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PROVA OBJETIVA - 24 de março de 2019 

NÍVEL MÉDIO 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 
 
 
 

 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você 
está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas às questões objetivas. 

 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões - 10 de Português, 10 
de Legislação Municipal, 05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de noções de informática e 20 de 
conhecimento específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na 
prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 
14h30 e término às 18h30 (horário local). 
 

4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, constam na parte superior do CARTÃO 
RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, 
a fim de que este registre a correção na Ata de Sala. 
 

6. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como 
está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado. 
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.  
 

11. Não será permitida, durante a realização da sua prova, comunicação entre os candidatos, nem utilização de 
máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a qualquer material. Assim 
como, de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, agenda eletrônica, etc.) e 
acessórios de chapelaria. O candidato receberá do fiscal de sala saco plástico para guarda do material, que 
deverão, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de sua carteira, junto com os acessórios de chapelaria – itens 
7.16 e 7.17 do edital de abertura do concurso. O descumprimento dos itens anteriormente citados e outros 
definidos no Edital nº 001/2018-PMC, implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
 

12. O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 
60(sessenta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
 

Boa Prova!!! 

 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

______________________________ 
                     Assinatura 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10. 
 

Morte de indígenas na América teria causado pequena era do gelo 
 

A colonização europeia por aqui fez com que 56 milhões de hectares voltassem a virar vegetação, diminuindo o CO2 na 
atmosfera e deixando a Terra mais gelada 

 

Por Rafael Battaglia 
 

01 Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes 
fenômenos naturais, como erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar. 
Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, 
em parte, por conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento 
global. 

Um estudo da University College London, no Reino Unido, relaciona a 
ação dos colonizadores europeus na América durante o século 16 com um 
período conhecido como “Pequena Era do Gelo”. De acordo com os 
pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte. 

A pesquisa, publicada na revista Quaternary Science Reviews, mostra que 
as mortes fizeram com que uma vasta área ficasse inativa e, naturalmente, fosse 
reflorestada. O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos 
para moradia e agricultura elevaram os níveis de dióxido de carbono na 
atmosfera, causando uma queda de 0,15o C nos termômetros da Terra. 
 
Como o estudo foi feito? 

Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os 
pesquisadores foram atrás de dados populacionais da época. De acordo com 
eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de habitantes até 1492, quando 
o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui. 

Depois, os experts britânicos foram atrás do número de nativos mortos 
daquele ano em diante e calcularam que, entre assassinatos e epidemias de 
doenças (trazidas pelos europeus), a colonização eliminou 90% da população 
indígena – 54,5 milhões de pessoas. O número não é consenso: há autores que 
defendem que os europeus mataram 15 milhões. Um valor mais modesto, mas 
não menos significativo. 

Seja como for, o estudo estimou que a área desprotegida de tratamento foi 
de 56 milhões de hectares, que é aproximadamente o território da França. Todo 
esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação 
natural. Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma 
boa quantidade de CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda 
na sua concentração na atmosfera. 

A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de 
dióxido de carbono para cada um milhão de moléculas no ar). Para se ter uma 
ideia, atualmente se produz 3 ppm por ano na queima de combustíveis fósseis. 
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Disponível em https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/ 
Acessado em 9/02/2019 

 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118307261
https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/
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01 A pesquisa de que trata o texto corrobora a ideia de que 

(A) fenômenos naturais alteram a temperatura da Terra. 
(B) os colonizadores assassinaram dezenas de milhares de pessoas. 
(C) a morte dos indígenas deu origem a uma nova espécie de vegetação. 
(D) a ação humana pode afetar as condições climáticas do planeta. 
 

02 De acordo com os resultados da pesquisa, a presença dos indígenas 

(A) se restringia a uma área caracterizada por pouca vegetação. 
(B) mantinha os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. 
(C) produzia o desmatamento das áreas em que plantavam e habitavam. 
(D) se dava em áreas que interessavam aos colonizadores. 
 

03 De acordo com o texto, a pesquisa se baseou em 

(A) dados geográficos e cálculos numéricos. 
(B) estimativas meteorológicas e populacionais. 
(C) análise química e registros meteorológicos. 
(D) informações históricas e dados estatísticos. 
 

04 Em Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás 

de dados populacionais da época. De acordo com eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de 
habitantes até 1492, quando o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui (linhas 18 a 21), o termo 
grifado tem como referente 
(A) os indígenas. 
(B) os pesquisadores. 
(C) os habitantes. 
(D) os colonizadores. 
 

