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1 Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a 
prova, é o único documento válido para a correção das questões 
objetivas expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o 
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente 
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. 

6 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma 
haverá substituição por erro do candidato. 

7 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato 
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação 
dupla não será considerada.  

8 A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o 
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da 
prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.  

9 Reserve, no mínimo, os 15 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o 
preenchimento.  

10 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores 
ao horário determinado para o seu término. 

11 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

12 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a 
autorização do fiscal de sala. 

13 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 11/09/2016 – Data de aplicação da prova objetiva. 

 12/09/2016 – A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto a seguir. 
 

Documentário 'Trans' mostra a vida de transgêneros no 
Brasil 

Produção mergulha na história de pessoas que mudaram de 
sexo ou que ainda não se definiram 

 
 Joana era psicóloga, João não tem diploma. Joana 
se formou em Psicologia, foi professora em três 
universidades, teve consultório e fez mestrado. Como 
sempre teve que desempenhar funções que não 
precisavam de diploma, João foi motorista de táxi, pintor, 
pedreiro, tradutor, cortador de confecção, vendedor de 
joias e de roupas e massagista de shiatsu. Joana e João são 
a mesma pessoa, em diferentes momentos da vida.  

Autor do livro ‘Viagem Solitária, Memórias de um 
Transexual 30 anos depois’, João W. Nery nasceu 
oficialmente quando Joana já tinha 27 anos. Nasceu com 
corpo de mulher, mas desde muito cedo, aos 3 ou 4 anos, 
percebeu que se identificava mais com o gênero masculino. 
É exatamente sobre a vida de transgêneros no Brasil que 
trata o documentário ‘Trans’, exibido pela GloboNews. A 
produção mergulha na história de João e de outras três 
pessoas que mudaram de sexo ou que ainda não se 
definiram para mostrar como se sente e como é a vida de 
quem nasce com um corpo que não corresponde ao que se 
é. 

É o caso também da advogada e professora de 
Direito Giowana Cambrone, que se assumiu mulher há seis 
anos, quando as mortes da avó e da tia a fizeram entender 
que não podia mais esperar para ser feliz. “O processo foi 
muito rápido, toda a transformação aconteceu em seis 
meses. Foi libertador”, conta. 

Mineira, Giowana foi morar no Rio de Janeiro 
quando um carioca a pediu em casamento. O 
relacionamento durou três anos e ela enfrentou grandes 
dificuldades: “A maioria dos homens que se relaciona com 
uma pessoa trans, se relaciona de forma esporádica e 
sexual. Se baseia no fetiche, no sexo, no desejo, que beira a 
objetificação. A pessoa vira um objeto para satisfazer um 
desejo. E não pensem que com a cirurgia essa questão se 
modifica: o homem, muitas vezes, coloca um obstáculo 
para construir uma relação com uma mulher trans. Se antes 
da cirurgia ele diz 'você é linda, maravilhosa, inteligente, 
divertida, mas é trans e não tem vagina', depois da cirurgia 
de readequação, ele diz 'você é linda, maravilhosa, 
inteligente, divertida, mas não tem útero e não pode me 
dar um filho. Sempre haverá um mas...', conclui a 
advogada, que hoje não alimenta mais expectativas e leva a 
vida com um único objetivo: ser feliz. 

Diferentemente de João e de Giowana, Wallace Rui 
não se define como homem ou como mulher desde 2010. 
Aos 30 anos, a atriz, produtora cultural, performer e mulher 
transgênera explica: “Não sou nem 100% homem, nem 
100% mulher, transito nos dois universos ou em nenhum.” 
Wallace nasceu homem, continua usando seu nome de 

registro, mas sempre se identificou com o gênero feminino. 
Ela assume que a violência física é o que mais assusta a ela 
e a sua família. “O grande receio da minha mãe é que eu 
seja vítima de violência física, porque moral sempre sou. O 
grande medo dela é ver, a qualquer momento, ser 
noticiada minha morte, como assassinada de maneira 
muito bruta, porque a expectativa de vida de uma mulher 
trans hoje é de apenas 35 anos. Eu teria apenas cinco ainda 
pela frente. É grave, as pessoas são assassinadas e não se 
noticia. É uma realidade cruel, mas não há preço que se 
pague, não há valor que mensure o valor de ser quem se 
é”, conclui. 

O quarto e último personagem do documentário é 
o jovem Luan. Aos 16 anos, ele está vivendo há pouco 
tempo os desafios de mudar de gênero. Nasceu Luana, mas 
sempre se sentiu mais à vontade no universo dos meninos. 
Há quatro anos, conseguiu assumir para si mesmo que não 
gostava de ser menina. “Só precisei dar um nome ao meu 
sentimento, cortar o cabelo e mudar meu nome social 
quando a ficha caiu e eu me dei conta de que sou um 
transgênero”, conclui. Luan sabe que seu caminho está só 
começando, mas não se sente mais em transição. Ele ainda 
não começou a tomar hormônio, não fez nenhuma cirurgia, 
mas assegura que as mudanças que faltam acontecer são 
só físicas. “Dentro de mim, já está tudo resolvido há muito 
tempo. Agora também já está firmado para as pessoas que 
importam para mim”, explica. “Não vejo a hora de a voz 
engrossar e de fazer a barba”, conta ansioso. 

 
(g1.globo.com) 

 

QUESTÃO 1  
Após a leitura do texto, pode-se afirmar corretamente que: 
 
(A) o documentário do qual o texto fala faz uma apologia 

ao comportamento heterossexual. 
(B) o texto utiliza uma linguagem técnica específica da 

área da Biologia para explicar a questão física da 
mudança de gênero. 

