
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
 Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a Prova Escrita. Caso não tenha recebido o 

cartão, peça-o ao fiscal. 
 

 Verifique se este caderno contém sessenta questões. 
 
 Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso 

afirmativo, ASSINE o cartão-resposta. 
 

 Leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos. 
 
 No CARTÃO-RESPOSTA, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada. 
 
 Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo e portar material de consulta. 

 
 O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, é de quatro horas e meia 

(13h às17h30min). 
 
 Utilize caneta azul ou preta para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. 
 
 Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES. 
 
 O candidato que se retirar do local de realização desta prova, após três horas e meia do seu início, poderá levar o 

caderno de questões. 
 
 

 
APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL 

DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR, NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto I e responda às questões 1, 2 e 3. 
 

TEXTO I 
 

A história da apicultura brasileira foi 
sistematizada em uma fase inicial, considerada 
amadora, representada pela criação de abelhas 
melíferas de origem europeia, e pela fase atual, 
profissional, que foi desencadeada pela formação 
do poli-híbrido, a abelha africanizada. A partir da 
africanização, houve um aumento e diversificação 
da produção apícola, abrangendo muitas regiões, o 
que contribuiu para colocar o Brasil no 11º lugar 
do ranking mundial de produção de mel. 
 Desde sua africanização, a apicultura 
brasileira esteve ausente dos principais noticiários 
sobre perdas de enxames, devido à baixa 
ocorrência de doenças clássicas que afligem os 
apicultores em todo o mundo, fato que evidenciou 
a alta resistência das abelhas africanizadas a 
patógenos e posicionou o Brasil como um país de 
poucos problemas na área de sanidade apícola. 
            É possível que, durante os primeiros vinte 
anos de africanização, ocorrências de doenças 
tenham sido negligenciadas pelos apicultores, 
devido às dificuldades de revisão de suas 
colmeias. A partir da adoção de novas técnicas 
para manejo dos enxames africanizados, foram 
sendo denunciadas perdas nos apiários, 
principalmente devido a fugas e enxameação. 
 
PACHECO, Marta Rodrigues; CARVALHO, Bruno Oliveira; 
LORENZON, Maria Cristina Affonso. Fatores da 
improdutividade apícola no estado do Rio de Janeiro. Revista 
de Ciências da Vida, v 31, n 1, 2011 (fragmento adaptado). 
Disponível em: www.ufrrj.br/SEER. Acesso em 17 de maio de 
2015.  
 
Questão 1 - No texto, há várias palavras formadas 
por diferentes processos. No caso de enxameação 
(linha 26) ocorre sufixação para 
 
(A) indicar o ataque de abelhas. 
(B) especificar a espécie de abelhas. 
(C) mostrar a formação exagerada de enxames. 
(D) diferenciar o sentido das palavras colmeia e 

enxame.          
(E) alertar para a adoção de novas técnicas.  
 
Questão 2 - A pontuação, nesse texto, deixa clara 
sua finalidade: mostrar aspectos positivos e 
negativos relacionados ao cultivo de abelhas no 
Brasil. Para tanto, as vírgulas depois de “a partir 

da africanização” (linhas 6 e 7) e “desde sua 
africanização” (linha 11) foram utilizadas com o 
objetivo de separar  
 
(A) orações subordinadas adverbiais.  
(B) expressões circunstanciais. 
(C) locuções conjuntivas. 
(D) substantivos abstratos. 
(E) palavras de realce. 
 
Questão 3 - A expressão devido ocorre no texto 
três vezes. Em duas ocorrências (linhas 13 e 22), 
combina-se com à. Na terceira (linha 26), 
combina-se  com a. A ausência do acento grave 
nessa última ocorrência justifica-se porque   
 
(A) a complementação nominal não exige acento 

em locuções. 
(B) a relação de regência se estabelece apenas 

com enxameação. 
(C) os termos regidos se realizam sem  exigência 

de artigo definido. 
(D) os termos regidos se encontram numa 

estrutura de coordenação. 
(E) o termo regente participa de locução formada 

por palavra feminina.     
 
Leia o texto II e responda à questão 4. 
 

TEXTO II 
 

Certamente nunca terá faltado aos sonegadores de 
todos os tempos e lugares o confortável pretexto 
de que o seu dinheiro não deve ir parar nas mãos 
de administradores incompetentes e desonestos.  
Como pretexto, a invocação é insuperável e tem 
mesmo a cor e os traços do mais acendrado 
civismo. Como argumento, no entanto, é cínica e 
improcedente.  Cínica porque a sonegação, que 
nesse caso se pratica, não é compensada por 
qualquer sacrifício ou contribuição que atenda à 
necessidade de recursos imanente a todos os 
erários, sejam eles bem ou mal administrados. 
 
VILLELA, João Baptista. Veja, 25 set. 1985. (Texto destacado 
de PLATÃO, F. e FIORIN, J.L, Para entender o texto: leitura 
e redação. São Paulo: Ed. Ática, 1991, p.274) 
 
Questão 4 - A concordância nominal, nesse texto, 
realiza-se de acordo com as regras da norma culta 
do português.  No caso de cínica (linhas 7 e 8), a 
flexão de gênero ocorre para o adjetivo concordar 
com 
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(A) invocação. 
(B) sonegação. 
(C) contribuição. 
(D) necessidade. 
(E) comunidade. 

Leia o texto III e responda à questão 5. 
 

TEXTO III 
 
O Alienista: O personagem Dr. Simão Bacamarte, 
o alienista, é um médico que, depois de frustrar-se 
com a falta de filhos em seu casamento, resolve 
dedicar-se ao estudo da neurologia; começa a 
investigar a falta de sanidade humana. Dr. Simão 
cria, então, a Casa Verde, no intuito de abrigar os 
loucos da região e de aprofundar seus estudos. No 
início, seu ato foi bem visto, porém, com o tempo, 
ele passou a internar pessoas sem motivos 
aparentes, o que gerou uma rebelião popular. 
Porfírio, líder da rebelião, consegue tomar o 
poder, mas ao fim, resolve manter a Casa Verde. 
Ao perceber que a maior parte da cidade estava 
internada, o alienista resolve liberar os internos e 
rever sua teoria: se a maioria apresentava 
características de insanidade, então os “normais” é 
que estavam fora do padrão e deviam ser 
internados. Após algum tempo, revê novamente 
sua teoria e conclui que ninguém tinha 
personalidade perfeita, somente ele. Decide se 
internar sozinho na Casa Verde para o resto da 
vida.  
 