05 Em Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, em parte, por 
conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento global (linhas 3 a 5), a expressão 
grifada estabelece, entre os enunciados que articula, uma relação de 
(A) causa. 
(B) condição. 
(C) concessão. 
(D) inclusão. 
 

06 A concordância não foi observada em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) O número não é consenso: há autores que defendem que os europeus mataram 15 milhões (linhas 
25 e 26). 

(D) Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural (linhas 
29 a 31). 

 

07 O trecho em que uma expressão foi empregada em sentido conotativo é 

(A) De acordo com os pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte (linhas 8 a 10). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) Um valor mais modesto, mas não menos significativo (linhas 26 e 27). 
(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 

cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 
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08 Em Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural 

(linhas 29 a 31), as aspas foram empregadas para indicar 
(A) discurso direto. 
(B) ironia. 
(C) ênfase. 
(D) gíria. 
 

09 NÃO contém prefixo a palavra 

(A) inativa. 
(B) reflorestada. 
(C) defendem. 
(D) desprotegida. 
 

10 Sem alterar o sentido do enunciado, a palavra grifada poderia ser suprimida em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos para moradia e agricultura 
elevaram os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, causando uma queda de 0,15oC nos 
termômetros da Terra (linhas 13 a 15). 

(C) Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma boa quantidade de 
CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda na sua concentração na atmosfera 
(linhas 31 a 33). 

(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 
cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

11 Nos termos da lei 17.331/2008, ao servidor público não será permitido 

(A) recusar fé a documentos públicos. 
(B) elogiar os demais servidores. 
(C) tratar com urbanidade os cidadãos atendidos pela prefeitura. 
(D) utilizar material da repartição para o desempenho de suas atividades na prefeitura. 
 

12 Sobre o direito de petição do servidor público é correto afirmar que o município de Marabá 

(A) não garante esse direto. 
(B) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 30 

dias. 
(C) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 90 

dias. 
(D) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 15 

dias. 
 

13 No que tange aos concursos públicos para provimento de cargos do município de Marabá, é correto 

afirmar que 
(A) não existe previsão legal para reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(B) existe previsão legal para reserva de 10% das vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(C) o concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 

período. 
(D) é possível abrir novo concurso, mesmo durante a validade do concurso anterior que ainda tenha 

candidatos aprovados, desde que assim queira o prefeito. 
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14 Acerca da nomeação nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que ela 

(A) ocorrerá depois da posse. 
(B) ocorrerá em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(C) far-se-á em comissão, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(D) dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. 
 

15 Acerca da posse nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) a posse ocorrerá antes da nomeação 
(B) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 2 anos a 

contar da publicação desse ato. 
(C) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 30 dias a 

contar da publicação desse ato. 
(D) o servidor não é obrigado a apresentar declaração de bens no ato da posse.  
 

16 Com base na lei 17.331/2008, sobre a competência para dar posse, é correto afirmar que, no poder 

executivo, esta prerrogativa cabe ao(a) 
(A) prefeito, quando se tratar de cargos de direção e assessoramento superior. 
(B) secretário de administração, aos dirigentes da administração indireta, quando assim designados e 

mediante prévia anuência do chefe do poder executivo, aos nomeados para os cargos de direção 
intermediária e aos nomeados para os cargos de provimento efetivo.  

(C) qualquer servidor público com mais de 10 anos de serviços para o município. 
(D) qualquer servidor público com mais de 20 anos de serviços para o município. 
 

17 Sobre o exercício do cargo, disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) ele ocorre com a publicação da classificação dos candidatos aprovados em concurso público. 
(B) será de 10 dias o prazo para o início do exercício no cargo público, contados da data da nomeação, 

sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação. 
(C) sempre caberá ao prefeito dar o exercício ao servidor. 
(D) o servidor, ao entrar em exercício, deverá apresentar, ao órgão central de administração de pessoal 

do respectivo poder do município, os elementos necessários para elaboração da sua ficha 
funcional. 

 

18 No que se refere à jornada de trabalho dos servidores do município de Marabá, é correto afirmar 

que:  
(A) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 

respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de vinte (20), trinta (30) ou 
quarenta (40) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

(B) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral e 
exclusiva dedicação ao serviço, não podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
administração pública.  

(C) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao máximo de 4 (quatro) 
horas diárias de trabalho, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração 
pública.  

