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TEXTO 1:
'Nova classe média' vive de bico
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Uma parte da "nova classe média" brasileira depende de bicos para manter-se no patamar socioeconômico que
alcançou. Essa constatação está em uma pesquisa que acompanhou o modo como as famílias dessa classe gerenciam
sua renda. O levantamento, divulgado pelo Estado, indica uma grande dificuldade de obter estabilidade apenas com os
ganhos do emprego formal, obrigando as famílias a complementar a renda com diversas atividades de caráter incerto.
Dependentes da demanda por esses serviços informais, os pesquisados podem passar da classe B para a D em um
curto espaço de tempo, às vezes de um mês para o outro.
Embora não tenha abrangido o País todo, a pesquisa é um claro indício de que a má qualidade do emprego no
Brasil condena uma parcela importante dessa festejada classe de renda ao aperto permanente em razão das dívidas, da
ignorância em relação à sua situação real e do despreparo técnico e educacional para buscar uma colocação mais
rentável e estável.
"Podemos dizer que a classe C é classe média quando dá", disse Luciana Aguiar, diretora da consultoria Plano
CDE, especializada em classes baixas e responsável pela pesquisa.
O levantamento observou o comportamento de 120 famílias de quatro capitais - São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador e Recife. Durante seis meses, os pesquisadores acompanharam minuciosamente a contabilidade desses
grupos. Todas as famílias apresentaram alguma oscilação entre classes sociais. Em ao menos um caso, os pesquisados
deixaram a condição de pobres, frequentaram a classe C e passaram pela B, sem nenhuma garantia de que lá
permaneceriam.
Isso acontece _____ essas famílias têm um ganho fixo muito baixo, que frequentemente nem é fruto de trabalho
formal, e só de benefícios sociais, como aposentadoria e Bolsa Família. A renda, portanto, tem de ser complementada
com serviços eventuais - que muitas vezes resultam em ganhos maiores do que os proporcionados pelo fixo.
A variação da renda não seria um problema em si se as famílias pesquisadas tivessem reservas para os
momentos de aperto. No entanto, graças ao crescimento da oferta de crédito e ao estímulo do governo à gastança, elas
se endividaram fortemente nos últimos tempos e quase tudo do pouco que ganham é destinado ao pagamento dos
débitos em atraso. Quando o teto da renda é ultrapassado, geralmente lançam mão do cartão de crédito como meio de
pagamento de dívidas - há famílias com até dez cartões.
Um aspecto importante do levantamento é que muitos entrevistados só entendem que estão endividados quando
não conseguem pagar as prestações ou renegociar os débitos. Parte da "nova classe média" não reconhece como
dívida as prestações que ainda não venceram nem as que já estão em atraso, mas somente aquelas que o credor não
aceitou renegociar. Isso significa que, mesmo endividadas, as famílias dessa classe continuam a consumir sem fazer
provisão para pagar os débitos. Ao contrário: para seguir o padrão imaginado para a classe, elas ampliaram o cardápio
de consumo, incluindo TV por assinatura, internet, plano de saúde e escola particular, estreitando ainda mais sua
margem de manobra para enfrentar a oscilação de renda.
Desse modo, a "nova classe média" enfrenta as pressões típicas da classe média tradicional, como a inflação de
alimentos e de serviços, sem ter uma estrutura orçamentária e social condizente com essa situação. Para os
pesquisadores, a conjunção entre a alta de preços e a precariedade do trabalho torna essas famílias especialmente
vulneráveis às mudanças de mercado.
Para que a "nova classe média" se torne estável, portanto, é preciso que haja investimento contínuo em
qualificação profissional e em educação formal - uma condição crucial para enfrentar momentos como o atual, em que o
mercado de trabalho, em especial no estagnado setor industrial, começa a perder o fôlego e a maior parte dos empregos
que gera é de baixa qualidade.
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,nova-classe-media-vive-de-bico,1171681,0.htm