(C) em cada um de seus parágrafos, o texto apresenta a 
história de um transexual de um país diferente. 

(D) por meio de linguagem clara e objetiva, o texto 
apresenta, em linhas gerais, o conteúdo de um 
documentário que trata da questão dos transgêneros. 

(E) o texto é uma resenha crítica que analisa 
negativamente o conteúdo do documentário. 
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QUESTÃO 2  
Quanto à linguagem utilizada no texto e sua construção, 
analise as afirmativas. 
 
I. O texto pode ser considerado instrucional, já que 

mostra os passos necessários para se produzir um 
documentário. 

II. O quinto parágrafo conecta-se sintática e 
semanticamente aos demais. 

III. Trata-se de um texto tipicamente narrativo, com todos 
os elementos obrigatórios desse gênero. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III. 
(B) II, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) nenhuma. 

 

QUESTÃO 3  
Observe as palavras em destaque no trecho abaixo, 
retirado do texto. 
 

“É o caso também da advogada e professora de Direito 
Giowana Cambrone, que se assumiu mulher há seis anos, 
quando as mortes da avó e da tia a fizeram entender que 

não podia mais esperar para ser feliz.” 
 
A respeito da morfologia das quatro palavras sublinhadas 
no trecho, assinale a análise correta. 
 
(A) A primeira palavra sublinhada é um substantivo 

classificado como próprio e não há pronomes em 
destaque. 

(B) Classifica-se como artigo definido uma das palavras 
sublinhadas, ou seja, trata-se de termo que precede 
substantivo. 

(C) As palavras “que” e “a” pertencem à mesma classe 
gramatical, mas “Cambrone” e “há” são de classes 
gramaticais diferentes. 

(D) Todas as palavras destacadas pertencem à mesma 
classe gramatical, a dos nomes. 

(E) A primeira palavra, assim como a quarta, é exemplo de 
substantivo; as demais são conjunções que, nos 
períodos em que aparecem, introduzem ideias de 
causa e finalidade, respectivamente. 

 

QUESTÃO 4 

A análise correta do trecho “A pessoa vira um objeto para 
satisfazer um desejo” é: 
 
(A) "para satisfazer um desejo" classifica-se como oração 

subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. 
(B) "vira", no contexto em que aparece, é um verbo 

transitivo direto. 
(C) As duas ocorrências da palavra "um" classificam-se 

morfologicamente como numeral. 
(D) A palavra "para" classifica-se morfologicamente como 

conjunção. 
(E) Há um período composto de orações coordenadas 

entre si. 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa em que a alteração do trecho 
selecionado leve a mudança de sentido ou a desvios em 
relação à Norma Culta padrão da língua portuguesa. 
 
(A) "Joana era psicóloga, João não tem diploma." - Joana 

era psicóloga, João não possui diploma. 
(B) "Como sempre teve que desempenhar funções que 

não precisavam de diploma, João foi motorista de táxi 
[...]" - Como sempre teve de desempenhar funções que 
não precisavam de diploma, João foi motorista de táxi. 

(C) "[...] que se assumiu mulher há seis anos [...]" - que se 
assumiu mulher faz seis anos. 

(D) "O quarto e último personagem do documentário é o 
jovem Luan." - O quarto – e último – personagem do 
documentário é o jovem Luan. 

(E) "Não vejo a hora de a voz engrossar e de fazer a barba 
[...]" - Não vejo a hora da voz engrossar e de fazer a 
barba. 

 

Para responder às questões de 6 a 10, leia os quadrinhos 
abaixo.  

 

 

 
(grandesdivas.wordpress.com) 
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QUESTÃO 6 

O trecho "que estou apaixonado", no primeiro quadrinho, 
exerce determinada função sintática. Assinale a alternativa 
em que a palavra ou expressão em destaque exerça essa 
mesma função. 
 
(A) "Deus, acho que estou apaixonado...". 
(B) "Não se preocupe [...]". 
(C) "[...] você vai ficar bem!". 
(D) "Cuidarei de você!". 
(E) "[...] não faça nenhuma idiotice!". 

 

QUESTÃO 7 

Sobre a forma verbal "faça", presente no último quadrinho, 
assinale a alternativa totalmente correta. 
 
(A) Concorda adequadamente com a primeira pessoa do 

singular. 
(B) Pertence ao modo subjuntivo, no contexto em que 

aparece. 
(C) Trata-se de uma forma de um verbo da primeira 

conjugação. 
(D) Permite reconhecermos o sujeito, mesmo sem ele ter 

sido mencionado. 
(E) Flexiona-se na terceira pessoal do plural do presente 

do indicativo. 
 

QUESTÃO 8 

A palavra "você" aparece corretamente acentuada nos 
quadrinhos. Assinale a alternativa que contenha uma 
palavra acentuada pela mesma regra. 
 
(A) Convés. 
(B) Prática. 
(C) Êxito. 
(D) Têxtil. 
(E) Criação. 

 

QUESTÃO 9 

No último quadrinho, aparece um período composto de 
duas orações conectadas entre si por um conectivo que 
indica adição. Qual é esse conectivo? 
 
(A) "continue". 
(B) "não". 
(C) "e". 
(D) "nenhuma". 
(E) "faça". 

 

QUESTÃO 10 

Sobre a tirinha como um todo, analise as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O personagem Deus considera "estar apaixonado" como 

um risco para o outro personagem. 
 
II. Apesar de não haver um conectivo após a palavra 

"preocupe", no segundo quadrinho, fica claro que as 
duas orações estão ligadas por uma circunstância de 
condição. 

