
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 24.a REGIÃO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRESS-AP AGENTE ADMINISTRATIVO 1 

 

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
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Texto para os itens de 1 a 17. 

 

Quem tem ouvidos, ouça. Nove, dez, onze horas, 

meia-noite, pouco importa. É a hora em que os brasileiros

vão dormir. Escuta o formidável silêncio, entrelaçado de

casa a casa, de rosto a rosto. Preste mais atenção: é a hora

em que os brasileiros dormem. Mas os brasileiros não estão 

dormindo. Estão insones e secos, estirados em catres e

redes, camas de ferro, leitos de madeira e aço, colchões de

espuma de borracha. Não ressonam, estão de olhos

abertos, como bichos no escuro do mato. Não dormem,

pensam. Pensando na morte? Há muito que os brasileiros

não pensam mais na morte. Lembrando tempos passados?

O passado deixou de existir. 

A fumaça de cigarros e cachimbos abafa os quartos,

onde os brasileiros pensam, de olhos vermelhos, músculos

doídos, olhos acesos. Na Amazônia, no Nordeste, nos 

descampados do Oeste, na região Centro-Sul de nosso

dissipado orgulho industrial, os brasileiros estão insones e

pensam com uma fatalidade triste e estúpida. Há muito que 

se esqueceram do tricampeonato que não veio. Há muito

que não esperam qualquer vitória particular ou coletiva.

Pensam, mas nem chegam a buscar uma solução do

pensamento. É um pensamento espesso e pesado como

uma pedra; e significa humilhadamente isto: onde vou 

arranjar o dinheiro? 

Hoje, quem não pensa isso, insone e duro, está

naturalmente desligado da difusa comunidade brasileira.

Não tem nada com o imenso resto da realidade coletiva. 

Ricos, remediados e pobres pensam todas as noites, 

olhos acesos, quarto esfumaçado: onde vou arranjar o

dinheiro? Industriais, industriários, comerciantes,

comerciários, fazendeiros, funcionários civis e militares,

lavradores, homens do campo, o pensamento insone do

Brasil é este: onde vou arranjar o dinheiro? 

Falta sempre dinheiro. Falta dinheiro para pagar a

comida, o remédio, os empregados, o colégio, o enterro, o

banco, a prestação — e ninguém dorme. Repare na

expressão dos brasileiros, quando caminham sozinhos na

cidade e no campo: duros, chateados, alastrados desse

intolerável eczema que é a falta de dinheiro. Mas de boca

fechada — olhem bem —, eles estão todos de bico aberto.

Como galinhas perseguidas por um menino que se diverte

com um porrete em um dia de calor. 

 

Paulo Mendes Campos. De bico aberto. In: O mais estranho dos países: 

crônicas e perfis. São Paulo: Companhia das Letras,

2013, p. 178 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto, julgue os itens de 1 a 5. 
 
1 O autor busca uma justificativa para a falta de sono do 

brasileiro. 
2 As perguntas apresentadas ao final do primeiro 

parágrafo são respondidas pelo próprio autor ainda 
nesse mesmo parágrafo. 

3 O texto consiste em uma narrativa contada por um 
personagem que ficou sem dinheiro para pagar suas 
despesas básicas. 

4 De acordo com as ideias do texto, estar de “bico  
aberto” (linha 40) significa estar assustado, atemorizado. 

5 O texto trata explicitamente do efeito opressivo do 
desemprego sobre as famílias brasileiras. 

 ____________________________________________________  

Quanto aos aspectos semânticos e gramaticais do texto, 
julgue os itens de 6 a 17. 
 
6 Os pronomes “isto” (linha 23) e “isso” (linha 25) fazem 

referência a uma mesma ideia no texto. 
7 Na oração “onde vou arranjar o dinheiro?”, repetida ao 

longo do texto, considera-se gramaticalmente incorreto 
o emprego de “onde”, pois o verbo ir rege complemento 
introduzido pela preposição a, logo a forma pronominal 
correta seria aonde. 

8 A palavra “difusa” (linha 26) está empregada com o 
mesmo sentido de confusa. 

9 O emprego da vírgula após “ouvidos” (linha 1) é 
obrigatório. 

10 A relação de comparação estabelecida pelo vocábulo 
“como” (linha 9) poderia ser igualmente estabelecida 
pela expressão tal qual, sem prejuízo da correção 
gramatical do texto. 