01. De acordo com o texto 1, é correto afirmar que:
A) As famílias que fazem parte dessa nova classe estão enfrentando as pressões típicas da classe média tradicional,
independendo da situação econômica do país.
B) O motivo da vulnerabilidade da “nova classe media” é má qualidade de emprego no país.
C) A rápida oscilação da “nova classe média” entre as classes B, C e D se dá principalmente devido ao baixo ganho fixo.
D) Com a renda complementada pelos ganhos com serviços eventuais é mais fácil manter a estabilidade financeira.
E) As famílias dessa classe buscam a estabilidade através da qualificação profissional e da educação.
02. A mudança econômica a qual o país está passando atinge, de forma positiva e negativa, todas as camadas sociais. É
incorreto afirmar que:
A) A pesquisa foi realizada com 120 famílias que apresentaram estabilidade durante o acompanhamento de seis meses
pelos pesquisadores.
B) Essas famílias são vulneráveis e instáveis no que diz respeito ao câmbio de mercado.
C) Parte da classe média não consegue manter o status social com o emprego formal.
D) O cartão de crédito é usado como recurso para eventuais problemas.
E) O endividamento se dar em sua maior parte pela tentativa de manter o padrão econômico da classe média.

03. No quinto parágrafo, o “por que” que preenche completamente a lacuna é:
A) Separado e sem acento, pois equivale a "por qual razão", "por qual motivo".
B) Junto e com acento, por representar um substantivo.
C) Junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção.
D) Separado e com acento, indicando uma explicação, causa.
E) Separado e sem acento, utilizado em frases explicativas e em respostas.
04. Todas as alternativas estão corretas, exceto:
A) o uso das aspas em “nova classe média” indica ironia por parte do autor do texto.
B) Em “Podemos dizer que a classe C é classe média quando dá”, as aspas indicam a fala de uma terceira pessoa.
C) Na frase “O levantamento observou o comportamento de 120 famílias de quatro capitais - São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador e Recife.” (linhas 13 e 14), o travessão tem por função evidenciar as quatro capitais avaliadas.
D) Em“Ao contrário: para seguir o padrão imaginado para a classe, elas ampliaram o cardápio de consumo, incluindo TV...”
(linhas 30 e 31), o uso dos dois pontos indica uma citação.
E) O uso dos dois pontos no texto indica uma enumeração.
TEXTO 2

05. É incorreto afirmar sobre Redação Oficial:
A) Requer o uso padrão culto da língua.
B) Sua finalidade é comunicar formalmente, evitando o jargão burocrático.
C) O uso indiscriminado de linguagem técnica deve ser evitado, sendo empregada apenas nas situações exigidas.
D) Deve estar isenta da individualidade de quem a elabora.
E) É caracterizada pelo uso da pessoalidade, concisão e clareza.
06. O texto acima trata-se de um modelo de:
A) ofício.
C) memorando.
E) e-mail.

B) requerimento.
D) aviso.

07. No texto acima, o pronome de tratamento usado é “Vossa senhoria”. Sobre seu uso, é correto afirmar:
A) É empregado para prefeitos municipais e juízes.
B) Se refere a terceira pessoa gramatical.
C) Leva a concordância verbal para a segunda pessoa.
D) Pode ser empregado para todas as autoridades e particulares.
E) Com ele o vocativo a ser empregado nas comunicações é SENHOR.
08. Sobre os documentos no Padrão Ofício, é incorreto afirmar:
A) Deve conter tipo e número de expediente.
B) Ofício, aviso e memorando são documentos deste padrão.
C) Como fecho oficialé usado “Respeitosamente”para autoridades superiores e “Atenciosamente” para autoridades da
mesma hierarquia ou hierarquia inferior.
D) Aviso e oficio são modalidades de comunicação oficial completamente distintas.
E) Deve apresentar o assunto do documento.
09. É um exemplo de homonímia o item:
A) assento/acento.
C) descrição/ discrição.
E) reincidir/ rescindir.

B) retificar/ ratificar.
D) deferir/ diferir.

