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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções 

de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e 

nem o Cartão Resposta.  

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Isso é muita sabedoria 
 
Quando fazemos tudo para que nos amem e não 

conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. 
Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a 
ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e 
procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não 
fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, 
espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes, 
é inútil esforçar-se demais, nada se consegue; outras vezes, 
nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos 
são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade 
mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase 
sempre amamos a quem nos ama mal, e desprezamos quem 
melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para 
conseguir um amor, e falhado, resta-nos um só caminho... o de 
mais nada fazer. 

Clarice Lispector 

 
1. De acordo com a leitura do TEXTO I, seu título se refere ao 

fato de   
 

A) desistir do amor. 
B) tentar incansavelmente a reciprocidade afetiva.  
C) perceber que amor não se pede. 
D) perceber quem te ama de verdade.  
 

 

2. Em “Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão 
ou um favor concedido”. As palavras destacadas apresentam 
como sinônimos, respectivamente, 
  

A) suplicada e aceito. 
B) encorajada e atendido. 
C) empoderada e proibido.  
D) procurada e suplicado. 
 

 

3. Assinale a alternativa que traz um provérbio popular cujo 
sentido é encontrado entre as ideias presentes no TEXTO I. 

 

A) Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 
B) O que não tem remédio, remediado está. 
C) Quem ama o feio, bonito lhe parece. 
D) Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. 
 

 

4. No TEXTO I, o amor é retratado pela autora como 
 

A) um traço da racionalidade humana, que nasce naturalmente 
da convivência entre duas pessoas. 

B) um sentimento previsível e espontâneo, que devemos retribuir 
generosamente a quem nos vier oferecê-lo. 

C) um requisito indispensável para a felicidade humana, que deve 
ser buscado incessantemente tão logo encontremos a nossa 
“alma gêmea”. 

D) um sentimento surpreendente e fluido, que nem sempre é 
dotado de reciprocidade.   

 

 

TEXTO II 

 
Disponível em http://flamir.blogspot.com/p/charges.html. Acesso em 

27/10/2020. 

 
5. A partir da análise da charge, entende-se que a saudade que 

o personagem sente de seus familiares se deve ao fato de  
 

A) o personagem sentir um amor muito grande por seus 
familiares. 

B) o personagem morar em outro local, distante de seus 
familiares. 

C) o personagem ficar a maior parte do tempo conectado à 
internet. 

D) de sua família ignorar totalmente a sua presença em casa. 
 

 

6. Em “Então, prepare as malas e vá vê-los agora!!!”, o termo em 
destaque é classificado gramaticalmente como 
 

A) pronome pessoal do caso oblíquo. 
B) pronome pessoal do caso reto. 
C) pronome demonstrativo. 
D) pronome indefinido. 

 

 

7. Ao analisar gramaticalmente as palavras presentes na frase 
“Já moro com eles!”, pode-se afirmar que aparecem nela que 
categorias de palavras? 
 

I. Um advérbio de tempo. 
II. Um pronome relativo. 

III. Um advérbio intensidade. 
IV. Uma locução adverbial de companhia. 

 

A) I e II estão corretos. 
B) II e IV estão corretos. 
C) II e III estão corretos. 
D) I e IV estão corretos. 

 

 

8. Na oração “Então, prepare as malas e vá vê-los agora!!!”, o 
verbo grifado está conjugado em qual tempo e modo verbais? 
 

A) negativo do modo imperativo. 
B) afirmativo do modo imperativo. 
C) presente do modo indicativo. 
D) futuro do modo subjuntivo. 

 

https://www.pensador.com/autor/clarice_lispector/
http://flamir.blogspot.com/p/charges.html.%20Acesso%20em%2027/10/2020
http://flamir.blogspot.com/p/charges.html.%20Acesso%20em%2027/10/2020
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9. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente. 

 

A) Hagnóstico – alviçarras  
B) Hiena – hóstia  
C) Hebdomadário – orrípilo 
D) Hinócuo - agnóstico 
 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas pela  mesma regra. 
 

A) Abóbora – âmbito – alcóolatra  
B) Aborígene – acordão – sabiá 
C) Pará – bênção – ácaro  
D) Vatapá – sótão - ângulo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Os microplásticos, compreendidos por frações de plástico com 
medidas desde as micrométricas até 5mm de diâmetro, 
possuem elevado potencial para alterar a biota e o 
ecossistema oceânico em escala global. Eles são identificados 
no ar, em ambientes terrestres e marinhos, em reservas de 
água doce, em alimentos diversos e em peixes consumidos 
pelos humanos. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a principal origem dos microplásticos presentes em 
ecossistemas costeiros. 