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-
livros/os-melhores-contos-de-machado-de-assis.html. Acesso 
em 18 de maio de 2015. 
 
Questão 5 - Esse texto tem por finalidade 
apresentar ao leitor, sucintamente, o enredo do 
conto “O Alienista”, de Machado de Assis. Para 
dar conta desse objetivo, foram utilizadas, entre 
outros recursos, construções sintáticas de 
adjetivação. Identifique a alternativa que 
apresenta uma estrutura oracional desse tipo. 
 
(A) “... Dr. Simão Bacamarte, o alienista, é um 

médico que, depois de frustrar-se com a falta 
de filhos em seu casamento, resolve dedicar-
se ao estudo da neurologia...”  

(B) “Decide se internar sozinho na Casa Verde 
para o resto da vida”. 

(C) “Dr. Simão cria, então, a Casa Verde, no 
intuito de abrigar os loucos da região e de 
aprofundar seus estudos...” 

(D) “Ao perceber que a maior parte da cidade 
estava internada, o alienista resolve liberar os 
internos...” 

(E) “Após algum tempo, revê novamente sua 
teoria e conclui que ninguém tinha 
personalidade perfeita...” 

 
Leia o texto IV e responda às questões 6, 7, 8, 9 e 
10. 
 

TEXTO IV 
 

A CERIMÔNIA DO ADEUS 
 
A primeira vez que eu me apaixonei eu 

tinha 6 anos. O nome dela era Julie Angulo 
(pronunciava-se julíangulô). Diziam que ela era 
superdotada. Chegou no nosso ano porque tinha 
pulado o ano anterior. Por ser um ano mais nova, 
era do meu tamanho.  

Só passou um ano entre nós mortais — 
logo pulou de ano outra vez e disparou como uma 
flecha em direção ao futuro. Acho que ela fez a 
escola inteira assim, brincando de amarelinha com 
o tempo. Eu, que fiquei preso no meu ano pra 
sempre, às vezes me pergunto onde ela está, se 
continua pulando os anos da vida e hoje em dia é 
bisavó, ou se escolheu um ano bom e resolveu 
ficar por lá.  

Aos 8 anos, me apaixonei pela Fanny 
Moffette (pronuncia-se fanímoféte). Ela era 
canadense e tinha os cabelos brancos de tão 
amarelos e olhos cinzas de tão azuis. Tinha uns 
dez centímetros a mais que eu — dez centímetros 
aos 8 anos equivale a 80 centímetros hoje em dia.  

Um dia, descobriram que eu gostava dela. 
Começaram a cantar a velha canção, se é que se 
pode chamá-la assim, posto que só tem uma nota: 
"tá namoran-do, tá namoran-do".  

Ela teve uma reação, digamos, inusitada: 
pegou a minha cabeça e começou a bater com ela 
no chão para provar que a gente não estava 
namorando, que a gente nunca tinha namorado, 
que a gente nunca iria namorar. Gritava: "nunca, 
nunca", enquanto batia com a minha cabeça no 
chão. As pessoas riam. Até que perceberam que a 
minha testa começou a sangrar.  

Aos 11 anos me apaixonei pela Alice. 
Ficamos meio amigos numa época em que a 
amizade entre meninos e meninas era tão rara 
quanto entre israelenses e palestinos. Alice me 
contava, não por sadismo, mas por ignorância, dos 
garotos que ela achava "gatos". Um dia, me disse 
que tinha dado o primeiro beijo. Dei um abraço 

5 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
 
 
 

20 
 
 
 

5 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
 
 
 

20 
 
 
 

25 
 
 
 

30 
 
 
 

35 
 
 
 

40 
 
 
 2 

 



 
 
 

  Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos nº43/2015 
 

nela, "parabéns!", e acho que fui chorar no 
banheiro.  

"A vida é uma longa despedida de tudo 
aquilo que a gente ama", meu pai sempre repete 
(mas a frase é do Victor Hugo). Todos os amores 
terminam — alguns amigavelmente, chorando no 
banheiro, outros com humilhação pública e sangue 
na testa, outros com a morte. "Para isso temos 
braços longos, para os adeuses."  

Alice se casou e eu estava lá, felizão. 
Fanny veio me pedir desculpas pelas porradas na 
cabeça. Somos muito amigos — no Facebook.  

Tem uma hora — e dizem que essa hora 
sempre chega — que para de doer. A parte chata é 
que, até parar de doer, parece que não vai parar de 
doer nunca.  

"Nunca! Nunca!" gritava a Fanny. 
 
DUVIVIER, Gregório. A Cerimônia do Adeus. FOLHA DE S. 
PAULO, 08/12/2104. 
 
Questão 6 - Existem diversas estratégias que 
podem ser utilizadas na estruturação lógico-
semântica de um texto.  Considerando as 
alternativas a seguir, assinale aquela que o 
narrador utiliza para estruturar “A Cerimônia do 
Adeus”. 
 
(A) Associação livre de ideias, uma vez que os 

episódios narrados se ligam uns aos outros à  
medida que vão sendo recordados pelo 
narrador. 

(B) Ordem cronológica, pois o narrador observa 
uma sucessão de episódios que vão sendo 
narrados em ordem temporal. 

(C) Relação de causa e conseqüência, na qual as 
paixões experimentadas terminavam por ser 
a causa das paixões subsequentes. 

(D) Encadeamento em descontinuidade, uma vez 
que os episódios narrados são justapostos, 
seguindo somente a lógica subjetiva do 
autor. 

(E) Sequência ascendente, enumerando os 
episódios em função de sua relevância, do 
menor para o de maior importância. 

 
Questão 7 - O texto apresenta registro coloquial 
por se tratar de uma crônica. Assinale a alternativa 
que evidencia registro coloquial em relação ao 
vocabulário. 
 
