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CONCURSO PÚBLICO 

CALIFÓRNIA/PR 
 

Escriturário 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CADERNO DE QUESTÕES e FOLHA OFICIAL DE 
PROVA DISCURSIVA); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal. 
• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Objetiva 

Conhecimentos Gerais Português 
Raciocínio Lógico e Atualidades 
Legislação 

10 
10 
05 

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Específicos 15 
Discursiva 
Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS e no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
(NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. A correção da Prova Discursiva será realizada na FOLHA 
OFICIAL DE PROVA DISCURSIVA que não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca 
que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação do Candidato). É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da FOLHA OFICIAL DE PROVA DISCURSIVA decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• A FOLHA OFICIAL DE PROVA DISCURSIVA deverá conter o mesmo número de prova constante do CANHOTO DE 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, sob pena de nulidade da prova, sendo o candidato responsável pela verificação. 

• Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO na 
FOLHA OFICIAL DE PROVA DISCURSIVA. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS assinado e a FOLHA OFICIAL 
DE PROVA DISCURSIVA devidamente preenchida e assinada no Canhoto de identificação do candidato. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Português 
  

Príncipe Harry não foi o único a abdicar da Família Real 
 
O Príncipe Harry e sua esposa, a atriz Meghan 

Markle, anunciaram, por meio de um post no 
Instagram, que estariam abdicando de suas posições. 
Antes disso, Harry, que possui o título de Duque de 
Sussex, seria o sexto na __________ do trono. Antes 
dele, há seu pai, Príncipe Charles, seu irmão, Príncipe 
William, e seus três sobrinhos, filhos de William e Kate 
Middleton. 

O casal diz que pretende se tornar 
financeiramente independente e afirma que dividirá seu 
tempo entre o Reino Unido e a América do Norte. De 
acordo com a nota oficial, foram “meses de reflexão e 
discussões internas” para chegar à decisão final. O clima 
ficou __________ no Palácio de Buckingham, pois 
nenhum outro membro da família foi consultado sobre a 
saída.  

Mas essa não é a primeira vez que um membro 
da família real abdica do trono. Se o Rei Edward VIII não 
tivesse abdicado do trono, a família real teria uma 
organização bem diferente da que conhecemos hoje.  

O Duque de Windsor teve fator determinante para 
a atual configuração da realeza britânica. Ele chegou a 
governar por cerca de um ano, porém desistiu do trono 
por amor. Quem assumiu a posição foi seu irmão mais 
novo, Albert, que se tornou George VI – o pai da Rainha 
Elizabeth II. 

https://super.abril.com.br... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) suceção - tenso 
b) sucessão - tenço 
c) sucessão - tenso 
d) suceção - tenço 
 

2) Sobre o texto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O Príncipe Harry consultou o pai, Príncipe Charles, 

sobre sua saída da família real. 
(---) Harry e sua esposa, a atriz Meghan Markle, 

pretendem se tornar financeiramente independentes. 
(---) O Príncipe Harry foi o único membro da família real 

britânica a abdicar do trono. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

3) Em relação à flexão em grau do substantivo, assinalar a 
alternativa que contém uma palavra no grau aumentativo: 
 
a) Barcaça.  
b) Casebre. 
c) Lugarejo. 
d) Riacho. 
 

4) Sobre concordância nominal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Ficamos quite com as mensalidades escolares. 
b) A moça chegou meio estressada ao médico. 
c) A procuração vai anexo ao processo. 
d) Elas mesma permaneceram no recinto. 
 

5) Em “Joaquim será o responsável pelo projeto”, a forma 
verbal sublinhada está no: 
 
a) Presente do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Futuro do pretérito do indicativo. 
 

6) Em relação ao significado de palavras homônimas, 
marcar C para as relações Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Expectador = aquele que espera. 
(---) Espectador = aquele que assiste. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E.  
 

7) Em relação ao emprego da vírgula, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Perguntei-lhe, que horas eram. 
b) Ele pensava, que sabia de tudo. 
c) Ao terminar a prova, saí em silêncio. 
d) Porque todos, trabalharam muito, ficaram em casa 

durante o final de semana. 
 