 

III. "Continue respirando" é um exemplo de locução verbal. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) III, somente. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  
 

QUESTÃO 11  
Um terapeuta observa o comportamento de uma criança 
brincando com blocos retangulares de madeira todos 
iguais. A criança organiza os blocos, empilhando-os em 
colunas de acordo com o padrão abaixo. 
 

              

              

              

              

 
Se a criança dispuser de 200 blocos e continuar a organizar 
todos os blocos segundo o padrão apresentado acima, o 
último bloco será colocado na: 
 
(A) 78ª coluna. 
(B) 79ª coluna. 
(C) 80ª coluna. 
(D) 81ª coluna. 
(E) 82ª coluna. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 12  
A orientadora pedagógica de uma instituição de Ensino 
decide promover uma atividade em que cada aluno da 
instituição deverá preparar sua salada de frutas. Para essa 
atividade, coloca à disposição sete tipos de frutas – laranja, 
banana, maçã, mamão, melão, manga e pera – e três tipos 
de suco – laranja, mamão e groselha. A orientação básica é 
que o aluno poderia escolher três tipos de frutas e um tipo 
de suco para preparar sua própria salada. Como desafio, a 
professora de matemática propõe aos alunos que calculem 
quantos tipos de saladas diferentes poderiam elaborar 
nessa atividade. A quantidade será de: 
 
(A) 21 tipos. 
(B) 10 tipos. 
(C) 630 tipos. 
(D) 210 tipos. 
(E) 105 tipos.  
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QUESTÃO 13  
Uma clínica possui em seu cadastro 238 clientes, sendo 
54% de crianças com dificuldades de aprendizagem. Do 
total de clientes cadastrados 35% participaram de, pelo 
menos, uma sessão terapêutica no último mês. De acordo 
com os dados da clínica, o número de crianças com 
dificuldade de aprendizagem que realizaram sessão 
terapêutica no referido mês foi, aproximadamente, de: 
 

(A) 129 pacientes. 
(B) 45 pacientes.  
(C) 83 pacientes 
(D) 109 pacientes. 
(E) 38 pacientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
Segundo informações obtidas na página do Conselho 
Regional de Psicologia Alagoas (http://novo.crp15.org.br/), 
a anuidade para pessoas fisicas foi reduzida de R$ 379,87 
para R$ 374,44. Assim sendo, no exercício 2016, o valor da 
anuidade para Pessoa Física será de R$ 380,00, visto que a 
mesma é acrecida de 5,56 para o título de “Fundo de 
Seção”, com vencimento em 29/02/2016. De acordo com 
tais informações, o profissional que quitar a anuidade, até a 
data de vencimento, terá o benefício de um desconto de 
cinco por cento na anuidade ou a possibilidade do 
parcelamento da mesma. Um profissional, 
inadvertidamente, se esquece de pagar essa anuidade no 
prazo estabelecido, lembrando-se dela apenas no dia 25 de 
março. Temendo esquecer novamente resolve quitá-la, 
integralmente, no dia seguinte. Se a multa por atraso de 
pagamento for de 2%, acrescido de juros de mora de 
0,033% ao dia, o valor a ser pago pelo profissional será de: 
 
(A) R$ 377,44. 
(B) R$ 380,00. 
(C) R$ 387,60. 
(D) R$ 383,86. 
(E) R$ 390,86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15  
Em uma aula de matemática o professor coloca as 
seguintes definições na lousa: 
- Todo número par é divisível por 2. 
- Todo número primo tem exatamente dois divisores: ele 
mesmo e a unidade. 
 
A seguir, propõe que os alunos discutam, tomando como 
base as definições acima, três afirmativas: 
 
I. não existe primo que seja par; 
II. dezenove é número primo; 
III. quinze é um número primo. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) I e II, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) I e III, somente. 

 
 
 
 

QUESTÃO 16 
O comitê municipal de esporte de uma cidade alagoana 
realizou uma pesquisa, com 100 alunos da rede oficial, 
sobre a preferência entre a prática de basquete ou vôlei, e 
obteve os seguintes dados: cinquenta e quatro alunos 
declararam preferir vôlei; quarenta e cinco disseram 
preferir basquete; doze afirmaram que não se interessavam 
por nenhum desses dois esportes. O número de estudantes 
que optaram pelos dois esportes é: 
 
(A) 11. 
(B) 12. 
(C) 13. 
(D) 14. 
(E) 15. 

 
 
 
 

QUESTÃO 17  
Um morador da cidade de Maceió, estado de Alagoas, 
declara que o CEP de sua residência é por extenso: 
cinquenta e sete milhões, dez mil e dez. Portanto, o CEP 
desse morador é: 
 
(A) 57001-100 
(B) 57001-010 
(C) 57010-100 
(D) 57010-010 
(E) 57100-010 
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QUESTÃO 18  
André e Jonas são dois terapeutas que visando dividir as 
despesas resolvem compartilhar o aluguel de um espaço 
comercial onde estabelecem uma clínica psiquiátrica. O 
valor mensal do espaço e mais os custos com a contratação 
de uma atendente e despesas gerais são estimados em R$ 
7.800,00 por mês, sendo o espaço suficiente para o 
trabalho simultâneo dos dois profissionais. Por problemas 
de agenda André utilizará o espaço por apenas três dias da 
semana, enquanto Jonas utilizará o espaço por cinco dias. 
Para que ninguém se sinta prejudicado os dois profissionais 
concordam em dividir as despesas proporcionalmente ao 
período em que irão ocupar o espaço. Nessas condições, o 
custo a ser coberto por André será de: 
 
(A) R$ 3.900,00 
(B) R$ 4.875,00 
(C) R$ 2.925,00 
(D) R$ 3.200,00 
(E) R$ 4.600,00 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19  
Anderson perguntou a seu amigo Eduardo qual era sua 
idade. Eduardo, de forma enigmática, respondeu: “Minha 
idade é formada por dois algarismos consecutivos e 
amanhã farei aniversário; a minha nova idade será formada 
por algarismos pares consecutivos.” Logo, a idade de 
Eduardo é: 
 
(A) 12 anos. 
(B) 21 anos. 
(C) 23 anos. 
(D) 33 anos. 
(E) 34 anos. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20  
Analise as afirmativas a seguir. 
 