TEXTO 3:

Fonte: http://bichinhosdejardim.com/wp-content/uploads/2014/02/bdj-140210-web.jpg

10. De acordo com o texto,
A) O pequeno Tuta conseguiu compreender a relação entre a fé e o grão de mostarda.
B) Ao comer o grão de mostarda, Tuta acredita que passará a ter fé.
C) Tuta assimilou corretamente aquilo que leu na Bíblia.
D) Tio Mauro, orgulhoso de Tuta, procura conversar sobre a fé com o sobrinho.
E) Mauro e Tuta estão buscando resolver suas questões espirituais através da Bíblia.
11. No último balão, a frase do tio Mauro termina com reticências. Neste caso, é correto afirmar que o uso dessa pontuação se
dá
A) Para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor.
B) Para representar, na escrita, hesitações comuns na língua falada.
C) Para indicar uma citação incompleta.
D) Para representar uma hesitação na fala do personagem Mauro.
E) Para suprimir um trecho da fala de Mauro.
12. A tirinha toda apresenta:
A) oito dígrafos.
B) dez dígrafos.
C) apenas dígrafos vocálicos.
D) mais dígrafos consonantais que vocálicos.
E) mesma quantidade de dígrafos vocálicos e consonantais.
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Fácil de preparar, barato e com todos os nutrientes de que você precisa. Parece tentador? Conheça o nutraloaf
("pão nutritivo", em inglês), alimento que é servido em prisões dos EUA e está causando polêmica por lá - porque não
tem absolutamente gosto nenhum. A receita exata varia conforme o fornecedor, mas geralmente leva carne e/ou frango
moídos, pão de trigo integral, queijo cheddar, cenoura, espinafre, feijão, batata, tomate, leite em pó e uva passa. Parece
uma combinação aleatória, mas não é. Cada ingrediente foi cuidadosamente escolhido para anular o sabor dos demais.
Segundo a empresa AramarkCorrectional Services, uma das produtoras do pão, a meta é que o resultado final seja
completamente "neutro". Ou seja, sem gosto.
Isso porque ele é usado como castigo para detentos que tiveram mau comportamento - e aí passam um tempo
comendo apenas o nutraloaf (dois por dia, cada um com 1.100 calorias). Mas os presos de sete Estados americanos
decidiram processar o governo, alegando que isso é tortura. No Estado de Oregon, chegaram a vencer em primeira
instância, mas o governo recorreu e ganhou. Em Illinois, onde um preso fez greve de fome, os detentos recorreram e
conseguiram que o julgamento fosse reaberto. Críticos culinários provaram a gororoba e constataram que realmente não
tem gosto. "Eu queria sentir qualquer sabor, até se fosse ruim", opinou o americano Jeff Ruby, da revista Chicago. Ele
não conseguiu terminar - e ficou indisposto o resto do dia.
Super interessante, jan/14

13. A partir do texto acima, assinale a opção correta em relação ao nutraloaf:
A) Apesar de ser um alimento balanceado que mantém a dieta de forma equilibrada, está se apresentando como forma
eficaz de castigo para os presos com mau comportamento.
B) O produto tem gosto.
C) O polêmico alimento é uma combinação de ingredientes sem sabor que torna insuportável sua ingestão.
D) Devido aos processos abertos contra o governo americano por tortura, o nutraloaf está sendo impedido de ser
fabricado.
E) Com o tempo o alimento pode ser prejudicial a saúde.
14. Na frase “Críticos culinários provaram a gororoba e constataram que realmente não tem gosto”, a palavra gororoba tem o
mesmo significado de
A) comida exótica.
B) alimento rico em calorias.
C) alimento de má qualidade.
D) comida saudável.
E) alimento visualmente desagradável.
15. Em relação aos verbos apresentados no texto 4, é incorreto afirmar que:
A) “Comendo” e “processar” estão respectivamente no gerúndio e infinitivo.
B) Em“e aí passam um tempo comendo apenas o nutraloaf, passam se referem aos detentos.
C) “Seja” (linha 6) é presente do subjuntivo do verbo ser.
D) O verbo ser aparece conjugado no presente e pretérito imperfeito do subjuntivo.
E) Todos os verbos estão no Modo Indicativo.
16. Na frase “Fácil de preparar, barato e com todos os nutrientes de que você precisa.” (linha 1),
A) a palavra destacada é um pronome de tratamento pessoal conjugado na segunda pessoa do singular.
B) o uso do “você” dá uma ideia de proximidade com o leitor, dando um tom mais informal ao texto.
C) “você” se refere a pessoa de quem se fala, no caso os detentos.
D) pronome relativamente neutro, “você” dá ideia de respeito.
E) nenhuma das alternativas anteriores está correta
TEXTO 5
A arte de ser feliz
Cecília Meireles
Houve um tempo em que minha janela se abria
sobre uma cidade que parecia ser feita de giz.
Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco.
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada,
e o jardim parecia morto.
Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde,
e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas.
Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse.
E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava
completamente feliz.
Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor.
Outras vezes encontro nuvens espessas.
Avisto crianças que vão para a escola.
Pardais que pulam pelo muro.
Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais.
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar.
Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega.
Ás vezes, um galo canta.
Às vezes, um avião passa.
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino.
E eu me sinto completamente feliz.
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas,
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem,
outros que só existem diante das minhas janelas, e outros,
finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim.
http://pensador.uol.com.br/cecilia_meireles_poemas/
17. Tudo aquilo que a poetisa via,
A) era real, mas só ela conseguia ver.
B) faz parte do seu passado.
C) era um reflexo da sua tristeza e angustia interior.
D) apenas sua imaginação.
E) faz referência a ser feliz com as pequenas alegrias do dia a dia.