8) Assinalar a alternativa que apresenta a regência 
nominal CORRETA: 
 
a) O estagiário está apto do trabalho. 
b) O senhor estava alheio para tudo. 
c) Este posicionamento político é incompatível do meu. 
d) É preferível o amor ao ódio. 
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9) Em relação à ocorrência da crase, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ficamos à estudar. 
b) Dirigi-me à esta senhora. 
c) Chegamos à fazenda. 
d) Refiro-me à ti. 
 

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE com elemento subordinativo que 
expresse condição: 
 
Nós apresentaremos o espetáculo, __________ todos 
possam participar. 
 
a) contanto que 
b) embora 
c) mesmo que 
d) quando 
  

Raciocínio Lógico e Atualidades 
 
11) André está respondendo a uma prova que contém 60 
questões. Sabendo-se que, para ser aprovado, ele precisa 
acertar, no mínimo, 60% das questões, ao todo, qual o 
mínimo de questões que ele precisa acertar para ser 
aprovado? 
 
a) 36 
b) 37 
c) 38 
d) 40 
 

 

12) Uma caixa de chocolate contém 36 chocolates. 
Deseja-se distribuir esses chocolates de maneira 
inversamente proporcional à idade de três irmãos, que 
possuem 6, 8 e 12 anos. Sendo assim, assinalar a 
alternativa que apresenta a quantidade de chocolates que 
o irmão de 6 anos recebeu: 
 
a) 18 
b) 16 
c) 12 
d) 8 
 

 

 

13) Para se fazer certa receita, são necessários 6 ovos e 
4 xícaras de farinha de trigo. Supondo-se que, em certo 
preparo, foram utilizados um total de 15 ovos, ao todo, 
quantas xícaras de farinha de trigo devem ser utilizadas 
para que se mantenha a mesma proporção? 
 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
 

 

 

14) Considerando-se o padrão da sequência numérica 
abaixo, assinalar a alternativa que apresenta o próximo 
termo dessa sequência de modo que o padrão seja 
mantido: 
 

2, -4, 8, -16, 32, -64, 128, -256, ? 
 
a) -384 
b) 384 
c) -512 
d) 512 
 

 

 

 

15) Para fazer a decoração de certa festa de aniversário, 
foram disponibilizados balões de 7 cores distintas. Certo 
aniversariante deseja escolher duas cores distintas para a 
decoração da sua festa. Sendo assim, ao todo, de 
quantos modos distintos ele pode fazer essa escolha? 
 
a) 19 
b) 20 
c) 21 
d) 22 
 

 

 

16) André, Bruno, Cássio e Danilo formaram uma fila, de 
modo que Bruno está logo atrás de André e Cássio é o 
segundo da fila. Sendo assim, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Danilo é o último da fila. 
b) Bruno é o terceiro da fila. 
c) André é o primeiro da fila. 
d) Danilo é o primeiro da fila. 
 

 

 

17) O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não tem 
limite de idade ou de condições financeiras, qualquer 
pessoa pode participar. Além dos estudantes do terceiro 
ano do Ensino Médio, a prova do Enem pode ser feita por 
pessoas de várias condições, que podem solicitar 
atendimento especial. Sobre as pessoas que podem 
solicitar atendimento especial para a realização do Enem, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Gestantes. 
II. Deficientes. 
III. Idosos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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18) De acordo com o Ministério da Saúde, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A Unidade _________________ faz parte da Rede de 
Atenção às Urgências. O objetivo é concentrar os 
atendimentos de saúde de complexidade intermediária, 
compondo uma rede organizada em conjunto com a 
atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192. 
 
a) Básica de Saúde 
b) de Terapia Intensiva 
c) de Pronto Atendimento 
d) de Saúde da Família 
 

19) Temperatura dos oceanos cresce 450% nas últimas 6 
décadas e bate terceiro recorde consecutivo em 2019, diz 
estudo. 

https://g1.globo.com... - adaptado. 
 