(D) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de dez (10), vinte (20) ou 
trinta (30) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

 

19 No tocante às atividades realizadas em turnos ininterruptos, a jornada do servidor público do 

município de Marabá será de 
(A) quatro (4) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(B) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 5 minutos. 
(C) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(D) seis (6) horas diárias ou quarenta (40) horas semanais, com observação de intervalo de 15 

minutos. 
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20 Sobre o estágio probatório disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 
(A) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(B) vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação 

especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(C) 12 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de 

desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(D) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, a ser feita pela câmera dos vereadores do município.  
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21 O concurso público do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves destina-se a vagas para os 

cargos de níveis médio e superior. A soma das remunerações iniciais de dois servidores que 
ingressarem nesse concurso, um de nível médio e o outro de nível superior, totalizará R$ 13.692,09, 
sendo que a remuneração do servidor de nível superior excederá a daquele de nível médio em R$ 
3.271,99. Nesse caso, a remuneração do servidor de nível superior será igual a  
(A) R$ 8.482,04. 
(B) R$ 7.583,04. 
(C) R$ 6.367,05. 
(D) R$ 9.210,05. 
 

22 Com velocidade constante V, um veículo sai de Marabá e faz uma viagem em um certo tempo T. 

Se a velocidade tivesse sido 50% superior a V, o tempo de viagem teria sido igual a 
(A) 50% de T. 
(B) 30% de T. 
(C) 3/2 de T. 
(D) 2/3 de T. 
 

23 Um terreno retangular, com 840m2 de área, contém 10 lotes retangulares, de mesmos comprimentos 
(b) e mesmas larguras (a), e um parque, também retangular, que mede 2b de comprimento  e 2a de 
largura, conforme o esboço abaixo.  

 
 
O perímetro de cada um dos dez lotes mede 
(A) 30 m. 
(B) 32 m. 
(C) 36 m. 
(D) 40 m. 
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24 Abaixo encontram-se os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o 

desmatamento na Amazônia Legal em 2016, apresentados em forma de uma tabela, e, à direita, um 
gráfico que os representaria em forma de colunas, produzido por alunos de uma escola. 
 

Desmatamento 
Amazônia Legal 

2016 

ESTADO KM2 

ACRE 389 
AMAZONAS 1099 

AMAPÁ 24 
MARANHÃO 261 

MATO 
GROSSO 1508 

PARÁ 3025 
RONDÔNIA 1394 
RORAIMA 209 

TOCANTINS 80 

TOTAL 7989 

Fonte: INPE 
 

 

 
 

A respeito do gráfico e da tabela apresentados, é possível concluir que, em 2016, o 
(A) estado do Pará foi responsável por mais de 50% do desmatamento da Amazônia Legal. 
(B) desmatamento no estado do Pará foi mais do que o triplo do ocorrido em Rondônia.  
(C) gráfico não traduz fielmente os dados da tabela em relação a pelo menos um dos estados. 
(D) estado do Tocantins foi o que menos desmatou no Brasil. 
 

25 Uma bandeira, semelhante à do município de Marabá, se apresenta com 3 cores diferentes, que se 

situam nas seções indicadas no esboço abaixo pelos números 1, 2 e 3, sendo que a repetição do 
número 1 indica que as seções com este número têm a mesma cor. Para as seções com números 1 e 
2, disponibiliza-se as cores amarela, azul, verde ou vermelha, enquanto, para pintar o interior da estrela, 
seção 3, são fornecidas somente as cores preta ou branca.   

 
Com as cores disponibilizadas, a quantidade máxima de possibilidades de pintura dessa bandeira é 
igual a 
(A) 36. 
(B) 24. 
(C) 16. 
(D) 12. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

26 Com relação aos conceitos de Internet, o departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR (NIC.br) responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que 
usam o .br é o 
(A) Registro.br 
(B) Brasil.br 
(C) CGU.br 
(D) Ceweb.br 
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27 No programa Microsoft Office Word 2016, o conceito que permite que o usuário defina opções 

específicas de layout e formatação da página para diferentes partes de um documento é 
(A) cabeçalho. 
(B) seção. 
(C) clip-art. 
(D) smart-art.  
 

28 Considerando-se atalhos de teclado do programa de navegação Google Chrome no sistema 

operacional Windows 10, é correto afirmar que, para abrir uma nova janela no modo de navegação 
anônima, é necessário acionar a tecla de atalho 
(A) Ctrl+T 
(B) Ctrl+N 
(C) Ctrl+Shift+N 
(D) Ctrl+Shift+T 
 

29 No sistema operacional Windows 10, para criação de um texto pode-se utilizar o teclado. Contudo, 

outras opções estão disponíveis, como o ditado, que faz uso da fala para criar um texto. Para ativar a 
opção de ditar texto, deve-se primeiro ativar uma área de entrada de texto e em seguida acionar a tecla 
de atalho 
(A) Ctrl+Shift+F 
(B) Tecla do logotipo do Windows+H 
(C) Tecla do logotipo do Windows+Shift+F10 
(D) Ctrl+U 
 

