SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC / SETEC

CIDADE DE CHARQUEADAS

INSTRUÇÕES GERAIS
1 - Este caderno de prova é constituído por 40 (quarenta) questões objetivas.
2 - A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas.
3 - Para cada questão são apresentadas 04 (quatro) alternativas (a – b – c – d).
APENAS UMA delas responde de maneira correta ao enunciado.
4 - Após conferir os dados, contidos no campo “Identificação do Candidato” no Cartão
de Resposta, assine no espaço indicado.
5 - Marque, com caneta esferográfica azul ou preta, de ponta grossa, conforme exemplo
abaixo, no Cartão de Respostas – único documento válido para correção eletrônica.

a

c

d

6 - Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Resposta.
7 - Não deixe nenhuma questão sem resposta.
8 - O preenchimento do Cartão de Resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto
para esta prova, ou seja, 04 (quatro) horas.
9 - Serão anuladas as questões que tiverem mais de uma alternativa marcada,
emendas e/ou rasuras.
10 - O candidato só poderá retirar-se da sala de prova após transcorrido 01 (uma) hora
do seu início.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Da relação direta entre ter de limpar seu banheiro você mesmo e poder abrir sem
medo um MacBook no ônibus
Por Caio Braz
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Um porteiro aqui na Holanda não se acha inferior a um gerente. Um instalador de cortinas
tem tanto valor quanto um professor doutor. Todos trabalham, levam suas vidas, e uma profissão é
tão digna quanto outra. Fora do expediente, nada impede de sentarem-se todos no mesmo bar e
tomarem suas Heinekens juntos. A profissão não define o valor da pessoa – trabalho honesto e duro
é trabalho honesto e duro, seja cavando fossas na rua, seja digitando numa planilha em um
escritório com ar condicionado. Um precisa do outro e todos dependem de todos. Claro que
profissões mais especializadas pagam mais. A questão não é essa. A questão é “você ganhar mais
porque tem uma profissão especializada não te torna melhor que ninguém”.
1
Profissões especializadas pagam mais, mas não muito mais. Igualdade social significa menor
distância social: todos se encontram no meio. Um lixeiro não ganha muito menos do que um
analista de sistemas. E ganhar mais do que alguém não torna o alguém teu subalterno: o porteiro
não toma ordens de você só porque você é gerente de RH. Aliás, ordens são muito mal vistas.
Chegar dando ordens abreviará seu comando. Todos ali estão em um time, do qual você faz parte
tanto quanto os outros (mesmo que seu trabalho dentro do time seja de tomar decisões).
Esses conceitos são basicamente inversos aos conceitos da sociedade brasileira, fundada na
profunda desigualdade. Entre brasileiros que aqui vêm para trabalhar e morar é comum – há
exceções – estranharem serem olhados no nível dos olhos por todos – chefe não te olha de cima, o
garçom não te olha de baixo. Quando dão ordens ou ignoram socialmente quem tem profissões
menos especializadas do que a sua, ficam confusos ao encontrar de volta hostilidade em vez de
subserviência. Ficam ainda mais confusos quando o chefe não dá ordens – o que fazer, agora?
Os salários pagos para profissão especializada no Brasil conseguem tranquilamente contratar
ao menos uma faxineira diarista, quando não uma empregada full time. Os salários pagos à mesma
profissão aqui não são suficientes para esse luxo, e é preciso limpar o banheiro sem ajuda – e
mesmo que pague (bem mais do que pagaria no Brasil) a um ajudante, ele não ficará o dia todo a te
seguir limpando cada poeirinha sua, servindo cafézinho. Eles vêm, dão uma ajeitada e vão-se a
cuidar de suas vidas fora do trabalho, tanto quanto você. De repente, a ficha do que realmente
significa igualdade cai: todos se encontram no meio, e pra quem estava no Brasil na parte de cima,
encontrar-se no meio quer dizer descer de um pedestal que julgavam direito inquestionável (seja
porque “estudaram mais” ou “meu pai trabalhou duro e saiu do nada” ou qualquer outra justificativa
pra desigualdade).
Porém, a igualdade social holandesa tem um outro efeito que é muito atraente para quem
vem da sociedade profundamente desigual do Brasil: a relativa segurança. É inquestionável que a
sociedade holandesa é menos violenta do que a brasileira. Claro que há violência – pessoas são
assassinadas, há roubos. Estou fazendo uma comparação, e menos violenta não quer dizer “não
violenta”.
O curioso é que aqueles brasileiros que se queixam amargamente de limpar o próprio
banheiro elogiam incansavelmente a possi cbilidade de andar à noite sem medo pelas ruas, sem
enxergar a relação entre as duas coisas. Violência social não é fruto de pobreza. Violência social é
fruto de desigualdade social. A sociedade holandesa é relativamente pacífica não porque é rica, não
porque é “primeiro mundo”, não porque os holandeses tenham alguma superioridade moral, cultural
ou genética sobre os brasileiros, mas porque a sociedade deles tem pouca desigualdade. Há uma
relação direta entre a classe média holandesa limpar seu próprio banheiro e poder abrir um
MacBook de 1400 euros no ônibus sem medo.
Eu, pessoalmente, acho excelentes os dois efeitos. Primeiro porque acredito firmemente que
a profissão de alguém não tem qualquer relação com o valor pessoal. O fato de ter “estudado mais”,
ter doutorado, ou gerenciar uma equipe não te torna pessoalmente melhor que ninguém, sinto
muito. Não enxergo a superioridade moral de um trabalho honesto sobre outro, não importa qual
seja. O quanto você estudou pode te dar direito a um salário maior – mas não te torna superior a
quem não tenha estudado (por opção, ou por falta dela).
Não gosto mais do que qualquer um de limpar banheiro. Ninguém gosta – nem as faxineiras
no Brasil, obviamente. Também não gosto de ir ao médico fazer exames. Mas é parte da vida, e um
preço que pago pela saúde. Limpar o banheiro é um preço a pagar pela saúde social. E um preço
que acho bastante barato, na verdade.