(A) “Por ser um ano mais nova, era do meu 

tamanho.”  
(B) “Aos 8 anos, me apaixonei pela Fanny 

Moffette.” 

(C) “Um dia, descobriram que eu gostava dela.” 
(D) “Até que perceberam que a minha testa 

começou a sangrar.” 
(E)  “Alice se casou e eu estava lá, felizão.” 
 
Questão 8 - Dentre as alternativas a seguir, aquela 
que substitui a frase “Gritava: ‘nunca, nunca’, 
enquanto batia com a minha cabeça no chão”, sem 
alteração de sentido, é: 
 
(A) Gritava: "nunca, nunca", conquanto batesse 

minha cabeça no chão. 
(B) Gritava: "nunca, nunca”, ao mesmo tempo 

em que batia minha cabeça no chão. 
(C) Gritava: "nunca, nunca”, posto que batesse 

minha cabeça no chão. 
(D) Gritava: "nunca, nunca”, embora batesse 

minha cabeça no chão. 
(E) Gritava: "nunca, nunca”, porque batia minha 

cabeça no chão. 
 
Questão 9 - Dentre as alternativas a seguir, 
assinale aquela em que a palavra meio apresenta o 
mesmo processo de concordância da palavra 
destacada na frase “Ficamos meio amigos numa 
época em que a amizade entre meninos e 
meninas...” 
 
(A) Ele chegou a comer meio biscoito de 

chocolate. 
(B) Essa pesquisa repercutiu em um meio de 

comunicação importante. 
(C) O meio político reconhece sua reputação.  
(D) Ela sentiu uma sensação meio amarga.  
(E) O menino equilibrava-se no meio-fio. 
 
Questão 10 - Considerando a leitura do texto, a 
alternativa que apresenta a expressão destacada e 
seu correspondente sentido, exposto entre 
parênteses, é: 
 
(A) “A primeira vez que eu me apaixonei eu 

tinha 6 anos.”  (Tempo) 
(B) “...às vezes me pergunto onde ela está.” 

(Dúvida) 
(C) “Eu, que fiquei preso no meu ano pra 

sempre...” (Contraste) 
(D) “...se continua pulando os anos da vida e 

hoje em dia é bisavó.” (Modo) 
(E) “...e tinha os cabelos brancos de tão 

amarelos.”  (Comparação) 
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INFORMÁTICA 
 
Questão 11 - No Editor Word (versão 2013 em 
português), a sequência de comandos utilizada 
para definir margens de página pode ser realizada 
através de um clique em 
 
(A) Design e depois em Margens. 
(B) Margens e depois em Design. 
(C) Impressão e depois em Margens. 
(D) Layout de Página e depois em Margens. 
(E) Página Inicial e depois em Configurar 

Página. 
 
Questão 12 - Na Planilha Eletrônica Excel 
(versão 2013 em português), o Filtro Automático 
é um recurso capaz de localizar, mostrar ou 
ocultar valores em uma ou mais colunas de dados. 
Qual a sequência de ações e comandos para 
acionar esse recurso? 
 
(A) Selecionar os dados que se quer filtrar, clicar 

em Dados e depois em Filtrar. 
(B) Selecionar as linhas que se quer filtrar, clicar 

em Funções e depois em Filtrar. 
(C) Selecionar as colunas que se quer filtrar, 

clicar em Fórmulas e depois em Dados. 
(D) Selecionar as linhas que se quer filtrar, clicar 

em Layout e depois em Filtrar Dados. 
(E) Selecionar os dados que se quer filtrar, clicar 

em Filtrar e depois em Validação de Dados. 
 
Questão 13 - A função ARRED arredonda um 
número para uma quantidade específica de dígitos. 
Na figura a seguir, pretende-se aplicar nas células 
F2 até F4 as fórmulas ARRED usando como 
argumentos as colunas E2 até E4 e dois dígitos 
para as casas decimais a serem arredondadas. Por 
exemplo, na célula F2 temos =ARRED (E2;2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Os valores calculados pela Planilha Eletrônica 
Excel (versão 2013 em português) para as células 
F2, F3 e F4 são respectivamente: 
 
(A) 5 e  7,66 e 4,33. 
(B) 5 e  7,67 e 4,33. 

(C) 5,00 e 8,00 e 4,00. 
(D) 5,00 e 7,67 e 4,34. 
(E) 5,00 e 7,66 e 4,33. 
 
Questão 14 - No Editor de Apresentações 
PowerPoint (versão 2013 em português), qual a 
capacidade máxima de slides que podem ser 
impressos por página? 
 
(A) 4. 
(B) 8. 
(C) 9. 
(D) 12. 
(E) 15. 
 
Questão 15 - Os dispositivos do tipo SSD são 
uma nova tecnologia de armazenamento de dados 
que não possuem partes móveis, sendo compostos 
por circuitos integrados semicondutores. Os SSD 
são considerados a evolução do (a) 

 
(A) CD. 
(B) HD. 
(C) fita. 
(D) DVD. 
(E) pen drive. 
 
 

DIREITOS E DEVERES 
 
Questão 16 – De acordo com as regras 
constitucionais acerca da estabilidade, o servidor 
público 

 
(A) será estável decorridos dois anos de efetivo 

exercício após ser nomeado para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

(B) perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, isto é, tornou-
se definitiva e não pode mais ser modificada. 

(C) perderá o cargo mediante procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, dispensada a 
ampla defesa. 

(D) adquirirá a estabilidade, facultando-lhe a 
submissão à avaliação especial de 
desempenho por comissão instituída para 
essa finalidade. 

(E) será reintegrado em caso de invalidação de 
demissão e o eventual ocupante da vaga, 
mesmo não estável, será reconduzido ao 
cargo de origem. 
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Questão 17 - Um servidor público federal é 
admirado e respeitado no seu ambiente de trabalho 
porque é competente no seu ofício, atuando com 
respeito às normas legais e regulamentares na 
instituição. Contudo, tem o hábito de consumir 
substância entorpecente e adotar, em virtude 
disso, uma postura agressiva fora do ambiente de 
trabalho. À luz do Código de Ética do Servidor 
Público Federal (Decreto nº 1.171, de 1994), este 
servidor 

 
(A) está isento de investigação pela Comissão de 

Ética de seu órgão, pois atua dentro dos 
padrões éticos no seu ambiente de trabalho e 
com apreço às normas legais e 
regulamentares. 