30 Considere a planilha apresentada na figura abaixo, elaborada no Microsoft Office Excel 2016. 

 

 
A fórmula que permite retornar na célula A11 o número de vezes que o critério Roberto aparece no 
intervalo de A1 a A9 é 
(A) =TOTAL.SE("Roberto") 
(B) =CONTAR.VALORES(A1:A9;"Roberto") 
(C) =TOTAL.VALORES("Roberto") 
(D) =CONT.SE(A1:A9;"Roberto") 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

31 A Administração Pública é 

(A) o conjunto de órgãos criados pelo governo e geridos por administradores para atender às 
necessidades do povo. 

(B) constituída sobre princípios básicos fundamentais, dentre eles a legalidade, a moralidade e 
pessoalidade. 

(C) a gestão de bens e interesses relativos às comunidades que compõem os grupos, as lideranças e 
os partidos políticos que estão no poder. 

(D) exercida por gestores públicos que buscam objetivos de interesses próprios ou de terceiros, cuja 
conduta segue caráter técnico pessoal. 

 

32 O administrador público tem suas ações e responsabilidades definidas legalmente. Neste sentido, ao 

dar cumprimento aos princípios da Administração Pública, ele 
(A) é desobrigado de conduzir-se de maneira institucional. 
(B) se opõe a quaisquer vontades personalistas dos governantes. 
(C) não precisa se preocupar em atuar conforme princípios éticos. 
(D) assume o compromisso de bem servir-se da coletividade. 
 

33 Para prestar serviços públicos de qualidade, o governo organiza a função pública através de leis. O 

Decreto-Lei 200/67 divide a Administração Pública em Administração Direta e Administração Indireta. 
Esta última é constituída 
(A) pelos serviços públicos imediatamente realizados pelo Estado. 
(B) pela presidência da república e pelos ministérios civis. 
(C) pelos estados, distrito federal e os municípios. 
(D) pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. 
 

34 A lei que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados é a de número 8.159, de 8 

de janeiro de 1998, que considera gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 
técnicas referentes a  
(A) criação, produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda eventual ou permanente. 
(B) produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
(C) produção, reprodução, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda eventual ou permanente. 
(D) produção, tramitação, uso, avaliação, divulgação e arquivamento em fase corrente e intermediária, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda eventual ou permanente. 
 

35 De acordo com a Lei Nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, os arquivos públicos são os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções 
(A) exclusivamente administrativas e judiciárias. 
(B) tão somente administrativas e legislativas. 
(C) administrativas, legislativas e judiciárias. 
(D) administrativas, legais e judiciais. 
 

36 Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a 

história, a cultura e o desenvolvimento nacional podem ser declarados de interesse público e social por 
(A) decreto do Presidente da República. 
(B) ofício ministerial em qualquer um dos três poderes.  
(C) medida provisória proposta pelo poder legislativo. 
(D) declaração emitida pelas pessoas físicas jurídicas detentoras de tais arquivos. 
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37 Tanto na sociedade, em geral, como na administração pública, em particular, a ética é 

imprescindível e de elevadíssima importância. Neste sentido, os problemas éticos caracterizam-se pela 
sua generalidade e isto os distingue dos problemas morais da vida cotidiana, que são os que se nos 
apresentam nas situações concretas. A ética é 
(A) a ciência que cria a moral observável no comportamento das pessoas. 
(B) o conjunto de atos e formas de comportamento em face de determinados problemas. 
(C) uma forma específica de comportamento humano. 
(D) a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. 
 

38 Os administradores devem atuar na Administração Pública obedecendo a princípios éticos. O 

princípio da moralidade vem junto com a conduta de probidade administrativa, que 
(A) se resume ao cumprimento do bem comum da coletividade a partir de critérios e valores dos 

extratos sociais dominantes. 
(B) obriga os administradores públicos a exercerem suas atividades com eficácia e, ao assim fazê-lo, 

agir com honestidade. 
(C) flexibiliza a interpretação e o cumprimento das leis de acordo com os interesses pessoais dos 

indivíduos nas posições de comando. 
(D) admite que ao administrador público é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. 
 

39 A Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso a informações previsto nos art. 5º, 37 

e 216 da Constituição Federal e dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios a esse respeito. De acordo com essa lei, considera-se 
informação sigilosa aquela  
(A) submetida permanentemente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade 

para a segurança da sociedade e do Estado. 
(B) considerada inadequada em termos de acesso ao público em geral, por causa de sua 

imprevisibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 
(C) submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade 

para a segurança da sociedade e do Estado. 
(D) classificada ocasionalmente como irrestrita ao acesso público em razão de sua imponderabilidade 

para a segurança da sociedade e do Estado. 
 