Assistente em Administração – Edital 047/2013

IFSul – Concurso Público 2013
Disponível
em:
<caiobraz.com.br/da-relacao-direta-entre-ter-de-limpar-seu-banheiro-voce-mesmo-e-poder-abrirsem-medo-um-mac-book-no-onibus/> Acesso em: 28 mar. 2013.

Glossário:
MacBook: computador pertencente à linha de Laptops da Apple
full time: turno integral, geralmente 40 horas semanais
1. Analise as afirmativas seguintes acerca do texto.
I.

O período “você ganhar mais porque tem uma profissão especializada não te torna
melhor que ninguém...” (linhas 7 e 8) apresenta o ponto central a ser debatido e
defendido pelo autor ao longo do texto.

II.

A estratégia argumentativa adotada pelo autor segue este percurso: é feita uma
afirmação mais geral e, em seguida, são reunidos argumentos que cumprem a
função de exemplificar e comprovar o que foi sugerido inicialmente.

III.

A comparação desempenha uma importante estratégia argumentativa no desenvolvimento da proposição apresentada, uma vez que, por meio de tal recurso, o
autor valida seu posicionamento para denegrir a imagem dos trabalhadores
brasileiros e enaltecer a dos holandeses.

IV.

O argumento principal usado pelo autor é o de que a desigualdade social, por ser
consequência da pobreza, promove um tipo de preconceito relativo a determinadas
profissões não especializadas no Brasil.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
2. De acordo com o texto, é correto afirmar que, na Holanda,
a) a violência urbana é intrínseca à desigualdade social.
b) as profissões e seus respectivos salários não determinam a valorização pessoal.
c) as desigualdades social e salarial são praticamente idênticas às do Brasil, embora naquele
país os níveis de violência sejam bem menores.
d) os salários são praticamente iguais tanto para as profissões especializadas como para as
menos especializadas, embora haja hierarquia profissional.
3. Sobre o uso de palavras e expressões no texto, é INCORRETO afirmar que:
a) A palavra “subserviência” (linha 20) poderia ser substituída por “humildade”, sem acarretar
prejuízo de significado à frase na qual foi empregada.
b) A expressão “a ficha .... cai” (linhas 26 e 27) significa, conotativamente, “entender, dar-se
conta de”; no texto, seu uso evidencia o momento no qual brasileiros que trabalham na
Holanda passam a compreender o significado de igualdade.
c) A expressão “descer de um pedestal” (linha 28) reforça a argumentação do autor,
caracterizando negativamente a falta de humildade de determinados brasileiros que
trabalham na Holanda.
d) A expressão “o dia todo” (linha 24) poderia ter a ordem dos termos alterada para “todo
dia”, sem acarretar prejuízo de sentido à frase na qual se encontra.
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4. Analise as afirmativas abaixo sobre o funcionamento dos pronomes demonstrativos empregados
no texto.
I.