 

A) perda acidental de containers ou redes de pesca no mar 
B) resíduos plásticos descartados por plataformas de petróleo 
C) microfibras de roupas sintéticas que se soltam nos processos 

de lavagem e seguem pelo esgoto até os rios e oceanos 
D) microesferas plásticas de cosméticos e produtos de higiene 
 

 

12. Dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus são 
exemplos de arbovírus, aqueles que são transmitidos por 
picadas de insetos, especialmente mosquitos. Assinale a 
alternativa que não indica um dos mosquitos transmissores 
dessas doenças citadas.  

 

A) Haemagogus 
B) Aedes aegypt 
C) Triatoma infestans 
D) Taenia solium 
 

 

13. Com o uso cada vez mais ampliado da tecnologia para as mais 
diversas atividades em todo o mundo, como para estudar, se 
locomover, trabalhar, efetuar compras e usar serviços 
públicos, por exemplo, o volume de dados dos usuários da 
Internet cresceu exponencialmente e ensejou a criação de 
uma lei no Brasil que visa proteger informações pessoais 
sensíveis do uso e do compartilhamento indevidos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente como ficou conhecida essa 
lei, em vigência desde setembro de 2020. 

 

A) Lei da Segurança da Informação 
B) Lei do Direito ao Sigilo Pessoal 
C) Lei Geral de Proteção dos Dados 
D) Lei da Segurança na Internet 

14. Em 2012, o Frevo, expressão artística do Carnaval de Recife, 
foi incluído na Lista Representativa do Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade da Unesco, pelo seu elevado valor 
histórico, social, melódico e artístico. De seus vários estilos 
musicais resultaram suas três modalidades, que são: 
 

A) frevo de rua, frevo de bloco e frevo-canção. 
B) frevo carnavalesco, frevo clássico e frevo de bloco. 
C) frevo recifense, novo frevo e frevo popular. 
D) frevo de roda, frevo de bloco e frevo popular. 

 

 

15. O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é o sistema 
informatizado do Ministério da Educação por meio do qual 
instituições públicas de ensino superior oferecem vagas em 
seus cursos para o público em geral. A respeito do tema, 
assinale a alternativa correta. 

 
A) O candidato a uma das vagas oferecidas pelo Sisu pode 

escolher a sua melhor nota do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) dos últimos três anos e escolher até quatro 
instituições de ensino ofertantes das vagas. 

B) A partir de 2021, o Sisu passará a adotar o sistema de cotas, 
de acordo com a Lei 12.711/2012, que reserva 50% das vagas, 
por curso e turno, para estudantes que tenham cursado o 
ensino médio em escolas públicas. 

C) Como política pública para dar acesso a uma maior quantidade 
de pessoas ao ensino superior, o Sisu é direcionado apenas a 
novos ingressantes nas universidades, sendo vedada a 
participação de pessoas já graduadas, alunos de 
universidades particulares e bolsistas do Prouni. 

D) Pode fazer a inscrição no Sisu apenas o estudante que 
participou do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
obteve nota na redação maior que zero e que não tenha 
participado na condição de “treineiro”. 

 

 

16. Uma obra muito esperada pelo povo nordestino, que já passa 
de 12 anos de trabalho, é a Transposição do Rio São 
Francisco, que levará água para uma região do Nordeste muito 
carente de recursos hídricos. Sobre o empreendimento, 
assinale a afirmativa incorreta. 

 

A) Dividida em dois eixos, o Eixo Leste e o Eixo Norte, a obra está 
com mais de 95% da sua estrutura física concluída e 
beneficiará a população dos estados de Pernambuco, Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Norte. 

B) Uma vantagem da transposição será o baixo impacto 
ambiental no Rio São Francisco e no seu entorno, por se tratar 
de um recurso natural abundante e ainda pouco explorado, 
com grande capacidade de regeneração.  

C) Desde o início das obras, em 2007, a transposição enfrentou 
paralizações que envolveram vazamentos de tubulações, 
trocas de empresa responsável pela execução e greves de 
trabalhadores envolvidos na construção. 