I. A soma de dois números pares é um número par. 
II. A soma de dois números ímpares é um número ímpar. 
III. O produto de dois números ímpares é um número 

ímpar. 
 
Considerando-se os números naturais, está correto o que 
se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) I e II, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) I e III, somente. 

RASCUNHO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados 
estão em configuração padrão, em português, que o mouse 
está configurado para pessoas destras, que expressões 
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a 
cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 
mencionados. 

 

QUESTÃO 21 
Considere os seguintes componentes de um 
microcomputador (PC). 
 
I. Gabinete (Torre ou Desktop). 
II. Motherboard. 
III. Processador. 
IV. Memória RAM. 
 
O conceito de Central Processing Unit (CPU), ou Unidade 
Central de Processamento (UCP), é representado somente 
pelo que consta em: 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) II e III. 
(E) II, III e IV. 

 
 
 

QUESTÃO 22  
Ao se escrever um texto no editor MS Word 2010, além dos 
caracteres digitados, são especificados internamente 
caracteres de marcação que ajudam a identificar as ações 
executadas no teclado. A marca de formatação       será 
inserida no ponto em que se usar(em) a(s) tecla(s): 
 
(A) <Tab> 
(B) <Enter> 
(C) <Espaço> 
(D) <Shift> + <Enter> 
(E) <Ctrl> + <Shift> + <Enter> 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Em uma planilha MS Excel 2010, o uso simultâneo das 
teclas <Ctrl> + <Shift> + <Home> permite selecionar uma 
faixa de células, a partir da posição do cursor, incluindo: 
 

(A) todas as células acima e à esquerda do cursor.  
(B) todas as células acima, na coluna do cursor. 
(C) todas as células à esquerda, na linha do cursor. 
(D) uma célula acima, na coluna do cursor. 
(E) uma célula à esquerda, na linha do cursor. 

QUESTÃO 24 

A conexão física de um microcomputador (PC) a uma rede 
local de computadores (LAN) se faz por meio de:  
 
(A) um modem. 
(B) um roteador. 
(C) um driver de rede. 
(D) uma placa firewall. 
(E) uma placa de rede. 
 
 
 

QUESTÃO 25 

Considere os seguintes mecanismos de segurança da 
informação. 
 
I. Operadores treinados. 
II. Senha individual. 
III. Autenticação de usuário. 
IV. Backup de dados. 
 
O controle de acesso pode ser feito por meio do que consta em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I, II e III, somente. 
(D) II, III e IV, somente. 
(E) todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

QUESTÃO 26 

São deveres do servidor público, conforme a Lei                   
nº 8.112/90, exceto:  
 
(A) zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público. 
(B) guardar sigilo sobre assunto da repartição, a não ser 

que contrarie os interesses dos superiores ou da 
Administração Pública. 

(C) manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa. 

(D) tratar com urbanidade as pessoas. 
(E) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 
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QUESTÃO 27  
Sobre as formas de provimento de cargo público, previstas 
na Lei nº 8.112/90, leia as afirmativas. 
 
I. Reintegração é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, verificada em inspeção médica. Se julgado 
incapaz para o serviço público, o reintegrado será 
aposentado. 

 
II. A readaptação é a reinvestidura do servidor estável no 

cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação, quando invalidada sua demissão 
por decisão administrativa ou judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens. 

 
III. Reversão é o retorno à atividade de servidor afastado 

por invalidez e no interesse da administração, desde 
que tenha solicitado a reversão. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) todas estão corretas. 
(E) todas estão incorretas. 
 
 

QUESTÃO 28 

São penalidades disciplinares: I - advertência; II - 
suspensão; III - demissão; IV - cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade; V - destituição de cargo em comissão; VI - 
destituição de função comissionada. A demissão será 
aplicada nos seguintes casos: 
 
I. inassiduidade habitual; 
II. improbidade administrativa; 
III. incontinência pública e conduta escandalosa, na 

repartição; 
IV. insubordinação grave em serviço; 
V. ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, 

salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 
 
Quanto estão corretos? 
 
(A) Todos. 
(B) Quatro, somente. 
(C) Três, somente. 
(D) Dois, somente. 
(E) Um, somente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em 
qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas 
pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, 
encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional 
do servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente 
de imputação ou de procedimento suscetível de censura. 
Acerca do previsto no Decreto nº 1.171/94, quanto às 
comissões de ética, leia as afirmativas a seguir.  
 
I. À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos 

encarregados da execução do quadro de carreira dos 
servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o 
efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos 
os demais procedimentos próprios da carreira do servidor 
público. 

II. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 
Ética é a advertência ou a suspensão do cargo e sua 
fundamentação constará do respectivo parecer, assinado 
por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 

III. Para fins de apuração do comprometimento ético, 
entende-se por servidor público todo aquele que, por 
força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços de natureza permanente, temporária ou 
excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde 
que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 
poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, 
as entidades paraestatais, as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, ou em qualquer setor em 
que prevaleça o interesse do Estado. 

