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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO/RS 
 

Agente Administrativo 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Conhecimentos Gerais  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
06 
06 
10 

• Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine somente nos locais 
indicados. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

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

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

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma 
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, 
liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES. A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas 
respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

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

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

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

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

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

O inverno é conhecido como a estação onde ______ 
aumento nos casos de doenças respiratórias, mas esse não é 
o único ponto de atenção com a saúde durante a época do 
frio. As doenças cardiovasculares são a maior causa de 
internação e de morte no mundo quando se trata de 
doenças clínicas não traumáticas. De acordo com o Instituto 
Nacional de Cardiologia, as ocorrências de Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM) podem aumentar em até 30%, 
especialmente em temperaturas abaixo de 14°C. Pacientes 
com idades entre 75 e 84 anos e aqueles que já apresentam 
doenças relacionadas ao coração são os mais vulneráveis. 

Para Vitor Barzilai, médico cardiologista e coordenador 
de UTIs do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito 
Federal, de modo geral, existe um aumento em torno de 
30% das doenças cardiovasculares no inverno, onde o IAM 
se destaca por seu crescimento. Os índices de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) também se intensificam nesse 
período, podendo ter um crescimento de até 20%. Barzilai 
destaca ainda o aumento de até 5% nos casos de dissecção 
de aorta, que é quando a camada interna da principal artéria 
que se ramifica a partir do coração e leva sangue para todo o 
corpo, acaba se rompendo ou sofrendo um descolamento. 

Em 2021, ________ aumento no registro de casos de 
doenças do coração entre os meses de junho e setembro, 
representando 36,8% do total de internados no ano, 
segundo o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 
Único de Saúde (SIH/SUS). 

Quando _______ grande queda da temperatura, o 
corpo humano passa por uma termorregulação, um 
mecanismo para regular a temperatura corporal para 
mantê-la em equilíbrio. A vasoconstrição, que faz parte 
desse processo, provoca a contração dos vasos sanguíneos 
e, consequentemente, o aumento da pressão sanguínea, 
evitando a perda excessiva de calor. Com a queda brusca da 
temperatura ambiente, a vasoconstrição nos vasos do 
coração pode resultar em infarto, angina (dor no peito) e até 
mesmo na morte súbita. 

Por isso, no inverno, é importante estar bem 
agasalhado, manter a prática regular de atividade física e 
hábitos alimentares saudáveis, evitar o tabagismo e reduzir 
o consumo de álcool. Estas orientações valem 
principalmente para aquelas pessoas que já possuem fatores 
de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão 
arterial e diabetes. 

É importante, ainda, manter o acompanhamento 
dessas condições crônicas, procurando uma Unidade Básica 
de Saúde mais próxima, para o adequado controle dos níveis 
pressóricos e glicêmicos. As doenças cardiovasculares 
podem ocorrer em qualquer estação do ano e todos os 
cuidados devem ser contínuos. 

 (Fonte: gov.br - adaptado.) 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) há | ouve | há 
b) a | houve | a 
c) há | houve | há 
d) a | ouve | a 
 

2) Considerando-se as palavras em destaque no período 
abaixo, assinalar a alternativa que as substitui sem prejuízo 
de sentido: 
 
A vasoconstrição, que faz parte desse processo, provoca 
a contração dos vasos sanguíneos e, consequentemente, o 
aumento da pressão sanguínea, evitando a perda excessiva 
de calor. 
 
a) a dilatação  
b) o rompimento 
c) o alongamento 
d) o estreitamento 
 

3) Com base no texto, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O médico Vitor Barzilai destaca o aumento de casos de 

Infarto Agudo do Miocárdio durante o inverno. 
b) O aumento de casos de IAM no inverno é maior que o de 

casos de AVC. 
c) Temperaturas abaixo de 14° são uma das principais causas 

de AVC. 
d) Segundo dados do SIH/SUS, em 2021, os casos de doenças 

do coração aumentaram especialmente entre junho e 
setembro. 