18. No verso “Era uma época de estiagem, de terra esfarelada,
e o jardim parecia morto”, as palavras destacadas são, respectivamente,
A) substantivo, adjetivo, adjetivo.
B) adjetivo, substantivo, substantivo.
C) substantivo, adjetivo, substantivo.
D) substantivo, substantivo, substantivo.
E) adjetivo, adjetivo, adjetivo.
19. É sinônimo da palavra destacada no verso “Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não
morresse.”, o item
A) poda.
B) norma.
C) regadura.
D) limpeza.
E) drenagem.
20. É antônimo de estiagem:
A) inundação.
C) tempestade.
E) estio.

B) seca.
D) verão.

RACIOCÍNIO LÓGICO
21. Na figura ao lado, pretende-se colorir as regiões A, B, C, D, E e F de modo
que regiões vizinhas tenham cores distintas. Nessas condições, podemos
afirmar que:
A) o problema é possível com exatamente três cores distintas e, nesse
caso, A e F devem ter a mesma cor.
B) o problema é possível com exatamente quatro cores distintas e, nesse
caso, A e D devem ter a mesma cor.
C) o problema é possível com exatamente três cores distintas e, nesse
caso, A e D devem ter a mesma cor.
D) o problema é impossível com quatro cores distintas.
E) o problema é impossível com exatamente três cores distintas.
22. O conjunto D tem como elementos alguns números naturais e satisfaz as seguintes condições
(I) Se n D, então n + 2  D.
(II) 3  D e 4  D.
Nessas condições, é necessariamente verdade que:
A) 8 D.
C) 7 D.
E) 2  D.

B) 8  D.
D) 2  D.

23. A negação de “Se Maomé não vai à montanha, então a montanha vai a Maomé” é logicamente equivalente a
A) Maomé não vai à montanha e a montanha não vai a Maomé.
B) Maomé vai a Montanha e a montanha vai a Maomé.
C) Se a montanha não vai a Maomé, então Maomé vai à montanha.
D) Se Maomé vai à montanha, então a montanha não vai a Maomé.
E) Maomé vai à montanha ou a montanha vai a Maomé.
24. Alguns números naturais são resíduos quadráticos, o produto de dois resíduos quadráticos é um resíduo quadrático, o
produto de dois números que não são resíduos quadráticos é um resíduo quadrático e o produto de um resíduo quadrático
por um número que não é resíduo quadrático é um número que não é um resíduo quadrático. Nessas condições, podemos
afirmar que
A) 5 e 7 são resíduos quadráticos se, e somente se, 35 for um resíduo quadrático.
B) se 7 é um resíduo quadrático e 14 não é um resíduo quadrático, então 2 não é um resíduo quadrático.
C) se 5 não é um resíduo quadrático e 20 não é um resíduo quadrático, então 4 não é um resíduo quadrático.
D) se 20 é um resíduo quadrático e 10 não é um resíduo quadrático, então 3 é um resíduo quadrático.
E) todo número par é um resíduo quadrático e todo número ímpar não é um resíduo quadrático.
25. Sabendo que todos os tituflas são rifletas, alguns tituflas são filingos e nenhum filingo é simpleto, podemos concluir
corretamente que:
A) alguns simpletas são rifletas.
B) nenhum titufla é simpleta.
C) alguns rifletas não são simpletas.
D) alguns filingos são rifletas.
E) nenhum rifleta é filingo.
26. Rachel, Inácio, Felipe, Elaine e Ícaro foram os cinco últimos alunos a entregar a prova ao professor, que verificou também
que Rachel entregou antes de Elaine e Felipe, Elaine entregou antes de Ícaro, Inácio entregou a prova antes de Rachel, e
Ícaro não foi o último a entregar. Nessas condições, podemos concluir que o antepenúltimo a entregar a prova foi
A) Rachel.
B) Inácio.
C) Felipe.
D) Elaine.
E) Ícaro.

