade profissional, não conseguem comparecer às festividades. Isso piora ainda mais com as mães que trabalham no 
comércio, já que, ironicamente, é a segunda data que mais movimenta o setor e, por isso, dificilmente conseguem a libera-
ção do patrão. Geralmente, essas festinhas ocorrem num dia útil e no turno da aula, obviamente manhã ou tarde. Algumas 
instituições de ensino até tentaram diminuir o problema transferindo os festejos para sábado ou domingo, mas essa medida 
é de pouca valia, já que cada vez mais pessoas trabalham nos finais de semana. Outros colégios ocuparam essa lacuna 
com a criação do “Dia da Família”.

(Appai. Disponível em: https://www.appai.org.br/cresce-a-discussao-manter-ou-nao-o-dia-das-maes-diante-do-trauma-em-criancas-orfas/.  
Publicado em 10.05.2018. Acesso em: 27.06.2019. Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, de acordo com a norma-padrão 
da língua portuguesa, sobre o seguinte tema:

As escolas deveriam substituir a comemoração do  
Dia das Mães ou Dia dos Pais pelo Dia da Família?
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

REdAçÃO
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.