 

4) Considerando as informações contidas no texto, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A vasoconstrição faz parte do processo de 

termorregulação. 
(_) A vasoconstrição evita a perda excessiva de calor. 
(_) A vasoconstrição não está associada à temperatura 

ambiente. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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5) A palavra sublinhada na frase “[...] provoca a contração 
dos vasos sanguíneos e, consequentemente, o aumento da 
pressão sanguínea,” é classificada como: 
 
a) Substantivo. 
b) Advérbio. 
c) Adjetivo. 
d) Verbo. 
 

6) Assinalar a alternativa em que o emprego da crase está 
INCORRETO: 
 
a) Gosto bastante de bife à milanesa.  
b) Chegaremos à partir das 19h. 
c) As crianças estão animadas com a viagem à praia. 
d) Regina pagou a conta à vista. 
 

7) Existe um fenômeno no qual alguns substantivos 
funcionam como adjetivos. Em relação a essa concordância 
nominal específica, assinalar a alternativa CORRETA: 

 
a) O restaurante fez vários pratos surpresa para seus 

clientes. 
b) Essas são duas alternativas chaves da questão. 
c) Ontem cantores nortes - americanos se apresentaram. 
d) Foram reveladas as escolas padrões da cidade. 
 

8) Considerando-se as regras de acentuação, assinalar a 
alternativa que apresenta a regra aplicada à palavra 
“legítimo”: 
 
a) Todas as paroxítonas terminadas em ditongos devem ser 

acentuadas. 
b) Todas as oxítonas terminadas em -a, -e, -o e -em devem 

ser acentuadas.  
c) Todas as monossílabas tônicas terminadas em -a, -e e -o 

devem ser acentuadas. 
d) Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. 
 

9) Considerando-se as frases abaixo, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) A maioria dos alunos respeita seus professores; ele, 

_______, não faz o mesmo.  
(2) Precisas trabalhar ______ preferes descansar? 
(3) Retorno tarde hoje. ______, não me espere. 
 
(_) Portanto.  
(_) No entanto.  
(_) Ou. 
 
a) 3 - 1 - 2. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 1 - 2 - 3.  
d) 3 - 2 - 1. 
 

10) Considerando-se o uso dos porquês, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Não estudou _______ precisava ajudar a família. Esse é o 
______ de não ter finalizado o Ensino Médio. 
 
a) porque | porquê 
b) porquê | por quê 
c) por que | porque 
d) por quê | por que 
  
  

MATEMÁTICA 
 
11) De quantas maneiras distintas oito pessoas podem se 
sentar, caso fiquem todas essas pessoas em fila única? 
 
a) C8

2 

b) A8
2 

c) 8! 

d) A8
2 − C8

2 
 
 
 
 
12) Considerando-se uma progressão geométrica, em que 
seu primeiro termo é igual a 5 e sua razão é igual a 6, 
assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos 
seis primeiros termos dessa progressão: 
 
a) 18.755 
b) 26.325 
c) 32.655 
d) 46.655 
 
 
 
 

13) Considerando-se o conjunto numérico A ={1, 2, 3, 4, 5, 6} 
e o conjunto numérico B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, assinalar a 
alternativa CORRETA em relação à união dos conjuntos 
descritos: 
 
a) A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
b) A U B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} 
c) A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 
d) A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
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14) Uma caixa d'água com capacidade total de 50.000L está 
completamente cheia. Ela precisa ser esvaziada para a 
limpeza e manutenção do seu interior. Existem 3 pontos de 
vazão que, quando abertos simultaneamente, esvaziam a 
caixa d'água em 20 horas. Entretanto, um ponto de vazão 
apresentou problemas e só serão abertos 2 deles para 
escoar a água. Considerando-se essas informações, é 
CORRETO afirmar que a caixa da água será esvaziada em: 
 
a) 10 horas. 
b) 30 horas. 
c) 40 horas. 
d) 50 horas. 
 