D) Em paralelo ao avanço do empreendimento, projetos de cunho 
ambiental também estão sendo desenvolvidos, dado o impacto 
ambiental da obra, causado, por exemplo, pela retirada de 
parte da cobertura vegetal para construção dos canais. 
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17. O aquecimento global é, hoje, uma preocupação crescente 
entre cientistas de todo o mundo. Os cinco últimos anos foram 
os mais quentes já registrados, com temperatura média 1°C 
mais elevada do que aquelas da época pré-industrial. Sobre o 
tema, assinale a alternativa que traz uma das consequências 
desse fenômeno. 
 

A) derretimento das calotas polares  
B) diminuição no nível do mar 
C) invernos mais longos e rigorosos 
D) recuperação de áreas desertificadas  
 

 

18. Mais uma vez o Brasil se prepara uma eleição de seus 
governantes, escolhendo, neste ano de 2020, prefeitos e 
vereadores dos 5.570 municípios. Desde 2017, algumas 
reformas têm sido discutidas e implementadas no sistema 
eleitoral vigente. A respeito das mudanças já ocorridas, 
assinale a alternativa correta. 
 

A) A eleição de 2020 será a primeira em que entrará em vigor o 
voto distrital, ou seja, os eleitores escolherão apenas 
candidatos a vereador de seu bairro ou microrregião, de forma 
a garantir uma representação mais uniforme de todo o território 
da cidade nas câmaras municipais. 

B) Para evitar a propagação de notícias falsas, a exemplo do que 
ocorreu nas eleições de 2018, passou a ser proibida a 
veiculação de propaganda eleitoral pela Internet e pelas redes 
sociais, voltando as redes de televisão e rádio a serem os 
veículos exclusivos de comunicação do candidato com o seu 
público. 

C) A Emenda Constitucional 97/2017 tornou obrigatório o 
chamado paralelismo das coligações, que determina que os 
apoios definidos pelas lideranças nacionais de cada partido 
sejam obedecidos em todos os municípios e para todos os 
cargos em disputa.  

D) O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 
também conhecido como Fundo Eleitoral, foi criado em 2017, 
após o Supremo Tribunal Federal (STF) proibir que empresas 
privadas financiem campanhas eleitorais. 

 

 

19. Para evitar a propagação de notícias falsas e restringir as 
ilegalidades na campanha eleitoral deste ano, empresas e 
plataformas como WhatsApp, Google, YouTube, Facebook, 
Instagram, Twitter e TikTok firmaram parcerias com o Tribunal 
Superior Eleitoral e anunciaram medidas de controle, entre as 
quais se incluem 

 

A) monitoramento e imediata retirada de conteúdo publicado por 
usuários que envolva qualquer conteúdo político ou partidário. 

B) bloqueio de sites e aplicativos de redes sociais (WhatsApp e 
Facebook) nas 48 horas que antecedem as eleições, para 
evitar a chamada “boca de urna” virtual. 

C) limitações ao envio de conteúdo em massa, com restrições 
aos encaminhamentos de mensagens de uma só vez. 

D) direcionamento dos resultados das pesquisas relacionadas às 
eleições para sites alternativos, “não oficiais”, para promover o 
pluralismo político. 

 

20. Na Lista Indicativa a Patrimônio Mundial, que contém bens 
tombados como Patrimônio Cultural Brasileiro, está o Conjunto 
de Fortificações Brasileiras, que abrange 19 fortalezas e fortes 
de vários estados brasileiros e representa as construções 
defensivas que ajudaram a definir as fronteiras marítimas e 
fluviais do nosso país. Entre os componentes desse conjunto 
listados a seguir, assinale aquele que não está localizado do 
estado de Pernambuco. 
 

A) Forte de Santa Cruz (Forte Orange) 
B) Forte de Santa Maria 
C) Forte São João Batista do Brum 
D) Forte São Tiago das Cinco Pontas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21. De acordo com Carvalho Filho (2006), para a identificação da 
função administrativa, os autores se têm valido de 
determinados critérios, tais como: 

 

I. subjetivo (ou orgânico), que destaca o sujeito ou agente da 
função. 

II. objetivo material, pelo qual se examina o conteúdo da 
atividade. 

III. objetivo formal, que explica a função pelo regime jurídico em 
que se situa a sua disciplina. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

 

 

22. Assinale a única alternativa que trata de uma função atípica do 
Poder Executivo. 

 

A) julgamento de recursos administrativos 
B) edição de medidas provisórias 
C) exoneração de Ministros de Estado 
D) extinção de cargos públicos, quando vagos 

 

 

23. A Administração Pública conta com a incidência de diversos 
princípios do Direito Administrativo. Dentre eles, existe o 
princípio da proteção à confiança, em relação ao qual é correto 
afirmar que 

 

A) trata-se de princípio vinculado à eficiência administrativa, 
exigindo que a Administração Pública faça mais com menos 
recursos. 