11 O vocábulo “muito” (linha 18) veicula a ideia de que é 
numerosa a quantidade de brasileiros que se esqueceu 
do fracasso da seleção brasileira de futebol ao tentar o 
tricampeonato, conforme se infere do texto. 

12 Em conformidade com as ideias do texto, a noção de 
consequência pode ser atribuída à oração “e ninguém 
dorme” (linha 36). 

13 Na linha 40, se o vocábulo “todos” fosse deslocado para 
imediatamente antes de “eles”, o sentido e a correção 
gramatical do texto seriam preservados. 

14 Na linha 34, o termo “dinheiro” exerce a função de 
sujeito de “Falta”, nos respectivos períodos em que 
esses vocábulos aparecem. 

15 Na linha 27, o verbo ter está empregado como verbo 
impessoal, veiculando o sentido de existir. 

16 A substituição da locução verbal “vão dormir” (linha 3) 
pela forma verbal dormirão manteria os sentidos 
originais do texto, visto que em ambas se apresenta a 
flexão de tempo futuro. 

17 As formas verbais “ouça” (linha 1), “Escuta” (linha 3) e 
“Preste” (linha 4) estão flexionadas no modo imperativo, 
constituindo instruções do autor ao leitor. 
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Com base no Manual de Redação da Presidência da 
República, julgue os itens de 18 a 20. 
 
18 A publicidade, a impessoalidade e a eficiência são 

princípios fundamentais de toda a Administração Pública 
e, portanto, devem nortear a elaboração dos atos e das 
comunicações oficiais. 

19 Para ser oficial, o documento deve ser registrado em 
meio físico, não se admitindo, assim, que um e-mail seja 
um documento oficial. 

20 Para a obtenção de clareza na redação oficial, o referido 
Manual sugere, entre outras medidas, que o significado 
de uma sigla seja explicitado na primeira referência a ela. 

 ____________________________________________________  

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 
Acerca dos conceitos de hardware e de software, do sistema 
operacional Windows 10 e do programa Microsoft 
PowerPoint 2013, julgue os itens de 21 a 25. 
 
21 A definição mais apropriada do termo “CPU” é a de que 

ele é simplesmente o gabinete de um computador. 
22 Na computação, um software é independente de um 

hardware; logo, para que um software seja utilizado, não 
há necessidade da existência de um hardware. 

23 Os programas projetados para iniciar automaticamente 
quando o Windows 10 é iniciado aumentam o tempo 
que leva para o Windows ser iniciado. 

24 O Windows 10 é um sistema operacional do tipo 
multitarefa, pois consegue executar mais de uma tarefa 
simultaneamente. 

25 O Microsoft PowerPoint 2013 permite que o usuário 
adicione efeitos sonoros às transições da sua 
apresentação. 

 ____________________________________________________  

A respeito do programa de navegação Google Chrome, em 
sua versão mais recente, dos procedimentos de segurança da 
informação e dos aplicativos para segurança, julgue os itens 
de 26 a 30. 
 
26 As senhas salvas no Google Chrome não podem ser 

visualizadas pelo usuário, uma vez elas são 
criptografadas pelo navegador no momento em que são 
salvas. 

27 No Google Chrome, por questões de padronização, as 
abas somente podem ser movidas em uma única 
direção, ou seja, somente é permitido ao usuário  
movê-las para a direita. 

28 Nas organizações, de modo geral, os computadores de 
grande porte/servidores recebem mais atenção quanto 
à proteção da informação do que os computadores 
pessoais dos funcionários. 

29 A necessidade de proteger a informação em uma 
organização visa a sua disponibilidade, ou seja, objetiva 
que a informação esteja acessível para o funcionamento 
da organização. 

30 No firewall do tipo de filtragem de pacotes, que utiliza 
filtros dinâmicos, os dados são bloqueados ou liberados 
simplesmente com base nas regras, sem importar a 
ligação que cada pacote possui um com o outro. 

 ____________________________________________________  

Sabendo que uma das raízes da equação do segundo grau 
�
�
− 3� + � = 0 é −9, julgue os itens de 31 a 33. 

 
31 O valor da constante � é 108. 
32 A outra raiz é 12. 

33 A soma dos inversos dessas raízes é igual a 
3

4
. 

 ____________________________________________________  

Sabendo que as proposições “Se Hera é irmã de Zeus, então 
Hades é o deus da guerra” e “Se Hera é esposa de Zeus, então 
Apolo é o deus do fogo” são falsas e que a proposição 
“Afrodite é a deusa do amor e Poseidon é o deus dos mares” 
é verdadeira, julgue os itens de 34 a 37. 
 