27. Na primeira linha de um papel, Fernando escreve o número 2, em cada linha subsequente ele escreve todos os números
que são possíveis de obter dobrando ou somando um a algum número da linha imediatamente acima, desde que esse
resultado ainda não tenha aparecido em alguma linha anterior. Na quinta linha escrita por Fernando, haverá:
A) exatamente 16 números, dentre os quais não aparece o número 21.
B) exatamente 16 números, dentre os quais aparece o número 16.
C) exatamente 16 números, dentre os quais o maior é 32.
D) exatamente 8 números, dentre os quais aparece o número 13.
E) exatamente 8 números, dentre os quais não aparece o número 17.
35

28. Se A é a soma dos algarismos de 10 – 87, se B é a soma dos algarismos de 10
A + B, onde todas as representações são decimais, podemos dizer que C vale:
A) 35.
B) 28.
C) 21.
D) 10.
E) 6.

35

+ 91 e se C é a soma dos algarismos de

29. Cada termo de uma sequência, a partir do terceiro, é obtido somando-se os dois termos imediatamente anteriores. Se os
dois primeiros termos dessa sequência são números naturais, é necessariamente verdade que:
A) o terceiro termo é um número par.
B) a soma do primeiro e do terceiro termos é ímpar.
C) a soma do terceiro e do sexto termos é par.
D) o sétimo termo e o segundo termo são ambos pares ou ambos ímpares.
E) o quinto termo é um número ímpar.
30. Cada uma das faces de um cubo foi pintada com um número natural menor que 40. Sabe-se que 25, 28, 31 e 37 são
alguns desses números, que os números são todos distintos e que a soma dos números em faces opostas do cubo é
sempre a mesma. Nessas condições, é necessariamente verdade que:
A) o número 22 aparece nesse cubo.
B) o número 16 aparece nesse cubo.
C) o número 30 aparece nesse cubo.
D) aparece algum número menor que 20 nesse cubo.
E) aparece algum número maior que 38 nesse cubo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. O princípio constitucional que visa aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições abusivas
por parte da Administração Pública é o:
A) Princípio da Razoabilidade.
B) Princípio da Moralidade.
C) Princípio da Publicidade.
D) Princípio da Segurança Jurídica.
E) Princípio da Eficiência.
32. De acordo com o caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, são princípios aplicados à Administração Pública:
A) Legalidade, Impessoalidade e Motivação.
B) Moralidade, Ampla Defesa e Eficiência.
C) Eficiência, Publicidade e Moralidade.
D) Publicidade, Razoabilidade e Legalidade.
E) Moralidade, Legalidade e Interesse Público.
33. A forma de provimento caracterizada pela reinvestidura do servidor estável em cargo anteriormente ocupado, quando
invalidada a sua demissão por decisão administrativa é:
A) A readaptação.
B) A reintegração.
C) A recondução.
D) A reversão.
E) A promoção.
34. Quando a União distribui algumas de suas competências entre seus diversos Ministérios, tem-se o fenômeno da:
A) Descentralização Administrativa.
B) Concentração Administrativa.
C) Centralização Administrativa.
D) Desconcentração Administrativa.
E) Despersonificação Administrativa.
35. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a(o) _____________, pessoa jurídica integrante da administração pública
indireta, é criada diretamente por lei específica.
Complete corretamente a lacuna acima.
A) Fundação pública
B) Empresa pública
C) Sociedade de economia mista
D) Autarquia
E) Ente político
36. Observe a seguinte definição: “é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da
administração que devem ser cometidas a um servidor”. Esta definição refere-se à(ao):
A) Cargo público.
B) Função Pública.
C) Posse.
D) Nomeação.
E) Vacância
37. Segundo a Lei nº 8.112/90, os benefícios do Plano de Seguridade Social do Servidor compreendem quanto ao servidor,
dentre outros, os seguintes:
A) Assistência à saúde, auxílio-natalidade e salário-família.
B) Licença-paternidade, auxílio-funeral e aposentadoria.