B) tal princípio é conhecido também como princípio da 
indisponibilidade. 

C) tal princípio está associado à necessidade de estabilização 
das relações jurídicas. 

D) o princípio da proteção à confiança vai de encontro com o 
princípio da autotutela. 
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24. De acordo com o Direito Administrativo, é característica 
inerente a todo órgão público 

 

A) a vinculação à legalidade. 
B) a autonomia jurídica-orçamentária. 
C) o poder de descentralização. 
D) o poder de confisco. 
 

 

25. Assinale a única alternativa que se relaciona com o significado 
da expressão “sine die”. 

 

A) sem dolo  
B) sem Deus 
C) indispensável 
D) sem data marcada 
 

 

26. Sobre os serviços públicos, assinale a alternativa correta. 
 

A) A concessão de serviço público não pode ser precedida da 
execução de obra pública. 

B) A permissão de serviço público é uma delegação, a título 
oneroso, sem licitação. 

C) Incumbe ao poder concedente estimular a formação de 
associações de usuários para defesa de interesses relativos 
ao serviço. 

D) É dever da concessionária regulamentar o serviço concedido 
e manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados 
à concessão. 

 

 

27. Acerca dos atributos dos atos administrativos, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. A executoriedade do ato administrativo, quando presente, não 
precisa de prévia autorização do Poder Judiciário. 

II. A presunção de legitimidade e a finalidade são atributos de 
todo ato administrativo. 

III. O maior atributo do ato administrativo é a discricionariedade, a 
qual permite que o administrador faça tudo que a lei não 
proibir. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

28. Acerca dos contratos administrativos, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) Os contratos administrativos podem ser gratuitos ou onerosos, 
à vista ou a prazo e unilaterais ou multilaterais. 

B) A consensualidade é uma caraterística inerente a todo 
contrato administrativo. 

C) Somente a Administração Pública Direta está apta a formalizar 
o contrato administrativo. 

D) O que difere o ato administrativo do contrato administrativo é 
apenas o fato de que este último é formal e solene. 

 

29. A Exposição de Motivos (EM) é um expediente dirigido 
 

A) ao Presidente do Senado por, no mínimo, três quintos dos 
senadores, para tratar de assunto que envolva 
constitucionalidade, direitos humanos ou segurança nacional. 

B) ao Governador do Estado pela Câmara de Vereadores para 
requerer que o governo do estado repasse fundos para 
beneficiar municípios em situação de calamidade pública. 

C) ao Presidente da República por um Ministro de Estado para 
propor alguma medida; submeter projeto de ato normativo à 
sua consideração ou informá-lo de determinado assunto. 

D) ao Governador do Estado pela Câmara de Deputados para 
expor os motivos da Casa de ingressar com Ação Direta de 
Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 

 

 

30. Analise as afirmativas a seguir sobre a alteração e a anulação 
dos contratos administrativos: 

 

I. A nulidade do contrato administrativo não exonera a 
Administração do dever de indenizar o contratado pelo que 
este houver executado até a data em que ela for declarada e 
por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que 
não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa.  

II. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos poderão ser alteradas sem prévia 
concordância do contratado. 

III. A encampação é hipótese de anulação do contrato 
administrativo, muito embora não implique no encerramento 
total ou parcial do contrato. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

31. Assinale a alternativa que trata de motivo para a rescisão do 
contrato administrativo. 

 

A) falecimento de eventual sócio da empresa contratada 
B) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura 

da empresa, que prejudique a execução do contrato 
C) paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, ainda que 

com prévia comunicação à Administração 
D) atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração 
 

 

32. Na oração “o ministro anunciou ao seu secretário que ele seria 
exonerado”, há um erro que deve ser evitado nas 
comunicações oficiais. Estamos falando de erro de 

 

A) paralelismo. 
B) cacofonia. 
C) regência. 
D) ambiguidade. 
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33. Acerca da eficiência, efetividade e eficácia no controle da 
Administração Pública, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A efetividade, na análise das contas públicas, consiste em 
verificar a sua adequação com a moralidade administrativa. 

II. A medição da eficiência do servidor público deve ser feita com 
base na quantidade de horas que o mesmo excede a jornada 
regular de trabalho, pois a dedicação máxima surge 
exatamente após o fim do expediente na repartição pública. 