(B) poderá ser investigado pela Comissão de 
Ética de seu órgão se vier a cometer algum 
crime contra a vida, pois a gravidade dessa 
infração justificaria a ingerência sobre sua 
vida particular. 

(C) está isento de investigação pela Comissão de 
Ética, sob pena de permitir que perseguições, 
simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesses de ordem pessoal interfiram no 
trato com o público, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas 
hierarquicamente superiores ou inferiores. 

(D) poderá ser investigado pela Comissão de 
Ética, pois a função pública deve ser tida 
como exercício profissional e, portanto, se 
integra à vida particular de cada servidor 
público. Ademais, também constitui vedação 
ao Código de Ética apresentar-se o servidor, 
ainda que fora do serviço, embriagado 
habitualmente. 

(E) poderá ser investigado pela Comissão de 
Ética, pois a função pública deve ser tida 
como exercício profissional e, portanto, se 
integra à vida particular e a Comissão de 
Ética poderá aplicar a penalidade de 
demissão a bem do serviço público. 

 
Questão 18 - Sobre a responsabilidade do 
servidor público regido pela Lei nº 8.112/1990, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) A responsabilidade de reparar eventuais 

danos estende-se aos sucessores e contra eles 
será executada, além do limite do valor da 
herança recebida, considerando o princípio 
da supremacia do interesse público sobre o 
interesse privado. 

(B) A responsabilidade civil decorre de ato 
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, 
que resulte em prejuízo ao erário, 
ressalvados danos a terceiros. 

(C) A responsabilidade penal do servidor 
abrange os crimes, excluídas as 
contravenções, imputadas ao servidor, nessa 
qualidade. 

(D) A responsabilidade administrativa do 
servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou 
sua autoria. 

(E) A responsabilidade civil-administrativa 
resulta de ato comissivo – ressalvados atos 
omissivos – praticado no desempenho do 
cargo ou função. 

 
Questão 19 - Sobre a jornada de trabalho dos 
servidores públicos civis federais, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) A jornada de trabalho de todos os servidores 

públicos federais é cumprida de maneira 
idêntica, independentemente das atribuições 
pertinentes aos respectivos cargos. 

(B) A jornada de trabalho poderá ser 
diferenciada por lei específica apenas para 
servidores que operam com Raio-X ou 
substâncias radioativas. 

(C) A jornada de trabalho do servidor ocupante 
do cargo em comissão ou função de 
confiança poderá ser diferenciada, inclusive, 
para além de quarenta horas, pelo fato de 
estar submetido ao regime de dedicação 
integral ao serviço. 

(D) A jornada de trabalho deverá respeitar a 
duração máxima de quarenta horas semanais, 
observados os limites mínimo e máximo de 
cinco horas e oito horas diárias, 
respectivamente. 

(E) A jornada de trabalho deverá respeitar a 
duração máxima de quarenta e quatro horas 
semanais, observados os limites mínimo e 
máximo de seis horas e oito horas diárias, 
respectivamente. 

 
Questão 20 - Segundo a Lei nº 8.112/1990, 
 
(A) a prestação de serviços públicos gratuitos é 

proibida na Administração Pública Federal, 
salvo nos casos previstos em lei. 

(B) a nacionalidade brasileira, o gozo dos 
direitos políticos e a idade mínima de 16 
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anos são requisitos básicos para a investidura 
em cargo público. 

(C) as pessoas portadoras de deficiências podem 
participar de concursos públicos, sendo-lhes 
reservados até 25% das vagas oferecidas. 

(D) os cargos públicos, acessíveis a todos os 
brasileiros, são criados por decreto, para 
provimento em caráter efetivo ou em 
comissão. 

(E) o exercício dar-se-á pela assinatura do 
respectivo termo, no qual deverão constar as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades 
e os direitos inerentes ao cargo ocupado. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 21 - O Decreto nº 1.171/1994 aprovou o 
Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal. De acordo com 
esse decreto, é dever fundamental do servidor 
público 
 
(A) desempenhar, no tempo em que convier ao 

interesse do servidor, as atribuições do 
cargo, função ou emprego público de que 
seja titular. 

(B) zelar, no exercício do direito de greve, pelas 
exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança particular. 

(C) comunicar imediatamente a seus superiores 
todo e qualquer ato ou fato contrário ao 
interesse público, exigindo as providências 
cabíveis. 

(D) retardar, nos casos previstos em lei, as 
prestações de contas que visam à gestão dos 
bens, direitos e serviços da coletividade a seu 
cargo. 

(E) deixar de utilizar os avanços técnicos e 
científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu 
ofício. 

 
Questão 22 – Em um determinado órgão, cada 
colaborador tem seu desempenho medido e 
avaliado pelos seus colegas de trabalho, seu 
gerente imediato e por si mesmo. Neste órgão 
pratica-se a Avaliação 
 
(A) Para Cima. 
(B) Por Comissão de Desempenho. 
(C) Via Órgão de RH. 
(D) 360 graus. 
(E) Colaborativa. 

Questão 23 - Uma instituição federal de ensino do 
Rio Grande do Sul é reconhecida pela excelência 
na gestão dos recursos advindos do Programa de 
Apoio à Pós-Graduação - PROAP. Sabendo disso, 
o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação de uma 
universidade mineira viajou para o Rio Grande do 
Sul com o objetivo de entender as melhores 
práticas de gestão utilizadas pela instituição 
gaúcha e empreender ações para atingir melhor 
desempenho. O Pró-Reitor utilizou-se do processo 
de 
 
(A) scanning. 
(B) benchmarking. 
(C) networking. 
(D) downsizing. 
(E) empowerment. 
 
Questão 24 - Um servidor estável de uma 
instituição federal de ensino foi demitido do 
serviço público por inassiduidade habitual. 
Inconformado, o ex-servidor recorreu 
judicialmente e sua demissão foi invalidada. Esse 
servidor irregularmente demitido retornará ao 
cargo de origem com ressarcimento de todas as 
vantagens. Nesse caso, o Departamento de Gestão 
de Pessoas deverá providenciar sua 
 
(A) readaptação. 
(B) reversão. 
(C) recondução. 
(D) nomeação. 
(E) reintegração. 
 