 
 
 

15) Maria colocou, em uma caixa, papéis numerados de 1 a 
10. Qual a probabilidade de Maria retirar um papel ao acaso 
e ele ser par ou menor do que 6? 
 
a) 30% 
b) 50% 
c) 80% 
d) 70% 
 
 
 
 

16) No início do ano letivo, uma livraria fez promoções com 
kits de material escolar. O kit 1 tem 3 cadernos e 5 canetas e 
custa R$ 57,50; já o kit 2 tem 4 cadernos e 7 canetas e custa 
R$ 77,50. Todos os cadernos têm o mesmo valor, assim 
como as canetas. Nessas condições, assinalar a alternativa 
que apresenta o valor de cada caderno e cada caneta: 
 
a) Caderno R$ 17,00 e caneta R$ 2,00. 
b) Caderno R$ 10,00 e caneta R$ 2,80. 
c) Caderno R$ 15,00 e caneta R$ 2,50. 
d) Caderno R$ 13,00 e caneta R$ 3,50. 
 
 
 
 

17) Qual é o resultado da operação 9
8

÷ 0,6? 
 
a) 7/8 
b) 15/8 
c) 8/15 
d) 8/7 
 
 
 
 

18) Considerando-se um triângulo cujo ângulos internos são 
3x - 2; 4x - 3; x + 25. Os três ângulos são, respectivamente: 
 
a) 23°, 84° e 73°. 
b) 60°, 90° e 30°. 
c) 58°, 77° e 45°. 
d) 46°, 53° e 81°. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
19) O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações conta 
com uma unidade de pesquisa chamada Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). 
Sobre sua área de atuação, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Desenvolver capacidade científica, tecnológica e de 

inovação para aperfeiçoar os alertas de desastres 
naturais. 

b) Contribuir para a melhoria de seu sistema de alerta 
antecipado, com o objetivo final de reduzir o número de 
vítimas e prejuízos em todo o País. 

c) Monitorar e emitir alertas de desastres naturais assim que 
forem detectados e comprovados. 

d) Monitorar as áreas em que não há risco de ocorrência de 
desastres naturais. 

 

20) Instituído no âmbito da Polícia Federal do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, e conforme dispõe a legislação, 
qual o nome da plataforma que manterá cadastro nacional 
das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas 
no País? 
 
a) Departamento de Segurança Institucional. 
b) Sistema Nacional de Armas (Sinarm). 
c) Banco Brasileiro de Balística. 
d) Centro Nacional de Inteligência. 
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21) Para realizar a configuração de uma rede wi-fi 
doméstica, devemos tomar alguns cuidados mínimos de 
segurança. Referente a esses cuidados, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Altere o nome da rede (SSID); evite deixar o nome do 

fabricante ou dados pessoais. 
II. Mantenha como senha de autenticação de usuário a 

mesma que vem como padrão na configuração do 
roteador. 

III. Configure o modo WPA ou WEP de criptografia; evite 
usar a criptografia WPA2. 

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

22) A planilha abaixo está sendo editada no Microsoft Excel 
2010 em sua configuração padrão: 
 

 
 
A alternativa que possui a fórmula cujo valor resultante será 
3 é: 
 
a) =CONT.VALORES(A1;B1;C2) 
b) =CONT.VALORES(A2;B2;C1) 
c) =CONT.VALORES(B3;B1;C2) 
d) =CONT.VALORES(B2;C1;C3;C2) 
 

23) Contas e senhas são atualmente o meio de autenticação 
mais usado para o controle de acesso a sites e serviços 
oferecidos pela Internet. Sobre a definição e o uso de senhas 
na Internet, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Quanto maior for o número de caracteres utilizados na 

senha, mais difícil será alguém descobri-la. 
(_) Utilizar vários tipos de caracteres,  como números, letras 

e sinais de pontuação, deixa a senha forte. 
(_) Utilizar apenas seu nome ou sua data de aniversário 

como senha dificulta a ação de invasores. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
 