C) Licença por acidente em serviço, auxílio-reclusão e assistência à saúde.
D) Licença à gestante, pensão vitalícia e licença para tratamento de saúde.
E) Aposentadoria, auxílio-reclusão e licença à adotante.
38. Conforme disposições vigentes no Código de Ética Profissional, aprovado pelo Decreto nº 1.170/1994, dentre os deveres
do servidor público civil, encontra-se o de:
A) Não opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
B) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e
distribuição.
C) Não recusar fé a documentos públicos.
D) Recusar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
E) Abster-se de prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
39. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, é vedado ao servidor público:
A) Retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a
seu cargo.
B) Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.
C) Ceder às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer
favores, benesses ou vantagens indevidas.
D) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
E) Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código
de Ética de sua profissão.
40. De acordo com as disposições constitucionais aplicáveis à Administração Pública, é correto afirma que:
A) A criação de subsidiárias de empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como a participação de
qualquer delas em empresa privada, independe de autorização legislativa.
B) A proibição constitucional de acumular cargos públicos estende-se a empregos e funções das sociedades de economia
mista e suas subsidiárias.
C) As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento, as quais podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo ou não.
D) A constituição proíbe a contratação por tempo determinado, salvo para atender à necessidade permanente de
excepcional interesse público.
E) A remuneração dos servidores poderá ser fixada ou alterada por lei específica, sendo vedada a revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de índices.
41. A Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos públicos em apenas três hipóteses. Nesse contexto, um Professor
de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFCE, mesmo existindo compatibilidade de horários, não poderá acumular
licitamente seu cargo com outro de:
A) Técnico em Enfermagem.
B) Analista de Sistemas da Informação.
C) Docente de Ensino Infantil.
D) Auxiliar em Administração.
E) Engenheiro Civil.
42. Em conformidade com a teoria administrativa, julgue os itens seguintes em Verdadeiros (V) ou Falsos (F).
I.
O abuso de poder pode ser praticado tanto na forma comissiva quanto omissiva, uma vez que ambas são capazes
de afrontar a lei e causa prejuízo ao administrado.
II.
O desvio de finalidade ocorre quando a autoridade administrativa, apesar de competente à prática do ato, exorbita
no uso de suas faculdades.
III.
O dever de prestar contas impõe-se aos entes paraestatais que recebam subvenções públicas para aplicação certa
e determinada.
IV.
O princípio da supremacia do interesse público é inerente à atuação estatal e, por isso, não se aplica quando os
serviços públicos são delegados aos particulares.
Assinale a opção que julga corretamente os itens acima.
A) V, V, F, V.
B) F, V, F, V.
C) V, F, V, F.
D) F, F, V, F.
E) F, V, F, F.
43. Segundo os princípios constitucionais aplicados à Administração Pública, analise as seguintes proposições.
I.
A expedição de precatório relaciona-se com o princípio da eficiência.
II.
A realização de concurso público é exemplo de observância do princípio da impessoalidade.
III.
A vedação ao nepotismo é exemplo de observância ao princípio da moralidade.
IV.
A escolha da melhor proposta em processo licitatório fundamenta-se no princípio da publicidade.
Está correto o que se afirma em:
A) II e III, apenas.
C) I, III e IV.
E) IV, apenas.

B) I e IV, apenas.
D) II, apenas.