Algumas consequências do aumento da temperatura dos 
oceanos são: 
 
I. A redução do nível de oxigênio das águas, afetando a 

vida marinha e corais. 
II. As condições mais propensas a fortes chuvas e 

inundações, além de furações e tufões. 
III. O derretimento das camadas de gelo, elevando o nível 

do mar.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

20) Roberto Carlos Braga é um cantor, compositor e 
empresário brasileiro. Começou a sua carreira sob 
influência do samba-canção e da bossa nova, mudando 
seu repertório para o rock and roll logo em seguida. 
Também conhecido como “Rei”, no começo da década de 
1970, reformulou seu repertório e se tornou um cantor e 
compositor basicamente romântico. Assinalar a alternativa 
que apresenta uma canção de Roberto Carlos: 
 
a) Apesar de Você. 
b) Metal Contra as Nuvens. 
c) Vaca Profana. 
d) Esse Cara Sou Eu. 
 

Legislação 
 
21) De acordo com a Constituição Federal, sobre os 
direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito. 
b) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada. 
c) Haverá juízo ou tribunal de exceção. 
d) Não há crime sem lei anterior que o defina, podendo 

haver pena sem prévia cominação legal. 
 

22) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
sobre a organização municipal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Ficam mantidos os símbolos do Município: a bandeira, o 

hino e o brasão, os quais representam sua cultura e 
história. 

II. A cidade de Califórnia é a sede do Governo do 
Município. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

23) Segundo a Lei Orgânica do Município, sobre os 
poderes municipais, analisar os itens abaixo: 
 
I. O Governo Municipal é constituído pelos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, dependentes entre 
si.  

II. O cidadão investido na função de um dos poderes não 
poderá exercer a de outro, sem exceções.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

24) Em conformidade com a Lei Municipal nº 851/2001 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
sobre as formas de provimento em cargo público, numerar 
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Recondução. 
(2) Reversão. 
(3) Reintegração. 
 
(---) Retorno à atividade do servidor aposentado.  
(---) Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 

ocupado.  
(---) 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.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

25) Em conformidade com a Lei Municipal nº 851/2001 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
sobre as gratificações e adicionais, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A gratificação natalina será considerada para cálculo de 

qualquer vantagem pecuniária.  
b) Somente será permitido serviço extraordinário para 

atender a situações excepcionais e temporárias, sem 
limite de horário por jornada.  

c) O serviço noturno prestado em horário compreendido 
entre 20 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte terá 
o valor-hora acrescido de 50%.  

d) Independentemente de solicitação, será pago ao 
servidor, por ocasião das férias, um adicional 
correspondente a um terço da remuneração do período 
das férias.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 101/2000 - Lei da Responsabilidade Fiscal, sobre 
empresas controladas pelo setor público, a empresa 
controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota 
explicativa em que informará: 
 
I. Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com 

respectivos preços e condições, comparando-os com 
os praticados no mercado. 

II. Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, 
especificando valor, fonte e destinação. 

III. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão 
de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, 
prazos ou condições iguais aos vigentes no mercado. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, constituem atos de 
improbidade administrativa que importam enriquecimento 
ilícito, entre outros: 
 
I. Perceber vantagem econômica para intermediar a 

liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza. 

II. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado. 

III. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público, durante a atividade. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

28) De acordo com a Lei nº 8.666/1993, em igualdade de 
condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
I. Produzidos no exterior. 
II. Produzidos ou prestados por empresas multinacionais. 
III. Produzidos ou prestados por empresas que invistam 

em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País. 

IV. Produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

29) Em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) O pregão será realizado exclusivamente por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação. 
b) Será obrigatório, nos termos de regulamentos próprios 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico 
e operacional aos órgãos e entidades promotores da 
modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de 
tecnologia da informação. 

c) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão. 

d) As bolsas deverão estar organizadas sob a forma de 
sociedades civis com fins lucrativos e com a 
participação plural de corretoras que operem sistemas 
eletrônicos unificados de pregões. 

 

30) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de 
Acesso a Informações, analisar os itens abaixo: 
 
I. No caso de indeferimento de acesso a informações ou 

às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a 
contar da sua ciência. 

II. É direito de o requerente obter o inteiro teor de decisão 
de negativa de acesso, por certidão ou cópia. 

III. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou 
entidades do Poder Executivo Federal, o requerente 
poderá recorrer à Controladoria-Geral da União. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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31) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Acessibilidade. 
(2) Barreiras atitudinais. 
(3) Mobilidade reduzida. 
 