Questão 25 - As universidades públicas federais 
são autarquias – entidades administrativas 
autônomas, criadas por lei específica, com 
personalidade jurídica de direito público interno, 
patrimônio próprio e atribuições estatais 
específicas. As autarquias integram a  
 
(A) Administração Indireta, representando uma 

forma de descentralização administrativa. 
(B) Administração Direta, representando uma 

forma de centralização administrativa. 
(C) Administração Indireta, representando uma 

forma de desconcentração administrativa. 
(D) Administração Direta, representando uma 

forma de concentração administrativa. 
(E) Administração Indireta, representando uma 

forma de aglutinação administrativa. 
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Questão 26 - A Lei nº 8.429/1992 cuida dos atos 
de improbidade praticados por agente público, 
servidor ou não, contra o Poder Público nas três 
esferas de Governo. Essa lei classifica os atos de 
improbidade administrativa em três grandes 
grupos: 
 
(A) Atos de Improbidade Administrativa que 

Ensejam Perda Patrimonial, Atos que Negam 
Publicidade aos Atos Oficiais e Atos que 
Atentam contra os Princípios da 
Administração Pública. 

(B) Atos de Improbidade Administrativa que 
Importam Enriquecimento Ilícito, Atos que 
Causam Prejuízo ao Erário e Atos que 
Atentam contra os Princípios da 
Administração Pública. 

(C) Atos de Improbidade Administrativa que 
Importam Enriquecimento Ilícito, Atos que 
Visam Receber Vantagem Econômica para 
Omitir Ato de Ofício e Atos que Atentam 
contra os Princípios da Administração 
Pública. 

(D) Atos de Improbidade Administrativa que 
Negam Publicidade aos Atos Oficiais, Atos 
que Causam Prejuízo ao Erário e Atos que 
Visam Receber Vantagem Econômica para 
Omitir Ato de Ofício. 

(E) Atos de Improbidade Administrativa que 
Importam Enriquecimento Ilícito, Atos que 
Causam Prejuízo ao Erário e Atos que Visam 
Receber Vantagem Econômica para Omitir 
Ato de Ofício. 

 
Questão 27 - A Administração Superior da 
UFRRJ pretende reformular o seu processo de 
administração estratégica para os próximos anos. 
Dentre os principais componentes desse processo, 
está o estabelecimento da missão e visão da 
instituição. Segundo Bateman e Snell (1998), a 
missão 
 
(A) vai além da declaração da visão para prover 

uma perspectiva em que a organização pode 
transformar-se no futuro. 

(B) explicita idealmente o direcionamento a 
longo prazo da empresa e seu intento 
estratégico. 

(C) constitui a declaração básica da razão da 
existência da organização. 

(D) consiste no alvo principal ou resultado final, 
que se refere à sobrevivência a longo prazo, 
ao valor e ao crescimento da organização. 

(E) é um padrão de ações e de alocações de 
recursos destinados a atingir os objetivos da 
organização. 

 
Questão 28 - O Departamento de Gestão de 
Pessoas da UFRRJ realizou uma pesquisa com os 
servidores a fim de averiguar quais aspectos do 
trabalho os deixavam satisfeitos ou insatisfeitos. 
Ao final, constatou-se que falta de 
reconhecimento pelo desempenho; ambiente 
humano amigável; estabilidade; trabalho sem 
desafio; condições físicas de trabalho e políticas e 
diretrizes da instituição foram os aspectos de 
maior incidência na pesquisa. Segundo a teoria 
dos dois fatores de Herzberg, o trabalho sem 
desafio está relacionado aos fatores motivacionais 
ou intrínsecos, assim como  
 
(A) estabilidade. 
(B) ambiente humano amigável. 
(C) condições físicas de trabalho. 
(D) políticas e diretrizes da instituição. 
(E) falta de reconhecimento pelo desempenho. 

 
 
Questão 29 – Uma instituição pública federal 
corrigiu, no Diário Oficial da União, resultados de 
uma licitação. Esse procedimento evidencia os 
seguintes princípios da administração pública: 

 
(A) legalidade e da ampla defesa. 
(B) proporcionalidade e eficiência. 
(C) impessoalidade e indisponibilidade. 
(D) moralidade e eficácia. 
(E) autotutela e publicidade. 
 
Questão 30 - Segundo a Lei no 11.091/2005, o 
servidor público federal técnico-administrativo em 
educação, 

 
(A) ao final de dois anos de efetivo exercício no 

cargo ou função, terá progredido duas vezes 
por mérito profissional e terá direito, caso 
comprove experiência profissional, a 
incentivo capacitação. 

(B)  ao entrar em efetivo exercício, ingressará 
automaticamente no primeiro nível de 
capacitação, sem direito a incentivo 
qualificação, que poderá ser requerido após 
vinte e quatro meses, caso o servidor possua 
diploma superior ao nível de escolaridade 
exigida para o cargo em que é titular. 

(C) ao ocupar cargo efetivo com nível de 
classificação C, progredirá por capacitação 
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profissional se possuir certificado de 
conclusão em curso de capacitação 
compatível com as atribuições de seu cargo, 
observado o período de dois anos. 

(D) ao ser solicitado, deverá planejar e coordenar 
atividades relacionadas a ensino, pesquisa e 
extensão na universidade federal em que 
exerce seu cargo, independentemente da 
classificação de carreira em que se enquadre. 

(E) ao possuir curso de especialização com 
relação direta as suas atividades e mestrado 
com relação indireta, ocupando cargo efetivo 
com nível de classificação D, perceberá 35% 
de incentivo à qualificação. 
 

Questão 31 - Considerando a Lei no 8.429/1992, 
que trata da improbidade administrativa, o agente 
público que 

 
(A) revelar o teor de um depoimento tomado em 

processo administrativo disciplinar deverá 
ressarcir ao erário em cem vezes o valor da 
remuneração percebida no cargo. 