44. De acordo com a Lei nº 8.112/90 e suas alterações posteriores, marque a opção que contém apenas espécies de
provimento derivado:
A) Reintegração, promoção e ascensão.
B) Recondução, nomeação e reversão.
C) Readaptação, aproveitamento e promoção.
D) Reversão, transferência e recondução.
E) Reintegração, nomeação e aproveitamento.
45. A extinção das entidades integrantes da Administração Pública Indireta deve ser efetuada seguindo-se a mesma forma
observada para a sua criação. Esse é o enunciado do princípio jurídico aplicado à Administração Pública:
A) Autotutela.
B) Legalidade.
C) Segurança jurídica.
D) Moralidade.
E) Simetria das formas.
46. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, analise as proposições seguintes.
I.
Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que
quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
II.
A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de suspensão e sua fundamentação constará do
respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
III.
A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor
público. Assim, os fatos e atos da sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida
funcional.
IV.
Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da
própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
É correto o que se afirma nas seguintes proposições:
A) I, II e IV.
C) II e IV, apenas.
E) II e III, apenas.

B) I, III e IV.
D) I e III, apenas.

47. Em leitura ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, verifica-se que este exalta alguns valores a serem
observados no exercício da função pública, dentre eles tem-se:
A) Moralidade, uma vez que seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da
tradição dos serviços públicos.
B) Cortesia, visto que respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração para o
desempenho de sua atividade pública.
C) Trabalho, pois qualquer espécie de atraso na prestação do serviço caracteriza-se como grave dano aos usuários dos
serviços públicos.
D) Eficiência, que pode ser considerada como o maior patrimônio do servidor e da sociedade.
E) Publicidade, que se constitui em requisito de eficácia e moralidade, cuja omissão enseja comprometimento ético contra
o bem comum.
48. Considerando as disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise
as proposições seguintes.
I.
Entende-se por servidor público, todo aquele que preste serviço de natureza permanente, temporária ou
excepcional, desde que mediante retribuição financeira.
II.
As entidades que exerçam atribuições delegadas pelo poder público estão subordinadas às disposições do Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil.
III.
A Comissão de Ética deve ser integrada por cinco servidores, ou empregados, titulares de cargo efetivo ou emprego
permanente.
IV.
À Comissão de Ética incumbe orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as
pessoas e com o patrimônio público.
V.
É vedado ao servidor público manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge,
companheiro ou parente até o terceiro grau civil.
Estão corretos os itens:
A) III e V, apenas.
C) I, II e IV.
E) IV e V, apenas.

B) I, III e V.
D) II e IV, apenas.

49. Quanto ao exercício de mandato eletivo por servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, assinale a
opção correta, segundo o disposto na Constituição Federal de 1988.
A) Investido no mandato de Vereador, e não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
C) Investido no mandato de Deputado Federal, e não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
D) Trata-se de cargo que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para
todos os efeitos legais, dentre eles a promoção por merecimento.
E) Tratando-se de mandado de Deputado Estadual, e havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

50. No que se refere à Lei nº 8.112/90 e suas alterações posteriores, assinale a opção correta.
A) Na redistribuição o servidor é deslocado, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de
sede.
B) A promoção interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de
publicação do ato que promover o servidor.
C) O concurso público terá validade de até dois anos, logo, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato
aprovado em concurso anterior com prazo de validade expirado.
D) A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, em razão de posse em concurso
público, passar a ter exercício em nova sede.
E) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
51. De acordo com o art. 13, § 2º da Lei nº 8.112/90, alguns impedimentos podem prorrogar o início da contagem do prazo
legal para a posse. Estes impedimentos são:
A) Licença por convocação para o serviço militar e Licença para atividade política.
B) Licença à gestante e Licença para desempenho de mandato classista.
C) Licença para participação de competição desportiva regional e Licença à adotante.
D) Licença para capacitação e Licença para tratamento da própria saúde.
E) Licença por motivo de afastamento do cônjuge e férias.
52. Em conformidade com a Lei nº 8.112/90, analise as seguintes proposições:
I.
A posse em cargo público é ato pessoal e intransferível, sendo, todavia, permitida sua realização por procuração
comum.
II.
Dentre outros, são requisitos para investidura em cargo público: nacionalidade brasileira, quitação com as
obrigações eleitorais e militares, bem como idade mínima de 18 anos.
III.
A Promoção e a Reintegração são ao mesmo tempo forma de provimento e vacância.
IV.
O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de dedicação exclusiva ao serviço,
motivo pelo qual pode ser convocado sempre que houver interesse da Administração.
V.
Mediante autorização expressa da Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em
outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a
prazo certo.
Marque a opção correta.
A) As proposições I e III estão corretas.
C) As proposições I, II e IV estão corretas.
E) As proposições II, III e V estão corretas.