Em “A questão não é essa...” (linha 7), o pronome essa retoma o fato de que as
pessoas dependem umas das outras.

II.

Em “Esses conceitos são basicamente...” (linha 15), o pronome esses retoma as
questões da igualdade e do não distanciamento social na Holanda, as quais são
desenvolvidas no parágrafo anterior.

III.

Em “... não são suficientes para esse luxo...” (linha 23), o pronome esse retoma o
fato de poder contratar uma pessoa para limpar o banheiro.

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa (s)
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
5. Segundo Sacconi (1999), palavras e locuções denotativas são aquelas que não se enquadram
em nenhuma das classes de palavras, não exercendo uma função sintática na oração, por terem
essencialmente natureza afetiva, subjetiva.
Tendo em vista essa definição, estabeleça correspondência entre os termos denotativos em
destaque conforme as ideias que eles denotam.
(1)
(2)
(3)
(4)

Afirmação
Restrição
Realce
Retificação

(
(
(
(

)
)
)
)

Claro que profissões mais especializadas pagam mais. (linhas 6 e 7)
Aliás, ordens são muito mal vistas. (linha 12)
O curioso é que aqueles brasileiros... (linha 36)
A sociedade holandesa é relativamente pacífica... (linha 39)

A ordem correta, de cima para baixo, é
a) 1 – 4 – 2 – 3.
b) 4 – 1 – 2 – 3.
c) 1 – 4 – 3 – 2.
d) 4 – 1 – 3 – 2.
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6.

Segundo Cegalla (2005, p. 259), “a maioria dos advérbios modifica o verbo, ao qual
acrescentam uma circunstância. Só os de intensidade é que podem também modificar adjetivos
e advérbios.”
Agora, observe os advérbios destacados nos trechos a seguir:
I.

... vem da sociedade profundamente desigual do Brasil... (linha 32)

II.

... brasileiros que se queixam amargamente de limpar o próprio banheiro... (linhas
36 e 37)

III.

... elogiam incansavelmente a possibilidade de andar à noite sem medo... (linha 37)

IV.

... acredito firmemente que a profissão de alguém... (linhas 44 e 45)

Em quais trechos os advérbios em destaque modificam verbos?
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II, III e IV.
7. No que diz respeito à acentuação gráfica e à ortografia vigentes, em que alternativa a afirmação
está correta?
a) A forma verbal vem (linha 32), a fim de adequar-se às normas de acentuação, deve receber
acento gráfico pelo mesmo motivo que vêm (linha 25).
b) O acento que marca graficamente a sílaba tônica em cafézinho (linha 25) encontra
justificativa no fato de tal palavra derivar de café.
c) A correção gramatical e o sentido original da frase seriam preservados se a palavra porque
(linha 12) fosse substituída por por que.
d) As palavras Aliás (linha 12) e Porém (linha 31), ainda que apresentem terminações
distintas, são acentuadas pelo fato de estarem incluídas em uma mesma regra geral.
8. No trecho “...tomarem suas Heinekens juntos...” (linha 4), há uma figura de linguagem que
consiste na substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles alguma relação.
Qual é essa figura?
a) Prosopopeia.
b) Metonímia.
c) Hipérbole.
d) Eufemismo.
9. Considere os seguintes trechos:
I.

Esses conceitos são basicamente inversos aos conceitos da sociedade brasileira
(linha 15)

II. ficam confusos ao encontrar de volta hostilidade (linha 19)
III. O quanto você estudou pode te dar direito a um salário maior (linha 48)
IV. não gosto de ir ao médico (linha 51)
Em quais trechos a preposição destacada é exigida por um adjetivo?
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) II e IV.
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10. Em qual fragmento abaixo, a conjunção porque possui funcionamento explicativo?
a) ...você ganhar mais porque tem uma profissão especializada... (linhas 7 e 8)
b) ... o porteiro não toma ordens de você só porque você é gerente de RH. (linhas 11 e 12)
c) A sociedade holandesa é relativamente pacífica não porque é rica... (linha 39)
d) Primeiro porque acredito firmemente que a profissão... (linhas 44 e 45)
11. Observe as seguintes afirmações sobre o emprego dos tempos e modos verbais no texto,
classificando-as em V (verdadeiras) ou F (falsas).
(
(
(
(
(