 
Pode-se afirmar que: 
 

(A) somente I e II estão corretas. 
(B) somente I e III estão corretas. 
(C) somente II e III estão corretas. 
(D) somente há uma afirmativa correta. 
(E) todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30  
De acordo com o Decreto nº 1.171/94, é vedado ao 
servidor público, exceto: 
 
(A) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 

conivente com erro ou infração a esse Código de Ética 
ou ao Código de Ética de sua profissão. 

(B) usar de artifícios para adiantar ou antecipar o exercício 
regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material. 

(C) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 
seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento 
de seu mister. 

(D) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 
comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 
cumprimento de sua missão ou para influenciar outro 
servidor para o mesmo fim. 

(E) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do 
atendimento em serviços públicos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 
A qualidade total no atendimento ao cliente ocorre quando 
a empresa enfoca seus esforços em serviços com qualidade, 
fazendo conscientemente a escolha em investir na 
satisfação do cliente e em tornar isso a meta da empresa. 
Algumas técnicas para satisfação do cliente envolvem 
dedicação de tempo dos administradores, enquanto outros 
enfocam a monitoração extensiva das necessidades e 
atitudes dos clientes. O Círculo de Controle da Qualidade 
(CQC) é a organização de pequenos grupos de pessoas (5 a 
12), devidamente treinadas, que normalmente trabalham 
em conjunto para prever e resolver vários problemas 
associados a seu ambiente de trabalho. Entre os resultados 
positivos do CQC, podemos citar, exceto: 
 
(A) aumento da produtividade e da eficiência. 
(B) racionalização dos processos.  
(C) criação de um ambiente de confiança e otimismo. 
(D) participação consciente dos funcionários em decisões, 

melhorias e soluções de problemas, ainda que com 
maior resistência a mudanças e uma visão parcial da 
organização.  

(E) aparecimento de novas lideranças de maior capacidade 
técnica, administrativa e motivacional. 

 

QUESTÃO 32 
A Administração Pública é a atividade desenvolvida pelo 
Estado ou seus delegados, sob o regime de Direito Público, 
destinada a atender, de modo direto e imediato, 
necessidades concretas da coletividade. É todo o 
aparelhamento do Estado para a prestação dos serviços 
públicos, para a gestão dos bens públicos e dos interesses 
da comunidade. Podem ser apontadas como características 
da Administração Pública: 
  
I. prática de atos tão somente de execução – esses atos 

são denominados atos administrativos; quem pratica 
esses atos são os órgãos e seus agentes, que são 
sempre públicos. 

 
II. exercício de atividade politicamente neutra – sua 

atividade é vinculada à Lei e não à Política. 
 

III. competência limitada – o poder de decisão e de 
comando de cada área da Administração Pública é 
delimitado pela área de atuação de cada órgão. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

Realizar atividades da área de patrimônio, material e 
eventos, atribuição do Auxiliar Administrativo, requer o 
conhecimento dos tipos de classificação de materiais (que 
são vários), determinados em função das informações 
gerenciais desejadas pelo gestor de materiais. A 
possibilidade de fazer ou comprar, por exemplo, tem por 
objetivo prover a informação de quais materiais poderão 
ser produzidos internamente pela organização e de quais 
deverão ser adquiridos no mercado. As categorias de 
classificação podem ser assim listadas: materiais a serem 
produzidos internamente; materiais a serem adquiridos; 
materiais a serem recondicionados (recuperados) 
internamente; materiais a serem produzidos ou adquiridos 
(depende de análise caso a caso pela organização). 
 
A decisão sobre produzir um item de material ou adquiri-lo 
no mercado é tomada pela cúpula da organização, 
considerando os custos e a estrutura envolvida. Nesse 
contexto, há duas estratégias possíveis: a verticalização e a 
horizontalização. São desvantagens da horizontalização: 
 
I. perda de flexibilidade (a empresa fica “engessada”); 
II. maior investimento (maiores custos); 
III. dependência de terceiros. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 34 

O método da curva ABC ou princípio de Pareto (ou, ainda, 
curva 80-20) é uma ferramenta segundo a qual os itens de 
material em estoque são classificados de acordo com sua 
importância, geralmente financeira. Para Gonçalves (2007), 
o principal objetivo da análise ABC é identificar os itens de 
maior valor de demanda e sobre eles exercer uma gestão 
mais refinada, especialmente por representarem altos 
valores de investimentos e, muitas vezes, com impactos 
estratégicos para a sobrevivência da organização. No 
método da curva ABC, os itens em estoque são classificados 
em três classes: 
 
I. Classe A: itens de maior valor de demanda, em 

determinado período. 
 
II. Classe B: itens de valor de demanda intermediário. 

 
III. Classe C: itens de menor valor de demanda. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 35 

Nas diversas organizações, sejam elas públicas ou não, os 
materiais são classificados segundo os mais diversos 
critérios. Viana (2011, p. 51) nos traz a seguinte 
conceituação preliminar: “A classificação é o processo de 
aglutinação de materiais por características semelhantes.” 
Os dados que advêm da classificação servem de informação 
gerencial ao administrador de materiais, que se torna capaz 
de voltar sua atenção a determinada(s) categoria(s) de 
material(is), ao invés de tentar, em vão, lidar com uma 
infinidade de itens. Sem uma classificação de materiais bem 
definida, seria quase impossível administrar os estoques. 
Algumas etapas ou princípios regem a classificação de 
materiais. Leia a seguinte descrição. 
 