B) As proposições II e V estão corretas.
D) As proposições III e IV estão corretas.

53. Em conformidade com a Lei nº 8.112/90, ao servidor em estágio probatório, apesar da suspensão deste enquanto perdurar
a licença ou o afastamento, poderá ser concedida(o):
A) Afastamento para estudo ou missão no exterior.
B) Licença para o serviço militar.
C) Afastamento para servir a outro órgão ou entidade pública.
D) Afastamento para exercício de mandado eletivo.
E) Licença por motivo de doença em pessoa da família.
54. No que se refere às concessões previstas na Lei nº 8.112/90, assinale a opção correta.
A) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por dois dias para doação de sangue.
B) Será concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica
oficial, mediante compensação de horário.
C) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por oito dias consecutivos em razão de falecimento de
menor sob guarda.
D) Será concedido horário especial ao servidor que desempenhe atividade ensejadora de gratificação por encargo de
curso ou concurso, mediante compensação de horário num prazo máximo de dezoito meses.
E) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por pelo período comprovadamente necessário para
alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a três dias.
55. De acordo com a Lei nº 8.112/90, será contado apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
A) A licença por convocação para o serviço militar.
B) O afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe.
C) A licença para participação de gerência em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a
seus membros.
D) O desempenho de mandato eletivo do Distrito Federal.
E) O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo de 24 meses.
56. De acordo com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, é direito trabalhista dos servidores ocupantes de cargo
público:
A) Adicional de remuneração para atividades penosas ou insalubres.
B) Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno.
C) Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual.
D) Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.
E) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

57. No que se refere às disposições vigentes da Lei nº 8.112/90, marque a opção correta a respeito das indenizações.
A) O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a oito anos dentro de cada período de doze anos.
B) O servidor fica obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no
prazo máximo de quarenta dias.
C) O servidor fará jus a diárias mesmo quando o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo.
D) O valor do auxílio-moradia não poderá superar vinte e cinco por cento da remuneração de Ministro de Estado.
E) O servidor que retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias
recebidas em excesso, no prazo de até sete dias.
58. Em consonância com a Lei nº 8.112/90, observe as proposições seguintes:
I.
A licença por acidente em serviço é concedida com remuneração integral e o tempo de afastamento é contado como
de efetivo exercício para todos os efeitos legais.
II.
A penalidade de suspensão terá seu registro cancelado após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se o
servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
III.
A prescrição da ação disciplinar punível com demissão ou cassação de aposentadoria ocorre em cinco anos, a partir
da data em que o fato se tornou conhecido.
IV.
A instauração de PAD será sempre necessária para a aplicação das penalidades de suspensão por mais de
quarenta e cinco dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em
comissão.
Marque a opção correta.
A) As proposições I, III e IV são corretas.
C) As proposições II, III e IV são corretas.
E) Apenas as proposições I e II são corretas.

B) As proposições I, II e III são corretas.
D) Apenas as proposições II e IV são corretas.

59. No que se refere às disposições constitucionais aplicadas à Administração Pública, julgue as seguintes proposições em
verdadeiras (V) ou falsas (F).
I.
É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
II.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo
III.
É permitida, na regra geral, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública.
IV.
As prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros.
Assinale a opção que julga as proposições de acordo com a Constituição Federal de 1988.
A) V, F, V, F.
B) F, V, F, V.
C) F, F, F, V.
D) V, V, F, F.
E) V, V, V, F.
60. Segundo as disposições da Lei nº 8.112/90, assinale a opção correta.
A) A autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo de vinte dias, contados do recebimento do processo
administrativo disciplinar.
B) O servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão, mas não pode ser remunerado pela participação em órgão
de deliberação coletiva.
C) A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar suspende a prescrição, até a decisão final proferida
por autoridade competente.
D) O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá vinte dias,
admitida a sua prorrogação por igual período.
E) A revelação de segredo do qual o servidor se apropriou em razão do cargo é punível como suspensão de até 60 dias.