34 A proposição “Hera é irmã e esposa de Zeus” é 

verdadeira. 
35 A proposição “Se Hades é o deus da guerra, então Apolo 

é o deus do fogo” é falsa. 
36 A proposição “Afrodite é a deusa do amor ou Poseidon 

não é o deus dos mares” é falsa. 
37 A negação de “Se Atena é a deusa da sabedoria, então 

Deméter é filha de Cronos” é “Atena é a deusa da 
sabedoria e Deméter não é filha de Cronos”. 

 ____________________________________________________  

Em um jantar com 50 pessoas, 64% comeram crepe 
salgado, 34 comeram crepe doce e 5 não comeram nenhum 
dos dois tipos de crepe. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  
de 38 a 40. 
 
38 32 pessoas comeram crepe salgado nesse jantar. 
39 22 pessoas comeram os dois tipos de crepe nesse jantar. 
40 32% das pessoas não comeram crepe doce nesse jantar. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Considerando as disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os 

itens de 41 a 43. 

 

41 A Lei de Improbidade Administrativa incide 

exclusivamente sobre os atos lesivos ao patrimônio 

público do Poder Executivo. 

42 O agente público que, culposamente, concorra para a 

prática de ato improbidade administrativa sofrerá as 

sanções equivalentes à sua participação. 

43 A omissão decorrente de divergência interpretativa da 

lei, baseada em jurisprudência, ainda que não 

pacificada, não configura ato de improbidade 

administrativa.  

 ____________________________________________________  

Com base na Lei n.o 9.784/1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 

julgue os itens de 44 a 48. 

 

44 Nos processos administrativos, serão observados, entre 

outros, os critérios de divulgação oficial dos atos 

administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas na Constituição Federal de 1988. 

45 São legitimados como interessados no processo 

administrativo aqueles que, sem terem iniciado o 

processo, têm direitos ou interesses que possam ser 

afetados pela decisão a ser adotada. 

46 Inexistindo competência legal específica, o processo 

administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade 

de maior grau hierárquico para decidir. 

47 Os atos do processo administrativo dependem de forma 

determinada, independentemente de previsão legal. 

48 O desatendimento da intimação não importa o 

reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a 

direito pelo administrado. 

 ____________________________________________________  

Conforme o disposto na Lei n.o 12.527/2011 e no Decreto  

n.o 7.724/2012, julgue os itens de 49 a 52. 

 

49 As entidades privadas que realizem ações de interesse 

público se submetem à Lei de Acesso à Informação, 

independentemente do recebimento de recursos 

públicos para consecução de suas atividades. 

50 O agente público que, injustificadamente, negar ao 

cidadão o acesso à informação de interesse público 

estará sujeito a sanções disciplinares. 

51 A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, 

ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos 

serviços e dos materiais utilizados. 

52 No âmbito federal, a Lei de Acesso à Informação incide 

tão somente sobre os órgãos integrantes da 

Administração Pública Direta. 

Nos termos do Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens  

de 53 a 55. 

 

53 A decisão que se basear exclusivamente em valores 

jurídicos abstratos prescinde de motivação. 

54 É vedado declarar inválida situação plenamente 

constituída devido à mudança posterior de orientação 

geral. 

55 Não será celebrado termo de ajustamento de gestão na 

hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado por 

agentes públicos que agirem culposamente. 

 ____________________________________________________  

Considerando a atualidade mundial contemporânea, julgue 

os itens de 56 a 65. 

 

56 Em 2022, pela primeira vez, uma Copa do Mundo de 

Futebol é realizada no Oriente Médio. 

57 O Oriente Médio continua sendo uma área estratégica 

para a economia mundial, em larga medida devido a 

suas reservas de petróleo. 

58 O atual estágio da economia mundial é, geralmente, 

denominado globalização. 

59 O atual avanço científico e tecnológico mundial exerce 

pouca influência na economia. 

60 Em 2022, como acontece de quatro em quatro anos,  

o Brasil elegeu seu presidente da República, bem como 

parte do Senado e a totalidade dos deputados. 

61 A sigla NASA é mundialmente conhecida por se referir ao 

maior laboratório produtor de vacinas no mundo. 

62 Embora seja um dos maiores produtores mundiais de 

alimentos, o Brasil não os exporta. 