) No texto, há predomínio do presente do indicativo, apontando que o fato abordado é real
(não hipotético) e coincidente com o momento da enunciação.
) No texto, não há presença do presente do subjuntivo, uma vez que não há fatos
hipotéticos, prováveis.
) Em “Estou fazendo uma comparação...” (linha 34), a locução verbal em destaque está no
presente pontual ou momentâneo, ou seja, aquele que acontece no momento da fala.
) Em “... pra quem estava no Brasil...” (linha 27), a forma verbal destacada indica um fato
passado já concluído, cujos efeitos perduram no presente.
) Em “... a quem não tenha estudado...” (linhas 48 e 49), a locução verbal destacada
corresponde ao pretérito perfeito do subjuntivo, tempo que só ocorre na forma composta.
A ordem correta, de cima para baixo, é

a) V – F – V – F – V.
c) V – V – F – V – F.
c) F – F – V – F – V.
d) F – V - F – V – F.
12. Dentre as propostas de reescritura sugeridas nas alternativas a seguir, qual é a que NÃO
preserva o sentido original da oração sublinhada em “e mesmo que pague (bem mais do que
pagaria no Brasil) a um ajudante” (linhas 23 e 24)?
a) ... e embora pague (bem mais do que pagaria no Brasil) a um ajudante...
b) ... e porquanto pague (bem mais do que pagaria no Brasil) a um ajudante...
c) ... e ainda que pague (bem mais do que pagaria no Brasil) a um ajudante...
d) ... e nem que pague (bem mais do que pagaria no Brasil) a um ajudante...
13. Observe o uso do pronome destacado em “... mas não te torna superior a quem não tenha
estudado...” (linhas 48 e 49).
O uso do pronome oblíquo te se justifica pelo fato de o pronome reto tu não poder exercer
a função de complemento do verbo. Considerando-se essa e as demais regras de emprego
do pronome pessoal, em que alternativa o uso do pronome destacado atende corretamente
às exigências gramaticais?
a) Peço para ti saíres imediatamente.
b) Quando eu vim a si, percebi o que havia acontecido.
c) A empresa mandou eu viajar ainda hoje para Bagé.
d) Entre eu trabalhar e descansar, há uma grande diferença.
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14. No trecho “Todos ali estão em um time, do qual você faz parte...” (linha 13), o pronome relativo
destacado está unindo de forma adequada dois períodos – “Todos ali estão em um time” e “Você
faz parte do time” –, sendo preposicionado por seguir a regência do termo a que se refere.
Em qual alternativa, o uso do pronome relativo atende corretamente às exigências
gramaticais?
a) Este é o lugar o qual eu mais gosto aqui em casa.
b) Visitei o sítio de minha namorada, o qual me encantei.
c) Assistimos ao filme do qual a professora falou em aula.
d) Comprei o livro cujo o qual a professora pediu para lermos.
15. Em vários trechos do texto, observa-se uma mistura de tratamento, o que, embora esteja em
desacordo com as regras gramaticais, revela uma informalidade normalmente observada em
textos publicados em blogs.
Em qual alternativa o fragmento NÃO apresenta mistura de tratamento?
a) você ganhar mais porque
ninguém (linhas 7 e 8)
b) ...chefe não te olha de cima,
c) ... ele não ficará o dia todo a
d) O quanto você estudou pode

tem uma profissão especializada não te torna melhor que
o garçom não te olha de baixo... (linhas 17 e 18)
te seguir limpando cada poeirinha sua... (linhas 24 e 25)
te dar direito a um salário maior... (linha 48)

16. O autor do texto usa, para se referir ao leitor, os pronomes tu e você. Um assistente de
administração do IFSul, ao escrever um requerimento ao reitor desta instituição, não poderia
usar nenhuma de tais formas, por se tratar de um documento que exige tratamento formal e
cerimonioso.
Assim sendo, qual a forma de tratamento que esse assistente deveria utilizar no referido
requerimento, atendendo corretamente às normas da língua e da redação de
correspondência oficial?
a) Vossa Eminência.
b) Vossa Senhoria.
c) Vossa Magnificência.
d) Excelentíssimo (a) Senhor (a).

LEGISLAÇÃO
17. Com relação ao disposto na Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais), se o servidor público praticar crime
contra a administração pública, será aplicada a penalidade de
a)
b)
c)
d)

advertência.
suspensão de até 90 (noventa) dias.
exoneração.
demissão.