“Uniformização do emprego e do tipo do material. Facilita o 
diálogo com o mercado, facilita o controle, permite a 
intercambialidade de sobressalentes ou demais materiais 
de consumo (peças, cartuchos de impressoras 
padronizadas, bobinas de fax etc.)” 
 
A qual etapa essa descrição refere-se? 
 
(A) Catalogação. 
(B) Normalização. 
(C) Padronização. 
(D) Codificação. 
(E) Especificação. 
 
 

QUESTÃO 36  
As mudanças planejadas na estrutura organizacional são 
um dos meios mais eficazes para melhorar o desempenho 
do sistema empresarial. Dois tipos de estrutura são 
presentes nas instituições: a formal e a informal. Com 
relação a essas estruturas, leia as seguintes afirmativas. 
 
I. A abordagem na estrutura informal está nas pessoas e 

em suas relações, enquanto a estrutura formal dá 
ênfase a posições em termos de autoridades e 
responsabilidades. 

 
II. A estrutura informal é um bom lugar para líderes 

formais se desenvolverem, mas deve-se lembrar que 
nem sempre um líder informal se constitui no melhor 
dirigente formal. Alguns líderes informais falham como 
líderes formais porque temem responsabilidade 
formal, algo que eles não têm como líderes informais. 

 
III. São funções dos grupos informais: perpetuar sua 

cultura e maneira de ser; desenvolver sistemas e canais 
de comunicação; exercer o controle social (interno e 
externo). 

 

Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 

QUESTÃO 37 

A Administração Pública Indireta compreende as seguintes 
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica 
própria: Autarquias; Empresas Públicas; Sociedades de 
Economia Mista; e Fundações Públicas. Com relação às 
características da fundação pública, assinale a alternativa 
inverídica. 
 
(A) Dotada de personalidade jurídica de direito público. 
(B) Sem fins lucrativos. 
(C) Criada em virtude de autorização legislativa, para o 

desenvolvimento de atividades que não exijam 
execução por órgãos ou entidades de direito público. 

(D) Com autonomia administrativa. 
(E) Patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 

direção e, como regra geral, funcionamento custeado 
por recursos da União e de outras fontes. 

 
 

QUESTÃO 38 

Um relatório consiste na exposição escrita em que se 
descrevem fatos verificados mediante pesquisas ou se 
relata a execução de serviços ou de experiências ou em que 
se registram ou se difundem as informações obtidas. Entre 
seus elementos constituintes, está o sumário. Tendo o 
Auxiliar Administrativo que preparar o sumário de um 
relatório, deve saber que: 
 
I. o sumário apresenta os tópicos mais relevantes 

contidos no texto, enumerados em ordem alfabética, 
cronológica ou sistemática. Pode ser organizado 
escolhendo-se palavras ou grupo de palavras 
significativas que irão determinar a sua ordem 
alfabética; 

 
II. o sumário é desnecessário em obras pouco extensas ou 

pouco divididas; 
 

III. o sumário pode ser apresentado conforme as seguintes 
prescrições: localizado após a folha de rosto e equipe 
técnica; e que para cada capítulo ou seção são 
expostos os seguintes dados: a) título do capítulo ou 
seção com mesmo fraseado; b) número da página 
inicial do capítulo ou seção ligado ao título por uma 
linha. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 39 

A Administração Direta corresponde à prestação dos 
serviços públicos diretamente pelo próprio Estado e por 
seus órgãos. Já a Indireta é o serviço prestado por pessoa 
jurídica criada pelo poder público para exercer tal 
atividade. Sobre o tema, leia as seguintes afirmativas. 
 
I. Chama-se centralizada a atividade exercida 

diretamente pelos entes estatais, ou seja, pela 
Administração Direta. Descentralizada, por sua vez, é a 
atividade delegada (por contrato) ou outorgada (por 
lei), para as entidades da Administração Indireta. 

 
II. Desconcentrar é repassar a execução e a titularidade, 

ou só a execução de uma pessoa para outra, não 
havendo hierarquia. 

 
III. Na esfera federal, a Administração Direta ou 

Centralizada é composta por órgãos subordinados à 
Presidência da República e aos Ministérios, como o 
Departamento da Polícia Federal, a Secretaria do 
Tesouro Nacional ou a Corregedoria-Geral da União. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 40 

Para se certificar de que os lançamentos refletem 
efetivamente a situação financeira de uma entidade, os 
livros caixa devem ser verificados, assim como pilhas de 
documentos originais, notas de venda, ordens de compra e 
requisições – só que consultar todos os originais seria um 
trabalho incalculável. Recorre-se, então, a uma amostra de 
documentos escolhidos aleatoriamente e, com base nessa 
amostra, fazem-se inferências sobre toda a população 
(todos os indivíduos ou todos os objetos do grupo em que 
se está interessado). É aí que entra a aplicação da 
estatística à administração. Sobre o tema, considere as 
seguintes afirmativas. 
 
I. Para evitar predições imprecisas, é essencial que a 

amostra represente efetivamente a população da qual 
foi extraída. 

 
II. Os exemplos de aplicação de técnicas estatísticas à 

administração incluem a utilização de amostras, para 
estimar as preferências ou inferir a qualidade de toda 
uma população, e o uso da análise de regressão, para 
separar efeitos de fatores diferentes. 

 
III. Não há como saber com certeza se a amostra 

representa adequadamente a população, a menos que 
se faça um censo sobre toda ela. No entanto, podem 
ser usados os métodos da inferência estatística para 
estimar se a amostra é representativa da população. 