24) Em um computador que utiliza o Windows 10, o usuário 
deseja recuperar um arquivo de texto salvo na área de 
trabalho de sua máquina contendo anotações importantes, 
o qual deletou acidentalmente. Assinalar a alternativa que 
apresenta a instrução mais rápida e CORRETA, para que o 
arquivo volte a ser apresentado em sua área de trabalho: 
 
a) O arquivo de texto deve ser localizado dentro da Lixeira 

do computador, e o usuário deve clicar com o botão 
direito do mouse sobre ele e selecionar a opção 
“Restaurar”. 

b) O arquivo deve ser localizado dentro das propriedades no 
menu “Meu Computador”, e o usuário deve selecionar a 
opção “Reinstalar programa” para a correta restauração 
dos dados. 

c) Será necessário utilizar a ferramenta “Desfragmentador 
de Disco”, pois os dados da área de trabalho não são 
transmitidos para a Lixeira ao serem excluídos. 

d) Será necessário utilizar a restauração de backup, pois os 
dados da área de trabalho não ficam armazenados em 
nenhum local após serem excluídos da área de trabalho. 

  
  

LEGISLAÇÃO 
 
25) Considerando-se a Constituição Federal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 

acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado. 

(_) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e 
à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

(_) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
apenas por organização sindical. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) E - E - C. 
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26) De acordo com a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos soberanos, nos 
termos da Constituição. 

b) O Distrito Federal é a Capital Federal. 
c) Os Territórios Federais integram os Municípios, e sua 

criação, transformação em Estado ou reintegração ao 
Estado de origem serão reguladas mediante decreto. 

d) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, através 
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar. 

 

27) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
compete ao Município no exercício de sua autonomia:  
 
I. Administrar seus bens, adquiri-los, aliená-los, aceitar 

doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação. 
II. Disciplinar o serviço de limpeza pública e a remoção do 

lixo domiciliar. 
III. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por 

interesse social, nos casos previstos em lei. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

28) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, sobre 
os poderes do Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. O cidadão investido na função de um deles não pode 

exercer a de outro. 
II. É permitida a delegação de atribuições entre os poderes. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

29) Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.235/2001 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, no 
que se refere à função de confiança, analisar os itens abaixo: 
 
I. É instituída por lei para atender atribuições de direção, 

chefia e assessoramento, que não justifiquem o 
provimento por cargo em comissão. 

II. À exceção de servidor público efetivo, poderá ser exercida 
por qualquer cidadão, desde que atendidos os requisitos 
mínimos, e deverá ocorrer sob a forma de função 
gratificada. 

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

30) Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.235/2001 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A promoção, a readaptação e a recondução _____________ 
o exercício. O início, a interrupção e o reinício do exercício 
serão registrados __________________________________. 
 
a) interrompem | em cartório de registro civil 
b) interrompem | no assentamento individual do servidor  
c) não interrompem | em cartório de registro civil 
d) não interrompem | no assentamento individual do servidor 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) João é estudante de engenharia ambiental e estagiário 
da Secretaria Municipal de Obras. No dia 24 de junho de 
2022, sexta-feira, João acompanhava uma equipe da 
Secretaria que realizava podas de árvores em via pública 
quando seu pai, José, reconheceu-o. Observando a situação, 
José pediu a João que, após o expediente, levasse uma das 
motosserras alugadas pela Secretaria para casa, pois 
necessitava cortar lenha para a lareira. João prontamente 
atendeu ao pedido de seu pai e levou uma motosserra para 
casa, devolvendo-a na segunda-feira, no começo do 
expediente. Com base nesse exemplo e considerando o 
disposto na Lei nº 8.429/1992, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O fato narrado constitui ato de improbidade 

administrativa que importa enriquecimento ilícito por 
parte de João. 

b) O fato narrado constitui ato de improbidade 
administrativa que causa prejuízo ao erário por parte de 
João. 

c) O fato narrado não constitui ato de improbidade 
administrativa por parte de João, pois João é meramente 
estagiário, e não servidor público efetivo ou detentor de 
mandato eletivo. 

d) O fato narrado não constitui ato de improbidade 
administrativa por parte de João, pois a motosserra não é 
de propriedade da Administração, é apenas alugada. 
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32) Considerando-se a Lei nº 10.520/2002, na fase 
preparatória, a autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o 
pregoeiro e a respectiva equipe de apoio. Sobre isso, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Entre as atribuições, incluem-se o recebimento das 

propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor. 