(---) Atitudes ou comportamentos que impeçam ou 

prejudiquem a participação social da pessoa com 
deficiência em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas. 

(---) Dificuldade de movimentação, permanente ou 
temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da 
flexibilidade, da coordenação motora ou da 
percepção. 

(---) Possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

32) Segundo ALEXANDRINO e PAULO, sobre a definição 
de ato administrativo, quanto à sua extinção, conclui-se 
que: 
 
a) A caducidade é a forma de extinção decorrente da 

desobediência pelo beneficiário dos requisitos outrora 
impostos. 

b) A revogação é a extinção do ato quando tenha se 
tornado inoportuno e inconveniente.  

c) A cassação ocorre quando surge novo diploma 
legislativo, com requisitos diferentes daqueles que 
fundamentaram a edição do ato, obstando, desse 
modo, a permanência dele no mundo jurídico. 

d) A anulação é a retirada do ato, do mundo jurídico, pela 
constatação de um vício, sanável ou não, relativo à 
legalidade e legitimidade. Sendo o vício insanável, a 
anulação é obrigatória. 

 

33) De acordo com DI PIETRO, sobre os princípios dos 
processos administrativos, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Em conformidade com o princípio da publicidade, por 

ser pública a atividade da Administração, os processos 
que ela desenvolve devem sempre estar abertos ao 
acesso dos interessados, não podendo ser restringido 
por nenhuma razão.  

b) O princípio da oficialidade assegura a possibilidade de 
instauração do processo por iniciativa da 
Administração, exceto se provocado pelo administrado.  

c) O princípio da ampla defesa não é aplicável em 
processos que envolvam situações de litígio.  

d) O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de 
defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: 
quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser 
ouvida também a outra, dando-se oportunidade de 
resposta.  

 

34) Em conformidade com DI PIETRO, tradicionalmente 
apontam-se as seguintes características para os bens 
dominicais: 
 
I. Comportam uma função patrimonial ou financeira, 

porque se destinam a assegurar rendas ao Estado, em 
oposição aos demais bens públicos, que são afetados a 
uma destinação de interesse geral. 

II. Submetem-se a um regime jurídico de direito público, 
pois a Administração Pública age, em relação a eles, 
como um proprietário público.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Em conformidade com o Manual de Redação da 
Presidência da República, sobre o correio eletrônico (e-
mail), assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) “Atenciosamente” é o fecho padrão em comunicações 

oficiais, mas, com o uso do e-mail, popularizou-se 
abreviações como “Att.” e outros fechos, como 
“Abraços” e “Saudações”, podendo ser utilizados em e-
mails profissionais.  

b) Por se tratar de correio eletrônico, a linguagem pode 
ser informal nas comunicações oficiais.  

c) O local e a data são desnecessários no corpo da 
mensagem, uma vez que o próprio sistema apresenta 
essa informação.  

d) A possibilidade de anexar documentos, planilhas e 
imagens de diversos formatos é uma das vantagens do 
e-mail, mas, por segurança, não deve ser usado em 
nenhuma hipótese nas comunicações oficiais.  

 

36) De acordo com o Manual de Redação da Presidência 
da República, sobre o padrão ofício, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) No cabeçalho deve constar o brasão de Armas da 

República no topo da página, devendo obrigatoriamente 
ser aplicado em cores, sendo aconselhável o uso de 
marca da instituição na correspondência oficial.  

b) Para autoridades de hierarquia superior à do remetente, 
exceto o Presidente da República, deve-se utilizar o 
fecho ‘Atenciosamente’.  

c) A numeração das páginas é obrigatória apenas a partir 
da primeira página da comunicação. Ela deve ser 
alinhada à direita do texto.  

d) Deve-se utilizar no texto do documento oficial a fonte 
Calibri ou Carlito e ter o alinhamento justificado. 
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37) De acordo com KASPARY, para que a redação oficial 
alcance melhor seu objetivo, para que cumpra sua tarefa 
de comunicação eficiente, é necessário que ela possua 
certas qualidades básicas. Sobre essas qualidades, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Concisão. 
(2) Polidez. 
(3) Clareza. 
(4) Precisão. 
 