 

Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 41 
Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 
 
A Constituição Federal de 1988, no caput de seu art. 37, 
torna explícitos alguns princípios que devem nortear o 
funcionamento da administração pública brasileira: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Nas palavras de Moraes (2010, p. 333): “[...] o 
princípio da eficiência é aquele que impõe à administração 
pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do 
bem comum, por meio do exercício de suas competências 
de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 
eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 
primando pela adoção dos critérios legais e morais 
necessários para a melhor utilização possível dos recursos 
públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-
se uma maior rentabilidade social.” Note que a busca pela 
melhor utilização possível dos recursos públicos faz com 
que o princípio da eficiência aproxime-se muito da noção 
de __________, ou seja, da consecução do melhor custo X 
benefício no trabalho da administração pública, evitando-se 
o desperdício do dinheiro público.  
 
(A) Autonomia. 
(B) Economicidade. 
(C) Responsabilização. 
(D) Abrangência. 
(E) Incentivo. 
 
 

QUESTÃO 42 
Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas. 
 
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de 
_________ e de ______, bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos 
limites dessas duas modalidades de licitação, e facultativo 
nos demais em que a Administração puder substituí-lo por 
outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 
de execução de serviço. 
 
(A) concorrência; tomada de preços. 
(B) concurso; leilão. 
(C) concorrência; concurso. 
(D) convite; tomada de preços. 
(E) convite; leilão. 
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QUESTÃO 43 
Os serviços em cartórios, sobretudo para reconhecimento 
de firma ou autenticação de documentos, são bastante 
corriqueiros na área administrativa. Sobre eles, analise as 
seguintes afirmativas. 
 
I. Não será extraída, autenticada ou utilizada para a 

prática de nenhum ato notarial reprodução 
reprográfica de outra reprodução reprográfica, 
autenticada ou não, de documento público ou 
particular. 

 
II. Só serão autenticadas cópias reprográficas extraídas 

por terceiros que estejam assinadas pelo autor 
identificado da reprodução e mediante exibição do 
original (modelo padronizado). 

 
III. Sobre a autenticação de cópia (em papel) de sítio 

(página ou site) de órgão público ou particular, 
somente por ata notarial é possível autenticar esses 
documentos em meio digital, fixando a data, o 
endereço eletrônico (www) e o conteúdo, salvo 
exceções: sítio de órgão público com possibilidade de 
confirmação de seu conteúdo, tais como Certidão 
conjunta da Receita Federal e PGF, Prefeitura etc.  

 
IV. Quanto à autenticação de fotocópia de cópia de guia 

do FGTS, PIS com autenticação do banco ou órgão de 
fiscalização (repartições públicas etc.), é possível a 
autenticação da fotocópia de cópia de guia de 
recolhimento de tributo ou contribuição, pois esses 
documentos são documentos probantes quando o 
órgão recebedor autentica seu recolhimento. Desse 
modo, passa a ser documento autêntico não 
importando o suporte físico (impressão laser ou 
fotocópia). 

 
V. Quanto à autenticação de parte de documentos ou 

quando o verso está preenchido ou em branco (ex.: 
carteira de trabalho e previdência social, passaportes, 
livros, revistas etc.), poderão ser autenticados, porém 
há de constar ao lado da autenticação o carimbo com a 
expressão "PARTE DE DOCUMENTO". 

 
Quantas estão corretas? 
 
(A) Cinco. 
(B) Quatro, somente. 
(C) Três, somente. 
(D) Duas, somente. 
(E) Uma, somente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

O repositório digital é um ambiente de armazenamento e 
gerenciamento de materiais digitais que tem sido 
empregado em diversas situações, tais como: arquivo 
corrente e intermediário (em associação com um SIGAD); 
arquivo permanente; biblioteca digital; acervo de obras de 
arte digitais; depósito legal de material digital; e curadoria 
de dados digitais de pesquisa.  Sobre ele, leia as seguintes 
afirmativas. 
 
I. Um repositório arquivístico digital é um repositório 

digital que armazena e gerencia documentos digitais, 
seja nas fases corrente e intermediária, seja na fase 
permanente. Pode-se, portanto, afirmar que se resume 
a uma solução informatizada para armazenamento 
(storage). 

 
II. O repositório deve gerenciar os documentos e 

metadados de acordo com as práticas e normas da 
Arquivologia, especificamente relacionadas a gestão 
documental, descrição arquivística multinível e 
preservação. 

 
III. O repositório deve proteger as características do 

documento arquivístico, em especial a autenticidade 
(identidade e integridade) e a relação orgânica entre os 
documentos. 
 

Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 45 

O documento arquivístico digital é o documento digital 
reconhecido e tratado como documento arquivístico. A 
migração é o conjunto de procedimentos e técnicas para 
assegurar a capacidade de os objetos digitais serem 
acessados face às mudanças tecnológicas. A migração 
consiste na transferência de um objeto digital: 
 
I. de um suporte que está se tornando obsoleto, 

fisicamente deteriorado ou instável para um suporte 
mais novo; 

 
II. de um formato obsoleto para um formato mais atual 

ou padronizado; 
 

III. de uma plataforma computacional em vias de 
descontinuidade para outra mais moderna. A migração 
pode ocorrer por preservação e acesso. 
 

Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
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QUESTÃO 46 
Segundo o Banco Central do Brasil, todo cliente pessoa 
natural que possuir conta de depósitos à vista ou de 
poupança tem direito aos seguintes serviços gratuitamente, 
exceto: 
  
(A) fornecimento de até 10 (dez) folhas de cheque, desde 

que o correntista reúna os requisitos necessários à sua 
utilização, de acordo com a regulamentação em vigor e 
as condições pactuadas. 