(B) fizer falsa medição ou avaliação sobre obras 
públicas ou outro serviço qualquer 
fornecidos a instituições públicas federais 
implicará enriquecimento ilícito, e, apesar de 
não causar dano ao erário, praticará ato de 
improbidade administrativa. 

(C) não declarar seus bens em prazo determinado 
pela administração, na ocasião em que for 
solicitado, será demitido, bem como terá 
seus direitos políticos suspensos por cinco 
anos. 

(D) for réu em ação civil de reparação dos danos 
ou perda de bens adquiridos de forma ilícita 
deverá reverter seus bens em favor da pessoa 
jurídica prejudicada pelo ato ilícito. 

(E) tiver comprovado ato ilícito, uma vez 
reparado o dano ao erário ou devolvidos os 
bens de terceiros, não terá suspensos os seus 
direitos políticos, mas perderá a função 
pública em que estiver investido. 

 
Questão 32 – Um especialista da área de 
desenvolvimento de pessoas realizou entrevistas 
com o gerente de linha de determinada empresa. 
Juntos, eles avaliaram o desempenho dos 
funcionários subordinados a esse gerente. Esse 
método de avaliação denomina-se 

 
(A) Para Cima. 
(B) Via Órgão de RH. 
(C) Comissão de Avaliação do Desempenho. 

(D) Pesquisa de Campo. 
(E) Escalas Gráficas. 
 
Questão 33 - Um gerente do departamento de 
controle e finanças, como forma de se aproximar 
mais dos seus liderados, resolve que as decisões 
do departamento sejam tomadas por ele com o 
auxílio de toda a equipe. Esse gerente está 
adotando o estilo de liderança  

 
(A) paternalista. 
(B) liberal. 
(C) orientada a metas. 
(D) situacional. 
(E) participativa. 
 
Questão 34 - “O cliente pode ter o carro na cor 
que quiser, contanto que seja preto”. Essa célebre 
frase dita por Henry Ford se opõe à moderna 
administração de operações, que alcançou o nível 
de produção de variados produtos, como os 
automóveis, fabricados em larga escala, ao gosto 
do cliente individual, porém mantendo a eficiência 
em custos da padronização. As operações desse 
tipo são conhecidas como 

 
(A) fábricas flexíveis. 
(B) personalização em massa. 
(C) produção enxuta. 
(D) just in time. 
(E) engenharia simultânea. 
 
Questão 35 - O chefe de uma repartição pública 
pretende orientar um novo servidor público sobre 
a disposição dos documentos seguindo seus 
estágios de evolução. Assinale a alternativa que 
apresenta a orientação correta a ser dada pelo 
chefe. 
 
(A) Os documentos periódicos são o acervo 

permanente, portanto devem ser conservados 
em local próximo à repartição. 

(B) Os documentos de segunda idade são os 
mais antigos e, por isso, são dificilmente 
consultados; portanto devem ser guardados 
no arquivo central da instituição. 

(C) Os documentos de intermediários são os 
mais recentes, porém não consultados 
regularmente; portanto, devem ser 
conservados em local próximo à repartição. 

(D) Os documentos de primeira idade ainda 
possuem tramitação em andamento e são 
frequentemente consultados, devendo 
permanecer na repartição. 
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(E) Os documentos de terceira idade também são 
comumente conhecidos como “limbo” ou 
“purgatório”, pois raramente são 
consultados. 

 
Questão 36 - A Administração Pública, agindo 
nessa qualidade, edita atos para manifestar sua 
vontade. Assinale a alternativa que se refere à 
definição de ato administrativo. 

 
(A) Toda manifestação bilateral de vontade, em 

que serão objetos de consideração a vontade 
da Administração Pública e dos 
administrados e a defesa de direitos e 
garantias constitucionais.  

(B) Toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato garantir 
direitos ou impor obrigações. 

(C) Toda manifestação multilateral de vontade 
da Administração Pública, dos administrados 
e da sociedade, que agem em conjunto em 
prol da garantia dos direitos e da imposição 
de obrigações a todos. 

(D) Toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha, por fim imediato, somente 
a imposição de obrigações aos administrados 
ou a si própria. 

(E) Toda manifestação bilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato resguardar 
os bens de terceiros e os próprios. 

 
Questão 37 - Um servidor público, no exercício 
da função pública, deverá sempre observar os 
preceitos legais para poder agir, editar atos 
administrativos, dentre outras atividades. Segundo 
os princípios da Administração Pública, isso se 
refere à 

 
(A) eficiência. 
(B) legalidade. 
(C) publicidade. 
(D) moralidade. 
(E) impessoalidade. 

 
Questão 38 - Um candidato, aprovado em 
concurso público, será investido no cargo. Essa 
investidura ocorrerá com a 

 
(A) posse. 
(B) reversão. 
(C) nomeação. 

(D) promoção. 
(E) recondução. 

 
Questão 39 - Segundo definição de Paes (2004), 
processo é 

 
(A) um conjunto de documentos, reunidos em 

capa especial, e que vão sendo 
organicamente acumulados no decurso de 
uma ação administrativa ou judiciária. 

(B) uma unidade de arquivamento, formada por 
documentos diversos, pertinentes a um 
determinado assunto ou pessoa. 

(C) uma comunicação escrita, recebida ou 
expedida, apresentada de várias maneiras, 
podendo ser interna ou externa, oficial ou 
particular, ostensiva ou sigilosa. 

(D) um conjunto de documentos, reunidos em 
capa especial, e que vão sendo 
organicamente eliminados no fim de uma 
ação administrativa ou judiciária. 

(E) um conjunto de documentos, reunidos em 
capa especial, e que vão sendo 
organicamente descartados no decurso de 
uma ação administrativa ou judiciária. 

 
Questão 40 - Ao tomar posse no cargo de 
Assistente em Administração na UFRRJ, um 
servidor prestou falsa declaração de bens. 
Segundo a lei de improbidade administrativa, o 
servidor será 

 
(A) demitido. 
(B) suspenso. 
(C) exonerado. 
(D) afastado do cargo. 
(E) posto em disponibilidade. 
 
Questão 41 - Segundo a Lei no 11.091/2005, são 
consideradas Instituições Federais de Ensino os 
órgãos e entidades públicos vinculados ao 

 
(A) Ministério da Fazenda que tenham por 

atividade-meio o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do ensino, pesquisa, 
extensão e finanças e que integram o Sistema 
Financeiro Nacional. 