63 A Embrapa é grande responsável pelo desenvolvimento 

científico da agricultura e da pecuária brasileiras. 

64 País marcado pelo racismo estrutural, o Brasil ainda não 

tem um dia consagrado à consciência negra. 

65 Por ser o Brasil uma República presidencialista, o 

presidente da República é, simultaneamente, chefe de 

Estado e de governo. 

 ____________________________________________________  

A respeito da geopolítica e de conflitos do mundo atual, 

julgue os itens de 66 a 70. 

 

66 A atual guerra no Leste europeu começou com a invasão 

da Rússia pela Ucrânia. 

67 O Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas (ONU) tem por objetivo atuar em prol da paz 

mundial. 

68 O Egito foi sede, no fim do ano de 2022, de uma 

conferência global para tratar da sensível questão do 

clima. 

69 Ao se isolar do mundo, o Brasil deixa de participar de 

organismos multilaterais, como a ONU. 

70 O Mercado Comum do Sul (Mercosul) congrega países 

do Cone Sul da América com vistas à maior cooperação 

entre seus membros. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Com relação aos princípios fundamentais que regem a 

Administração Federal, julgue os itens de 71 a 76. 

 

71 Serão objeto de permanente coordenação as atividades 

da Administração Federal e, especialmente, a execução 

dos planos e programas de governo. 

72 A execução das atividades da Administração Federal 

deverá ser centralizada. 

73 A centralização administrativa constitui um princípio 

fundamental que rege a Administração Federal. 

74 O planejamento e a coordenação são princípios 

fundamentais da Administração Federal. 

75 Em cada órgão da Administração Federal, os serviços 

que compõem a estrutura central de direção devem 

permanecer liberados das rotinas de execução e das 

tarefas de mera formalização de atos administrativos, 

para que possam concentrar-se nas atividades de 

planejamento, supervisão, coordenação e controle. 

76 A delegação de competência será utilizada como 

instrumento de descentralização administrativa, com o 

objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às 

decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas 

ou problemas a atender. 

 ____________________________________________________  

Considerando a organização da Administração Pública 

Federal, julgue os itens de 77 a 86. 

 

77 Os Ministérios são integrantes da Administração 

Indireta. 

78 As fundações públicas adquirem personalidade jurídica 

com a inscrição da escritura pública de sua constituição 

no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

79 A desconcentração da atividade administrativa consiste 

na transferência da prestação de serviços públicos às 

pessoas jurídicas de direito privado. 

80 A empresa pública é a entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, com criação autorizada por 

lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é 

integralmente detido pela União, pelos estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos municípios. 

81 É vedada a participação das entidades da Administração 

Pública Indireta na formação do capital da empresa 

pública. 

82 Os bens e as rendas das autarquias poderão ser objeto 

de penhora para satisfação de seus débitos. 

83 Os órgãos públicos gozam de personalidade jurídica 

própria, desvinculada da pessoa jurídica a que 

pertencem, razão pela qual poderão ser detentores de 

direitos e obrigações e demandá-los em nome próprio. 

84 Os órgãos independentes são representados pelos 

Poderes da União. 

85 O Congresso Nacional é uma espécie de órgão colegiado. 

86 As pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 

Administração Pública Indireta, não se sujeitam ao 

controle do Poder Legislativo. 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito aos Ministérios e às respectivas áreas de 

competência, julgue os itens 87 e 88. 

 

87 À Secretaria-Geral da Presidência da República compete 

assistir diretamente o presidente da República no 

desempenho de suas atribuições. 

88 Os projetos especiais de interesse da defesa nacional 

constituem áreas de competência do Ministério da 

Defesa. 

 ____________________________________________________  

Em relação os poderes e deveres do administrador público, 

julgue os itens 89 e 90. 

 

89 O poder de polícia confere ao administrador público a 

prerrogativa de fiscalizar e aplicar penalidades aos 

servidores que lhes forem hierarquicamente 

subordinados. 

90 O agente público poderá abster-se de exercer as 

prerrogativas que lhe foram legalmente atribuídas, 

quando se tratar de situação que seja desfavorável à 

Administração Pública. 

 ____________________________________________________  

Acerca da estrutura organizacional, julgue os itens  

de 91 a 100. 

 

91 As abordagens de estrutura vertical e horizontal 

constituem tentativas para resolver problemas internos 

e lidar com desafios complexos do ambiente externo. 

92 Os desenhos mecanísticos são formas burocráticas de 

organização que operam com uma autoridade 

descentralizada. 