18. Dentre outras hipóteses, NÃO é forma de provimento de cargo público
a)
b)
c)
d)

promoção e reversão.
reintegração e nomeação.
aproveitamento e readaptação.
progressão e transferência.
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19. A reintegração é
a) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em razão de inabilitação em
estágio probatório relativo a outro cargo.
b) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
c) o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial
declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
d) o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, mediante aproveitamento obrigatório
em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
20. Segundo a Lei 8.112/90 o servidor, sem qualquer prejuízo, poderá ausentar-se do serviço por
a)
b)
c)
d)

2(dois) dias para doação de sangue.
5(cinco) dias consecutivos para casamento.
2(dois) dias para se alistar como eleitor.
5(cinco) dias consecutivos por falecimento do cônjuge.

21. Conforme o disposto no Art.37, XVI da Constituição federal é vedada a acumulação remunerada
de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
a) a de dois cargos ou empregos públicos privativos de professor, em regime de dedicação
exclusiva, ainda em atividade.
b) a de dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas ou não.
c) a de dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
d) a de dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de educação, com
profissões regulamentadas.
22. Nos termos da Lei 8.112 de 1990, o servidor que deva ter exercício em outro município em
razão de ter sido redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, para a
retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, terá prazo de
a) no mínimo cinco e no máximo trinta dias, contados da publicação do ato, incluído nesse
prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
b) no mínimo cinco e no máximo vinte dias, contados da publicação do ato, não incluído
nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
c) no mínimo dez e no máximo trinta dias, contados da publicação do ato, incluído nesse
prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
d) no mínimo dez e no máximo vinte e cinco dias, contados da publicação do ato, não
incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
23. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a
estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o
desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:
a)
b)
c)
d)

assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
zelo, dedicação, assiduidade, disciplina e presteza.
urbanidade, pontualidade, assiduidade e responsabilidade.
urbanidade, sigilo, assiduidade, pontualidade e disciplina.
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24. A Lei nº 8.112/90, ao dispor sobre o regime jurídico, dos servidores públicos federais, estabelece
que se o servidor, quando tomar posse, no cargo efetivo, para o qual foi nomeado, deixar de
entrar em exercício, no prazo legal, deverá
a)
b)
c)
d)

ser exonerado do respectivo cargo.
ser demitido.
ter seu ato de nomeação tornado sem efeito.
ter cancelada a posse e a nomeação.

25. Segundo a Constituição Federal, considere as seguintes assertivas a respeito dos servidores da
Administração Pública:
I.

os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e Legislativo não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.

II.

o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período.

III.

é garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical.

IV.

o servidor efetivo será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Estão corretas as assertivas
a)
b)
c)
d)

II e IV apenas.
I, II e III apenas.
I e III apenas.
I, II, III e IV.

26. Considerando as modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/93, que definição é a
correta?
a) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.
b) Pregão é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
c) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das
propostas.
d) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
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27. Segundo a Lei 8.666/93, NÃO é hipótese de dispensa de licitação a
a) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.
b) contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
c) compra de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base
no preço do dia.
d) grave perturbação da ordem ou nos casos de guerra.
28. O Instituto Federal Sul-rio-grandense pretende licitar uma obra no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) e comprar um bem no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), diante de
tal situação, seguindo as regras gerais da Lei 8.666/93, a licitação poderá ser feita
respectivamente nas modalidades de
a)
b)
c)
d)

Pregão e Concorrência.
Tomada de Preços e Convite.
Convite e Dispensa de licitação.
Convite e Convite.

29. No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá
garantir um percentual mínimo de suas vagas para atender a educação profissional técnica de
nível médio. Segundo a Lei 11.892/08 (Institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica), esse percentual é de
a) 20%
b) 30%
c) 40%
d) 50%
30. São vedações ao servidor público, segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Publico
Civil do Poder Executivo(decreto 1.171/94), EXCETO
a) proceder à prática religiosa no recinto do serviço.
b) exercer atividade profissional aética ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho
duvidoso.
c) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou
bem pertencente ao patrimônio público.
d) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento
para atendimento do seu mister.
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31. Considerando a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, é INCORRETO afirmar que
a) o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários prescreve em dois anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé.
b) os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a
lei expressamente a exigir.
c) os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria
Administração, em decisão na qual se evidencie não acarretamento de lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros.
d) a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
32. O Plano de Seguridade Social previsto na Lei 8.112/90, visa dar cobertura aos riscos a que
estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios, entre eles:
a) licença por acidente em serviço, licença por motivo de doença em pessoa da família,
assistência à saúde e auxílio-funeral.
b) auxílio-natalidade, auxílio-moradia, assistência à saúde e aposentadoria.
c) aposentadoria, ajuda de custo, pensão vitalícia e temporária e licença para tratamento de
saúde.
d) aposentadoria, auxílio-reclusão, licença para tratamento de saúde e licença à gestante.