(B) compensação ilimitada de cheques. 
(C) até 1 (uma) transferência por meio de DOC ou TED. 
(D) realização de até 4 (quatro) saques em guichê de caixa, 

inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou 
em terminal de autoatendimento. 

(E) realização de até 2 (duas) transferências de recursos 
entre contas na própria instituição, em guichê de caixa, 
em terminal de autoatendimento ou pela internet. 

 
 

QUESTÃO 47 

Registros e atualizações de cadastros estão entre as 
incumbências de um Auxiliar Administrativo. Para sua 
execução, faz-se necessário o mínimo conhecimento de 
banco de dados. Leia o seguinte conceito.  
 
“Permite a um usuário, ou a um programa de aplicação, a 
execução de operações de inclusão, remoção, seleção ou 
atualização de dados previamente armazenados na base de 
dados.” 
 
A que se refere este conceito? 
 
(A) Linguagem de Definição de Dados. 
(B) Linguagem de Manipulação de Dados. 
(C) Linguagem de Consulta em ambiente Cliente/Servidor. 
(D) Linguagem de Programação para Acesso às Bases de 

Dados. 
(E) Linguagem de Administração de Banco de Dados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 
Protocolo, distribuição e arquivo de documentos são 
rotinas nos setores administrativos. No arquivamento de 
documentos por nome, existem algumas regras, chamadas 
de regras de alfabetação, que devem ser consideradas. 
Considere as seguintes afirmativas.  
 
I. Sobrenomes de parentesco, como Filho, Júnior, Neto e 

Sobrinho, devem vir para o início acompanhados do 
sobrenome anterior. Exemplos: 

 
Barreiros Filho, Marcus Polidoro 
Correa Júnior, Lucas Tavares 
Gonçalves Neto, Maria Silva 
Tedesco Sobrinho, Luiz dos Santos 
 

 
II. Títulos que acompanham os nomes não devem ser 

considerados. Devem ser colocados no final, entre 
parênteses. Exemplos: 

 
Álvares, José Duarte dos (Presidente) 
Borges, Lúcia Mota (Conselheiro) 
Campos, João de Souza (Tesoureiro) 
Rodrigues, Maria Luíza (Secretário) 

 
 
III. Na organização de nomes de instituições, os nomes são 

mantidos da mesma forma como se apresentam, 
levando-se o artigo do início para o final, entre 
parênteses. Quando não há artigo no início, não deve 
ser feita qualquer alteração. Exemplos: 

  
Associação Alagoana de Psicologia 
Centro Universitário Fundação Santo André 
Dia (O) 
Fundação Educacional Dr. Raul Bauab 
Guardian (The) 
Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) todas. 
(B) I e II, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) somente uma das afirmativas. 
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QUESTÃO 49 

A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela 
escrita. Para que haja comunicação, é necessário haver  
alguém que comunique, algo a ser comunicado e alguém 
que receba essa comunicação. No caso da redação oficial, 
quem comunica é sempre o Serviço Público (este ou aquele 
Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, 
Seção); o que se comunica é sempre algum assunto relativo 
às atribuições do órgão que comunica; o destinatário dessa 
comunicação ou é o público, o conjunto dos cidadãos, ou 
outro órgão público, do Executivo ou dos outros Poderes da 
União. Percebe-se, assim, que o tratamento impessoal que 
deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações 
oficiais decorre: 
 
I. da ausência de impressões individuais de quem 

comunica: embora se trate, por exemplo, de um 
expediente assinado por Chefe de determinada Seção, 
é sempre em nome do Serviço Público que é feita a 
comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável 
padronização, que permite que comunicações 
elaboradas em diferentes setores da Administração 
guardem entre si certa uniformidade; 

 
II. da impessoalidade de quem recebe a comunicação, 

com duas possibilidades: ela pode ser dirigida a um 
cidadão, sempre concebido como público, ou a outro 
órgão público. Nos dois casos, temos um destinatário 
concebido de forma homogênea e impessoal; 

 
III. do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o 

universo temático das comunicações oficiais se 
restringe a questões que dizem respeito ao interesse 
público, é natural que não cabe qualquer tom 
particular ou pessoal. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 
O uso de pronomes e locuções pronominais de tratamento 
tem larga tradição na língua portuguesa. O Auxiliar 
Administrativo que precisará redigir, digitar e reproduzir 
precisa ter conhecimento desse uso. Leia as seguintes 
afirmativas.  
 
I. Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa 

indireta) apresentam certas peculiaridades quanto à 
concordância verbal, nominal e pronominal. Embora se 
refiram à segunda pessoa discursiva (à pessoa com 
quem se fala, ou a quem se dirige a comunicação), 
levam a concordância para a terceira pessoa 
gramatical. É que o verbo concorda com o substantivo 
que integra a locução como seu núcleo sintático: 
“Vossa Senhoria escolherá o suplente”; “Vossa 
Excelência discorrerá sobre o assunto”. 

 
II. Os pronomes possessivos referidos a pronomes de 

tratamento são sempre os da terceira pessoa: “Vossa 
Senhoria convocará seu suplente” (e não “Vossa ... 
vosso...”). 

 
III. Quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de 

tratamento, o gênero gramatical deve coincidir com o 
substantivo que compõe a locução, 
independentemente do gênero do interlocutor. Logo, o 
correto é “Vossa Excelência está atarefada”, “Vossa 
Senhoria deve estar satisfeita”. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) somente I está correta. 
(B) somente II está correta. 
(C) somente III está correta. 
(D) há apenas duas afirmativas corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