93 Os desenhos mecanísticos apresentam geralmente uma 

configuração sem muita hierarquia ou especialização. 
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94 As organizações, como as pessoas, são diferentes entre 

si, pois operam em diferentes ambientes, com 

diferentes produtos e serviços, para diferentes clientes 

e enfrentando desafios e problemas diferentes. 

95 Os desenhos organizacionais mecanísticos são  

bem-sucedidos em ambientes dinâmicos, que requerem 

muitas mudanças. 

96 Dá-se o nome de desenho organizacional à 

determinação da estrutura organizacional mais 

adequada aos ambientes, estratégia, tecnologia, 

pessoas, atividades e tamanho da organização. 

97 O propósito principal do desenho organizacional é 

colocar a estrutura a serviço dos ambientes, da 

estratégia, da tecnologia e das pessoas da organização. 

98 As organizações de burocracia de máquina ocorrem, 

geralmente, em organizações com grandes órgãos de 

staff. 

99 As organizações de burocracia profissionalizada são 

comuns em organizações de produção de massa e 

agências governamentais, cujos membros executam 

tarefas especializadas e padronizadas para acompanhar 

estratégias programadas. 

100 O desenho organizacional é o processo de escolher e 

implementar estruturas organizacionais capazes de 

organizar e articular os recursos e servir à missão e aos 

objetivos principais. 

 ____________________________________________________  

A respeito do desenvolvimento de grupos e equipes de 

trabalho, julgue os itens de 101 a 110. 

 

101 O fator desenvolvimento é o fator relacionado com a 

identificação e exploração de oportunidades. 

102 O fator promoção é o fator relacionado à avaliação e ao 

teste de aplicabilidade de novas abordagens. 

103 Toda equipe deve ter um conjunto de participantes 

capazes de contribuir com habilidades e competências 

diferentes para o alcance dos objetivos. 

104 O fator assessoria é o fator relacionado com dar e 

receber informação, em que cada membro deve verificar 

o que os outros estão fazendo em sua atividade e 

assegurar que estão utilizando as melhores práticas. 

105 O fator organização é relacionado à conclusão e à 

entrega de resultados. 

106 O fator de produção é o fator relacionado à avaliação e 

ao teste de aplicabilidade de novas abordagens. 

107 O empreendedorismo é o fator relacionado com a 

criação e a experimentação de novas ideias, sendo um 

aspecto chave do trabalho em equipe que envolve a 

maneira como as coisas são feitas. 

108 O fator de inspeção é o fator relacionado à salvaguarda 

de padrões e processos. 

109 O fator de ligação é o fator relacionado à coordenação e 

à integração do trabalho dos membros da equipe. 

110 O desenvolvimento de equipes é uma técnica de 

alteração comportamental na qual várias pessoas de 

vários níveis e áreas da organização se reúnem sob a 

coordenação de um consultor ou líder. 

 ____________________________________________________  

Em relação às noções de arquivologia, julgue os itens  

de 111 a 120. 

 

111 O arquivo pode ser entendido como a reunião de 

documentos conservados, com vistas à utilidade que 

poderão oferecer futuramente. 

112 O termo “arquivo” não pode ser usado para designar o 

móvel para guarda de documentos. 

113 Os arquivos podem ser classificados como comerciais 

quando mantidos por associações, igrejas ou entidades 

sem fins lucrativos. 

114 O termo “arquivo” também pode ser usado para 

designar o órgão governamental ou institucional cujo 

objetivo seja o de guardar e conservar a documentação. 

115 Os arquivos podem ser classificados como institucionais 

quando mantidos por um órgão púbico, em qualquer 

esfera de atuação. 

116 De acordo com o conceito de arquivo, os documentos, 

além de serem produzidos pela instituição, podem 

também ser recebidos por ela. 

117 A importância do arquivo para a instituição está ligada 

ao aumento expressivo do volume de documentos que 

utiliza no exercício de suas atividades e à necessidade de 

se estabelecerem critérios de guarda e de eliminação de 

documentos. 

118 Os documentos podem ser classificados como públicos 

quando mantidos por firmas, empresas ou indústrias. 

119 O arquivo pode ser definido como a acumulação 

ordenada de documentos, em sua maioria textuais, 

criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua 

atividade, e preservador para a consecução de seus 

objetivos. 

120 Os arquivos especiais são os arquivos que mantêm  

sob guarda documentos de determinada área do 

conhecimento. 