III. A análise de eficácia na gestão pública tem a ver com a relação 
de custos e benefícios, partindo-se do pressuposto de que os 
fins justificam os meios. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

34. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos estatutários, 
assinale a alternativa correta. 

 

A) O servidor público estável ou não estável só perderá o cargo 
em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

B) Quando o servidor público está sendo acusado de alguma 
infração, a ampla defesa significa que toda a categoria deve 
fazer uma moção de apoio ao acusado, em prol do 
corporativismo. 

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

D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
público estável será aposentado compulsoriamente, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

 

 

35. Observe os itens abaixo: 
 

I. nome do órgão principal 
II. brasão de Armas da República 
III. espaçamento: entrelinhas duplas (2,0) 
IV. nome dos órgãos secundários, quando necessário, da 

menor para maior hierarquia 
 

Em relação ao cabeçalho do padrão ofício, deve constar, 
obrigatoriamente, o que se descreve em 

 

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

36. Sobre as regras para o uso do e-mail pela Administração 
Pública, assinale a alternativa correta. 

 

A) O correio eletrônico, em algumas situações, aceita uma 
saudação inicial e um fecho menos formais. No entanto, a 
linguagem do texto dos correios eletrônicos deve ser formal, 
como a que se usaria em qualquer outro documento oficial. 

B) Quando endereçado para outras instituições, para receptores 
desconhecidos ou para particulares, deve-se utilizar o vocativo 
conforme os demais documentos oficiais, ou seja, Vossa 
Senhoria, seguido do cargo respectivo, ou “Prezado Senhor”, 
“Prezada Senhora”. 

C) Apesar da imensa lista de fontes disponíveis nos 
computadores, exige-se legalmente que todas as 
comunicações oficiais por e-mail estejam na fonte Calibri ou 
Carlito, tamanho 10, cor preta. 

D) O local e a data devem constar obrigatoriamente no corpo da 
mensagem do e-mail, uma vez que se trata de um documento 
de caráter oficial. 

 

 

37. Maria da Conceição, servidora pública municipal, avistou João 
de Deus da Silva, comerciante, ingressando com cinco galões 
de combustível no Setor de Arquivo da Secretaria de Finanças, 
onde são guardados os processos administrativos relativos à 
cobrança de tributos contra os devedores do Município. Diante 
do caso apresentado, assinale a alternativa correta.  

 

A) Maria da Conceição precisa comunicar imediatamente a 
ocorrência nos números de emergência 190 e 193. 

B) Não há motivo para Maria da Conceição estranhar a 
movimentação de João de Deus da Silva no ambiente de 
trabalho.  

C) Maria da Conceição deve ligar para o número de emergência 
181. 

D) A atitude mais prudente de Maria da Conceição seria ir até o 
Setor de Arquivo confrontar fisicamente João de Deus da 
Silva. 

 

 

38. Tendo por base o Manual de Redação da Presidência da 
República, assinale a alternativa correta sobre a formatação 
dos documentos do padrão ofício. 

 

A) A numeração das páginas é obrigatória apenas a partir da 
terceira página da comunicação.  

B) Deve ser utilizado, preferencialmente, formato de arquivo que 
possa ser lido e editado pela maioria dos editores de texto 
utilizados no serviço público, tais como DOCX, ODT ou RTF. 

C) Palavras de origem estrangeira precisam estar, 
necessariamente, em negrito, com exceção de expressões 
latinas, pois estas deverão ser escritas em itálico. 

D) O documento precisa ser impresso na cor preta, não sendo, 
em nenhuma hipótese, possível a utilização de outras cores, 
mesmo se houver gráficos ou ilustrações. 
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 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

39. Analise as afirmativas a seguir sobre a segurança e a higiene 
no trabalho: 
 

I. Pode circular armado, nas dependências da empresa, todo 
trabalhador que possui a posse legal de arma na sua 
residência. 

II. Determinadas substâncias químicas, como o níquel e o urânio, 
não podem estar expostas, sem controle, aos colaboradores 
da organização.  

III. Os micro-organismos são possíveis contaminantes no 
ambiente de trabalho, podendo prejudicar a saúde do 
trabalhador. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

 

40. No ambiente de trabalho, é comum se deparar com a sigla 
DORT, que está relacionada com o impacto da rotina laboral 
na vida do trabalhador. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o significado da referida sigla. 

 

A) Doação de Órgãos Relacionados ao Trabalhador 
B) Doenças Oculares, Reumatológicas e Transpiratórias 
C) Doenças Ocupacionais pela Reincidência do Trabalho 
D) Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