(---) Encerrar um pensamento no menor número possível 

de palavras.  
(---) Consiste em expressar exatamente um pensamento 

ou emoção.  
(---) Qualidade do estilo no qual não se deve empregar 

senão os termos necessários à enunciação das ideias.  
(---) Emprego de boas maneiras, de expressões fidalgas, 

no tratamento respeito, digno e apropriado.  
 
a) 1 - 2 - 3 - 4.  
b) 1 - 3 - 4 - 2. 
c) 3 - 1 - 2 - 4. 
d) 3 - 4 - 1 - 2.  
 

38) De acordo com MEDEIROS e HERNANDES, existem 
algumas formas de proteger os documentos considerados 
vitais para a empresa, sendo elas: 
 
I. Utilização de cofres à prova de fogo. 
II. Cópias adicionais dos documentos que devem ser 

guardados junto com o original.  
III. Microfilmagem de todos os documentos vitais e 

conservação dos microfilmes em local seguro. 
 
 Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

39) Segundo VIANNA, sobre administração de materiais, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O inventário físico visa ao estabelecimento de 

auditoria permanente de estoques em poder do 
Almoxarifado, objetivando garantir a plena 
confiabilidade e exatidão de registros contábeis e 
físicos, essencial para que o sistema funcione com a 
eficiência requerida.  

(---) A atividade de compras visa garantir o rápido 
desembaraço dos materiais adquiridos pela empresa, 
zelando para que as entradas reflitam a quantidade 
estabelecida, na época certa, ao preço contratado e 
na qualidade especificada nas encomendas. 

 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

40) Em conformidade com DUL e WEERDMEESTER, 
sobre a Ergonomia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Nos projetos do trabalho e nas situações cotidianas, a 

ergonomia focaliza no homem. As condições de 
desconforto e ineficiência, exceto as de insalubridade e 
insegurança, são eliminadas adaptando-as às 
capacidades e limitações físicas e psicológicas do 
homem.  

b) A ergonomia estuda os aspectos dos movimentos 
corporais e não dos fatores ambientais.  

c) A ergonomia baseia-se em conhecimentos apenas de 
sua área e não de áreas científicas como a fisiologia, a 
toxicologia, entre outras.  

d) A ergonomia difere de outras áreas do conhecimento 
pelo seu caráter interdisciplinar e pela sua natureza 
aplicada.  
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PROVA DE REDAÇÃO - FOLHA DE RASCUNHO 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

Na elaboração dos textos, o candidato deverá incluir todos os dados que se façam necessários sem, contudo, 
produzir qualquer identificação na Folha Oficial de Redação, além daquelas fornecidas e permitidas. Caso seja 
necessária assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “Assinatura”. A detecção de qualquer marca 
identificadora do candidato no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova.  

O candidato receberá nota zero na Prova de Redação em casos de não obedecer ao teor técnico proposto ou de 
não haver texto na Folha Oficial de Redação. A Prova de Redação que não obedecer ao tema proposto será anulada. 
Provas a lápis ou com letra ilegível poderão ser anuladas.  

Utilize este espaço para rascunho e passe-o a limpo na Folha Oficial de Redação. 
 

 

Nos últimos anos, o funcionalismo público vem ganhando uma maior visibilidade através de lutas para a melhoria 
salarial, tornando-se parte fundamental para o funcionamento de um país. 

Sabemos que há pessoas que pouco contribuem para o bem comum, mas existem muitas exceções, e a despeito 
do descaso reinante, há funcionários que honram seu ofício, aplicando-se com todo seu empenho em seus deveres 
diários. 

O papel do servidor, diante dos cofres do estado, sempre será de espelho de confiança para os contribuintes. 
Como o Código de Ética do Servidor preceitua: “não basta distinguir entre o bem e o mal, mas acrescer a isto a ideia de 
que o fim é sempre o bem comum”. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/papel-do-servidor-publico/43369 
 

Considerando-se os aspectos apresentados no texto acima, discorra em no mínimo 15 e no máximo 25 linhas 
sobre o compromisso do servidor público para com a sociedade. 

 
____________________________________________________________________ 

(título opcional) 
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5.  

6.  

7.  

8.  
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