(B) Ministério da Educação que tenham por 
atividade-meio o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do ensino, pesquisa, 
extensão e que integram o Sistema Federal 
de Ensino. 

(C) Ministério da Educação que tenham por 
atividade-fim o desenvolvimento e 
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aperfeiçoamento do ensino, pesquisa, 
extensão e que integram o Sistema Federal 
de Ensino. 

(D) Ministério da Educação que tenham por 
atividade-fim o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do ensino, pesquisa, 
extensão e que integram o Sistema Federal 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

(E) Ministério da Ciência e Tecnologia que 
tenham por atividade-fim o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do ensino, pesquisa, 
extensão e que integram o Sistema Federal 
de Ensino. 

 
Questão 42 - Um servidor lotado na UFRRJ 
sofreu um acidente vascular cerebral e, com isso, 
apresentou limitações físicas. Houve uma 
avaliação pela junta médica oficial e, ao final, ele 
foi julgado capaz para o serviço público, sendo 
investido em outro cargo compatível com suas 
limitações. Com isso, a UFRRJ fará uma 

 
(A) reversão. 
(B) recondução. 
(C) readaptação. 
(D) aposentadoria. 
(E) exoneração. 

 
Questão 43 - A UFRRJ, autarquia encarregada de 
prestar serviço para a sociedade na área de 
educação, distribuiu competências, dentro de sua 
estrutura interna, com o intuito de tornar mais ágil 
e eficiente a prestação do serviço. Com isso, ela 
criou diversas Pró-Reitorias. Nesse caso, a UFRRJ 
realizou uma 

 
(A) centralização. 
(B) desconcentração. 
(C) descentralização. 
(D) concentração. 
(E) unificação. 

 
Questão 44 - Uma servidora da UFRRJ é 
redistribuída, nos termos do artigo 37 da Lei nº 
8.112/1990, para outra Instituição Federal de 
Ensino. O ato de redistribuição gerou mudança de 
domicílio em caráter permanente, posto que a 
servidora teve que se mudar com sua família para 
outro Estado da federação. Nessa situação, a 
servidora poderá postular à Administração Pública 
o pagamento da seguinte indenização: 
 
(A) diárias. 
(B) indenização de transporte. 

(C) auxílio-moradia. 
(D) ajuda de custo. 
(E) auxílio-transporte. 
 
Questão 45 - Um servidor público federal 
ausentou-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do chefe imediato. 
Considerando as proibições impostas pela Lei nº 
8.112/1990, a seguinte penalidade deverá ser 
aplicada ao servidor:  
 
(A) censura. 
(B) advertência. 
(C) suspensão. 
(D) multa. 
(E) repreensão. 
 
Questão 46 - Assinale a alternativa que constitui 
uma vedação prevista no Código de Ética dos 
Servidores Públicos Federais, aprovada pelo 
Decreto nº 1.171, de 1994. 
 
(A) Usar o cargo ou função, facilidades, 

amizades, tempo, posição e influência, para 
obter qualquer favorecimento para si ou para 
outrem. 

(B) Ser, em função de seu espírito de 
solidariedade, conivente com erro ou 
infração ao Código de Ética do Servidor 
Público Federal, exceto nas violações ao 
Código de Ética de sua Profissão. 

(C) Utilizar os mínimos avanços técnicos ou 
científicos ao seu alcance ou de seu 
conhecimento para atendimento de seu 
ofício. 

(D) Apresentar-se embriagado no serviço, 
podendo embriagar-se fora do expediente 
habitualmente. 

(E) Evitar que perseguições, simpatias, 
antipatias, caprichos, paixões ou interesses 
de ordem pessoal interfiram no trato com o 
público, com os jurisdicionados, 
administrados ou com colegas. 

 
Questão 47 - Durante o exercício de suas 
atividades, um contratado temporário da UFRRJ, 
atuando como professor substituto, supostamente 
teria afrontado algumas vedações, proibições e 
princípios do Código de Ética Profissional dos 
Servidores Públicos Federais (Decreto nº 1.171, 
de 1994), sendo denunciado por alguns alunos à 
Comissão de Ética da UFRRJ. Diante deste caso, 
assinale a alternativa correta. 
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(A) O profissional está isento de investigação 
pela Comissão de Ética da UFRRJ, pois seu 
vínculo com a UFRRJ é de natureza 
temporária, não sendo considerado, portanto, 
servidor público.  

(B) O profissional pode ser investigado pela 
Comissão de Ética, pois para fins de 
apuração do comprometimento ético, 
considera-se servidor público também as 
pessoas que prestam serviços de natureza 
transitória à Administração. 

(C) O profissional só poderá vir a ser 
responsabilizado pelas condutas praticadas 
em sala de aula, estando eximido de 
responsabilidade de atividades relacionadas a 
sua vida particular. 

(D) O profissional só responderá por algumas 
infrações previstas no Código de Ética, pois 
tal Código se aplica em sua integralidade 
àqueles que têm vínculo definitivo com a 
Administração e não a quem tem vínculo 
transitório. 

(E) O profissional, ainda que seja contratado 
temporário, poderá ser investigado pela 
Comissão de Ética, dispensada, contudo, sua 
ciência, pois não ser-lhe-á imputada a 
penalidade de demissão do serviço público. 

 
Questão 48 - Tendo completado cinco anos de 
efetivo exercício no serviço público federal, um 
servidor postulou licença para capacitação pelo 
período de 3 meses para elaboração de sua 
dissertação de mestrado. A referida licença para 
capacitação será deferida ou não a critério da 
Administração pela autoridade máxima do órgão 
ao qual o servidor está vinculado. Nessa situação, 
a autoridade máxima na análise do pedido dessa 
licença, manifestar-se-á segundo o poder 
 
(A) vinculado. 
(B) discricionário. 
(C) disciplinar. 
(D) regulamentar. 
(E) hierárquico.  
 