(_) A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, 
por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 
administração, preferencialmente pertencentes ao 
quadro permanente do órgão ou entidade promotora do 
evento. 

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

33) De acordo com a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre 
os crimes de abuso de autoridade, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Comete crime o agente público que, por satisfação 

pessoal, mantém presos de ambos os sexos na mesma 
cela ou espaço de confinamento. 

b) A divergência na interpretação de lei ou de avaliação de 
fatos e provas configura abuso de autoridade. 

c) É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer 
agente público, desde que seja servidor. 

d) As penas previstas nessa Lei dependem das sanções de 
natureza civil ou administrativa para serem aplicadas. 

 

34) Com relação ao controle da administração pública, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser 

administrativo ou judicial, somente. 
b) Quanto ao momento em que se efetua, pode ser prévio 

ou concomitante, mas jamais posterior. 
c) Pode ser interno ou externo, consoante decorra de órgão 

integrante ou não da própria estrutura em que se insere o 
órgão controlado. 

d) A administração pode revogar seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais. 

 

35) Sobre o princípio da publicidade, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É entendimento consolidado da doutrina que a 

publicação é requisito de eficácia dos atos administrativos 
e não requisito de validade. 

(_) A publicidade não é mandamento absoluto; há casos 
excepcionais em que a lei poderá estabelecer o sigilo dos 
atos administrativos.  

(_) O princípio da publicidade consiste na mera divulgação 
dos atos por meio da imprensa oficial. 

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

36) Considerando-se a formatação que deve ser seguida nos 
documentos do padrão ofício, a respeito das medidas do 
fragmento de documento abaixo: margem lateral direita de 
1,5cm, margem lateral esquerda de 3cm e recuo de 
parágrafo de 2,5cm de distância da margem esquerda, é 
CORRETO afirmar que: 
 

  
 
a) Todas as medidas estão corretas. 
b) Somente a medida do recuo de parágrafo está incorreta. 
c) A margem lateral esquerda está incorreta, deve ser 

reduzida em 1cm. 
d) A margem lateral direita está incorreta, deve ser 

aumentada em 1cm. 
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37) De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, sobre o correio eletrônico (e-mail), assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Possui valor documental, mesmo não possuindo 

certificação digital.  
b) Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é 

a sua flexibilidade. 
c) O assunto deve ser o mais claro e específico possível, 

relacionado ao conteúdo global da mensagem. 
d) Local e data são desnecessários no corpo da mensagem, 

uma vez que o próprio sistema apresenta essa 
informação. 

 

38) Considerando-se o atendimento on-line ao público, são 
atitudes positivas: 
 
I. Procurar responder os e-mails o mais breve possível. 
II. Checar seguidamente os e-mails.  
III. Utilizar o e-mail profissional apenas para assuntos de 

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

39) A principal finalidade do arquivo é servir à 
administração, constituindo-se, no decorrer do tempo, como 
base de conhecimento da história. Os documentos podem 
ser classificados segundo seu gênero e a natureza do 
assunto. Quanto ao gênero, os documentos produzidos, 
tratados ou armazenados em computadores são 
classificados como: 
 
a) Escritos ou textuais. 
b) Informáticos. 
c) Sonoros. 
d) Geográficos. 
 

40) Sobre ergonomia, analisar a sentença abaixo: 
 
A Associação Internacional de Ergonomia (IEA) explica que 
Ergonomia consiste na disciplina que estuda a relação do ser 
humano com outros elementos do ambiente de trabalho e a 
profissão (1ª parte). É a ciência que procura aplicar teorias, 
princípios, dados e métodos para a otimização do bem-estar 
do ser humano e para melhorar o desenvolvimento de toda a 
sistemática do trabalho (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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