40 O acesso à informação de que trata a Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, compreende, 

entre outros, o direito de obter 
(A) informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. 
(B) informação contida em registros e documentos recolhidos em arquivos particulares. 
(C) informações de qualquer natureza acerca dos planos e projetos do governo federal. 
(D) dados que ofereçam elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País. 
 

41 Ainda conforme a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, constituem condutas ilícitas que ensejam 

responsabilidade do agente público ou militar, dentre outras, 
(A) atender prontamente e fornecer a informação requerida nos termos desta Lei. 
(B) não permitir a divulgação ou acesso indevido à informação sigilosa ou pessoal. 
(C) recusar-se a obter proveito pessoal em razão das informações a que tem acesso. 
(D) agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. 
 

42 Pode-se dizer que redação oficial é 

(A) a forma de elaborar documentos que respeita o modo tradicional de falar complicado. 
(B) a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações. 
(C) caracterizada pela pessoalidade e pelo uso do padrão corriqueiro de linguagem. 
(D) um conjunto de atos normativos que possuem requisitos da redação hodierna. 
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43 De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, dentre os princípios 

fundamentais da Administração Pública, e sem prejuízo dos demais, destacam-se os seguintes 
princípios por nortearem a redação oficial na elaboração dos atos e comunicações oficiais: 
(A) publicidade e eficácia. 
(B) legalidade e amoralidade. 
(C) publicidade e impessoalidade. 
(D) eficácia e amoralidade. 
 

44 No âmbito da Administração Pública, é correto afirmar que as comunicações oficiais devem 

(A) sempre permitir uma única interpretação. 
(B) ser estritamente pessoais e uniformes em tudo. 
(C) considerar que há sempre vários comunicadores: o serviço público. 
(D) reconhecer um único receptor: o próprio serviço público. 
 

45 Na Administração Pública, as comunicações oficiais devem ser sempre formais porque 

(A) demonstram superioridade linguística em relação às demais formas de expressão. 
(B) ressaltam elevado padrão cultural que distingue aqueles que as redigem. 
(C) desestimulam as pessoas comuns a tentarem entender seu conteúdo. 
(D) obedecem a certas regras de forma que exigem formalidade de tratamento. 
 

46 Vários são os tipos de documentos oficiais, cada um destinado a cumprir determinada finalidade, 

possuindo características próprias. Um dos mais utilizados é o memorando. Sobre ele podemos dizer 
que 
(A) é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
(B) se trata de uma forma de comunicação eminentemente externa e não formal. 
(C) só pode ter caráter meramente administrativo em razão de sua estrutura e de sua forma. 
(D) não pode ser empregado para a exposição de projetos, ideias e diretrizes. 
 

47 Na reação oficial, há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela 

forma. São eles 
(A) a carta, o ofício e o memorando 
(B) a carta, o ofício e o relatório. 
(C) o ofício, o aviso e o memorando. 
(D) o ofício, o memorando e o relatório. 
 

48 É correto afirmar que na redação oficial o aviso é expedido exclusivamente por 

(A) secretários-executivos dos respectivos ministérios. 
(B) ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia. 
(C) presidentes de autarquias, empresas estatais e tribunais superiores. 
(D) chefes de gabinete de ministro de Estado. 
 

49 Como na iniciativa privada, há conflitos no ambiente de trabalho no serviço público. Para que o 

conflito ocorra, devem existir três condições principais: a divergência, a interdependência e o 
indeterminismo político, que pode ser definido como um estado no qual  
(A) as relações de poder são inequívocas, estáveis e aceitas como benéficas e válidas para todos. 
(B) o recurso à autoridade não precisa ser acionado em razão das condições satisfatórias percebidas 

no ambiente. 
(C) a hierarquia política entre os indivíduos e grupos é vaga e sujeita a questionamentos. 
(D) não há necessidade de recorrer ao poder, uma vez que ele se encontra pacificado e a autoridade 

não é questionada. 
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50 As relações pessoais no ambiente de trabalho são construídas e operadas em função da estrutura 

hierárquica adotada. Neste sentido, a hierarquia institucionalizada nas organizações públicas serve para 
(A) garantir benefícios, privilégios e vantagens a determinados grupos de funcionários. 
(B) esconder e mitigar a ausência de autoridade das pessoas em posições de comando. 
(C) obstruir o fluxo de informações entre indivíduos, grupos de indivíduos e setores. 
(D) controlar e gerenciar as relações intergrupais e intersetoriais. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