Questão 49 - Uma servidora pública federal 
postula perante a Administração seu deslocamento 
no âmbito do mesmo quadro para acompanhar seu 
cônjuge, militar deslocado no interesse da 
Marinha do Brasil. Nesse caso, ela poderá ser 
deslocada para outra localidade, 
independentemente do interesse da 
Administração, por conta de um instituto previsto 
na Lei nº 8.112/1990 denominado 

 
(A) redistribuição. 
(B) remoção. 
(C) reintegração. 
(D) recondução. 
(E) reversão. 
 
Questão 50 - À luz das disposições da Lei nº 
8.112/1990, o servidor precisará aguardar o 
término do estágio probatório para poder usufruir 
da 
 
(A) licença à gestante. 
(B) licença para tratar da própria saúde. 
(C) licença para tratar de interesses particulares. 
(D) licença por motivo de doença em pessoa da 

família. 
(E) licença por motivo de afastamento do 

cônjuge ou companheiro. 
 
Questão 51 – Passados 18 meses de efetivo 
exercício, um servidor técnico-administrativo em 
educação regido pela Lei nº 11.091 de 2005 obtém 
certificação em programa de capacitação 
compatível com o cargo ocupado, com o ambiente 
organizacional onde está lotado e com a carga 
horária exigida. Nessa situação, o servidor poderá 
postular perante o órgão de lotação um (a) 
 
(A) promoção. 
(B) progressão por mérito profissional. 
(C) progressão por capacitação profissional. 
(D) incentivo à qualificação. 
(E) adicional de capacitação. 
 
Questão 52 - De acordo com Paes (2004), a 
classificação dos documentos que, segundo a 
necessidade do sigilo e a natureza do assunto, 
requeiram excepcional grau de segurança e cujo 
teor ou características só devam ser do 
conhecimento de pessoas intimamente ligadas ao 
seu estudo ou manuseio denomina-se 
    
(A) confidencial. 
(B) reservado. 
(C) ultrassecreto. 
(D) ostensivo. 
(E) secreto. 
 
Questão 53 - Manter limpo e em perfeita ordem o 
local de trabalho são deveres do servidor público. 
Para isso, ele deverá seguir os seguintes métodos: 
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(A) condição e eficácia. 
(B) melhoria e disponibilidade. 
(C) fragilidade e cooperação. 
(D) organização e distribuição. 
(E) distribuição e condição. 
 
Questão 54 - De acordo com o art. 37 (Incisos XI 
e XVI) da Constituição Federal/88, é vedada a 
acumulação remunerada de cargos públicos. 
Apenas em alguns casos se permite a acumulação 
de cargos: a de dois cargos de professor, a de um 
cargo de professor com outro técnico ou científico 
e a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. Essas exceções, entretanto, 
devem preencher ainda duas condições: 
 
(A) disponibilidade de horários e ser brasileiro 

nato. 
(B) compatibilidade de horários e respeito ao 

teto remuneratório dos servidores públicos. 
(C) compatibilidade de locais e horários. 
(D) obrigatoriedade do nível superior e respeito 

ao teto remuneratório dos servidores 
públicos. 

(E) respeito ao teto remuneratório dos servidores 
públicos e compatibilidade de locais. 

 
Questão 55 - De acordo com a Portaria 
Normativa nº 5 de dezembro de 2002 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (DLTI), a união definitiva e 
irreversível de um ou mais processo(s) / 
documento(s) a outro processo (considerado 
principal), desde que pertencentes a um mesmo 
interessado e que contenham o mesmo assunto, 
denomina-se juntada por 
 
(A) apensação. 
(B) aglutinação. 
(C) justaposição. 
(D) anexação. 
(E) ressalva. 
 
Questão 56 - Um agente público de uma 
universidade praticou atos culminando em lesão 
ao patrimônio público. Diante da afirmativa e de 
acordo com o Art. 5o da Lei no 8.429/92, dar-se-á 
 
(A) a condenação imediata do agente público. 
(B) a disponibilidade de seus bens. 
(C) o procedimento administrativo disciplinar. 
(D) a perda de seus direitos políticos. 
(E) o integral ressarcimento do dano. 

Questão 57 - A Administração Direta é o 
conjunto de órgãos que integram as pessoas 
políticas do Estado, a qual foi atribuída 
competência para o exercício, de maneira 
centralizada, das atividades administrativas. São 
pessoas políticas da Administração Direta 
 
(A) a Presidência da República e os Ministérios. 
(B) as autarquias. 
(C) as fundações públicas. 
(D) as sociedades de economia mista. 
(E) as empresas públicas. 
 
Questão 58 - De acordo com Paes (2004), os 
arquivos podem ser classificados, dependendo do 
aspecto sob o qual são estudados, entre outros, 
segundo as entidades mantenedoras. Nessa 
perspectiva, os arquivos produzidos são 
classificados em face das características dessas 
organizações. Diante do contexto, uma secretaria 
municipal produzirá arquivos 
 
(A) institucionais. 
(B) comerciais. 
(C) públicos. 
(D) familiais. 
(E) pessoais. 
 
Questão 59 - Considerando o Decreto no 1.171/94 
que aprovou o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, assinale a alternativa correta em relação 
às regras deontológicas. 
 
(A) O servidor que trabalha em harmonia com a 

estrutura organizacional, desrespeitando seus 
pares e cada concidadão, colabora com os 
colegas e de todos pode receber colaboração. 

(B) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 
consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o 
servidor público.  

(C) A moralidade da Administração Pública se 
limita à distinção entre o bem e o mal, não 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é 
sempre o bem comum.  

(D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o 
tempo dedicados ao serviço público 
descaracterizam o esforço pela disciplina.  

(E) Toda ausência justificada do servidor de seu 
local de trabalho é fator de desmoralização 
do serviço público, o que quase sempre 
conduz à desordem nas relações humanas. 
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Questão 60 - Um servidor público de uma 
instituição federal de ensino superior teve 
concluída a instrução do processo administrativo 
onde figura como interessado. Diante do exposto e 
de acordo com o art. 49 da Lei no 9.784/99, salvo 
prorrogação por igual período expressamente 
motivada, a administração tem o prazo para 
decidir de até 
 
(A) 10 dias. 
(B) 15 dias. 
(C) 20 dias. 
(D) 30 dias. 
(E) 45 dias. 
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