INFORMÁTICA
33. No Microsoft Word 2007, uma série de comandos e instruções que podem ser agrupadas como
um único comando com o objetivo de automatizar uma tarefa, sendo excelentes para simplificar
processos e procedimentos nos seus documentos, constitui um(a)
a) SmartArt.
b) Equação.
c) Macro.
d) Seção.
34. Considerando-se que Microsoft Excel 2007 possui
recursos para congelar ou bloquear linhas e
colunas e observando-se o exemplo ao lado de
uma planilha com linha congelada.

É INCORRETO afirmar que para

a) congelar painéis que manterão os rótulos de linhas e colunas visíveis, enquanto rola a
planilha, seleciona-se a opção travar.
b) bloquear linhas, seleciona-se a linha acima da qual deseja que a divisão apareça.
c) bloquear colunas, seleciona-se a coluna à direita da qual deseja que a divisão apareça
d) bloquear tanto linhas quanto colunas, clique na célula abaixo e à direita de onde deseja que
a divisão apareça.
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35. Sobre os diferentes modos de exibição de um documento no Word afirmam-se:
I.

O modo de exibição layout de impressão mostra um documento na tela da maneira
como ele aparecerá quando impresso, mas você não pode ver elementos como
margens, quebras de página, cabeçalhos e rodapés, e marcas d'agua.

II.

Modo de exibição leitura em tela inteira mostra o máximo do documento que caberá
na tela. Nele a faixa de opções é substituída por uma única barra de ferramentas na
parte inferior da tela, com botões que você pode usar para salvar e imprimir o
documento, acessar referências e outras ferramentas, destacar texto e fazer
comentários.

III.

O modo de exibição rascunho mostra o conteúdo de um documento com um leiaute
simplificado para que você possa digitar e editar rapidamente. Você não pode ver
elementos de leiaute como cabeçalhos e rodapés.

Está (ão) INCORRETA(S) a (s) afirmativa (s)
a) I apenas.
b) I e II apenas.
c) III apenas.
d) I, II e III.
36. Considere que a figura abaixo é uma planilha do Microsoft Office Excel 2007 e observe as
fórmulas mostradas nas células A7, B7 e C7.

Como serão os respectivos resultados?
a)
b)
c)
d)

5,
5,
5,
5,

6
8
6
1

e
e
e
e

12
15
14
15
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Utilize a imagem para responder as questões 37,38 e 39.

12

37. Ao clicar na tecla Delete, o que acontece com os itens selecionados?
a) São enviados para a área de transferência e excluídos.
b) São movidos para a lixeira.
c) São excluídos de forma definitiva.
d) Será exibida uma caixa de diálogo, perguntando se o usuário deseja mover o item para a
lixeira.
38. Quanto aos itens contidos em "Computador -> Disco Local (D) -> Documentos", é correto
afirmar que
a) o item “ajsutes” não é um nome válido.
b) os itens “Almox”, “Planos” e “Relat” são pastas.
c) os itens “ajsutes”, “cadastro”, “foto_03” e “Midias” são arquivos de editor de textos.
d) o item “Planos” é um arquivo do tipo planilha.
39. Ao clicar em “Nova Pasta”, o que acontece a seguir?
a) Será criada uma nova pasta dentro da pasta “Relat”.
b) Será exibida uma caixa de dialogo perguntando se o usuário deseja criar uma nova pasta.
c) Será criada uma pasta com a sugestão de nome "Nova pasta".
d) Será criada uma pasta chamada "Documentos".
40. Ao selecionarmos um arquivo contido em uma pasta chamada “Planilhas”, e a seguir teclarmos a
combinação de teclas “Shif+x”, depois disso abrirmos uma pasta chamada "PlanilhasVelhas" e
teclarmos a combinação de teclas “Shit+c”, o que acontece com o arquivo selecionado?
a) O arquivo selecionado na pasta “Planilhas” é movido para a pasta “PlanilhasVelhas”.
b) O arquivo selecionado na pasta “Planilhas” é recortado e movido para a pasta
“PlanilhasVelhas”.
c) O arquivo selecionado é copiado para a pasta “PlanilhasVelhas”.
d) O arquivo selecionado não corresponde à nenhuma ação.
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