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INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: 

 

 

 

 
1 -  Na correção dos cartões de respostas, para efeito de pontuação, será 

desconsiderada: 

 

 questão que não apresentar nenhuma opção assinalada; 

 questão que contiver mais de uma opção assinalada, sejam 

estas marcações acidentais ou não, independentemente da 

dimensão, ocasionadas por borrões, corretivos, emendas, 

manchas, pontos, sombreados de lápis ou caneta, traços ou 

quaisquer outros tipos de rasuras. 

 

2 -  Para que o candidato não se enquadre em nenhuma dessas situações, 

tendo alguma questão anulada devido a múltiplas marcações, é 

imprescindível que ele tenha o máximo de atenção, cuidado e capricho 

ao transcrever as respostas das questões do caderno de provas para o 

cartão de respostas. 

 

3 -  Em hipótese alguma, será fornecido outro cartão de respostas, 

portanto, é preciso que o candidato fique atento e preencha, 

corretamente, apenas uma das cinco alternativas em cada questão, 

utilizando caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente, 

conforme a figura abaixo: 
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

(EDITAL 13/2014 - 7.3.1.  As disposições e instruções contidas no(s) Cadernos de Prova 

constituirão normas complementares ao presente edital.) 
 

 Será excluído do concurso o candidato que em sala de prova portar 

celulares, armas e aparelhos eletrônicos. 
 

 O candidato não pode usar boné, capacete, chapéu, chaveiro de qualquer tipo, 

óculos escuros, relógio e similares. 

 

 Quando solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre. 

 

 Junto ao candidato, só devem permanecer os objetos de identificação e os 

materiais para execução da prova. Todo e qualquer outro material, exceto 

alimentos, água em garrafa transparente e medicamentos, têm de ser colocados no 

saco plástico disponível, amarrado e colocado embaixo da cadeira. 

 

 O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as 

orelhas descobertas. 

 

 O candidato deve conferir se sua prova tem 15 questões de Língua Portuguesa, 10 

de Raciocínio Lógico-Quantitativo, 5 de Legislação e 30 de Conhecimentos 

Específicos do cargo, sendo cada questão constituída de 5 alternativas (a, b, c, d, e) 

e numeradas de 01 a 60. Caso haja algum problema, solicitar a substituição de seu 

caderno ou folha. 

 

 O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada 

durante a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a 

respeito de sua reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou 

comunicar-se com ele, na secretaria, ao final da prova. 

 

 O candidato não pode retirar nenhuma folha deste caderno. 

 

 A duração da prova, considerando a marcação do cartão de respostas, é de 4 

horas. O candidato só poderá sair decorridos 1h e 30min. 

 

 O candidato deve assinar a lista de presença e o cartão de respostas com a 

assinatura idêntica à da sua identidade. 

 

 O candidato, ao receber o cartão de respostas, deve ler, atentamente, as instruções 

contidas na página 3 deste caderno. 

 

 Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de 

Encerramento. 
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C O N H E C I M E N T O S    G E R A I S 
 

L Í N G U A    P O R T U G U E S A 
 

  Leia com atenção o texto seguinte e volte a ele sempre que julgar necessário. 
  

Texto I 
 

Xifópagos 
 

1.  Chego ao jornal, e, no estacionamento, um motorista da casa me aborda: "Professor, 
como é que se diz quando irmãos nascem grudados?". "Siameses", digo eu. "É outra palavra, professor. 
Qual é mesmo?" E eu: "Xifópagos". "Ah, então é isso?!"  

2.  Não resisti à tentação de pedir-lhe a razão da pergunta. O rapaz fez uma prova de 
português de um concurso para estudar confeitaria. Exigiram dos candidatos o conhecimento da 
importantíssima palavra "xifópago", que, ao pé da letra, significa "consolidado, unido como espadas". O 
elemento grego "xifo-" significa "espada"; o também grego "-pago" significa "unido", "consolidado".  

3.  Por que será que um examinador quer que futuros confeiteiros conheçam o termo 
"xifópago"? Deve ser porque há pães que saem do forno grudados, como irmãos siameses (ou 
"xifópagos", antes que me esqueça). Quanta bobagem, meu Deus!  

4.  Um confeiteiro precisa entender ou escrever uma receita, o que não é pouco, não. É 
comum ficarmos sem saber como se preparam determinados alimentos porque não entendemos o que 
diz a mal redigida receita.  

5.  É, caro Rubem Braga. Em 1951, escreveste a memorável crônica "Nascer no Cairo, ser 
fêmea de cupim", em que falavas justamente da falta de sentido de perguntas como a feita ao nosso 
candidato a confeiteiro ou como as que citas já no título da crônica. Diz o grande Mestre: "Por que fazer 
do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas, como essas histórias que uma 
pessoa conta para 'pegar' as outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou 
cairiri – e a única utilidade de saber qual a palavra certa será para decifrar um problema de palavras 
cruzadas".  

6.  É, caro Rubem, passaram-se 53 anos, mas nesse tempo muitas questões semelhantes 
foram feitas em provas e concursos. Certa vez, num concurso para oficial de Justiça, pediu-se o feminino 
de "peixe-boi". Claro! Todos sabemos que o peixe-boi é um malandro contumaz, incorrigível. Ao menor 
sinal da chegada do oficial de Justiça, dá no pé e larga a bomba na mão da dona peixa-vaca...  

7.  O feminino de "peixe-boi" não é "peixa-vaca", não, caro leitor; é "peixe-mulher", forma 
usada por pescadores brasileiros e angolanos, segundo o "Aulete". Ouvi dizer que a genitália do peixe-
mulher é semelhante à da mulher, mas não fui até o fim na pesquisa sobre a origem desse termo.  

8.  Quer outra barbaridade? Há 10 ou 15 anos dei carona a um policial rodoviário. Assim 
que entrou no carro e me reconheceu, foi logo perguntando: "Qual é o coletivo de cobras, professor?". E 
eu: "Por que o senhor quer saber isso?". Pela cara que fez, supus que ele estivesse pensando que eu o 
estava cozinhando, ganhando um tempo para pensar na resposta. E ele: "Fiz um concurso interno na 
polícia e...". Não preciso concluir, preciso?  

9.  Sim, sim, policiais rodoviários que sabem o coletivo de cobras ganham tempo quando 
pedem socorro à central. Como sabemos, nossas rodovias são coalhadas de cobras, que põem em risco 
a segurança dos motoristas. Se o policial souber a palavra que nomeia isso, ganha tempo, já que é mais 
rápido dizer uma palavra do que uma locução. Há montes de cobras nas nossas rodovias, sim, caro 
leitor, mas elas são os nossos motoristas, de longe os mais irresponsáveis do planeta.  

10.  Perguntei ao policial se nas alternativas da questão havia "ofidiário" ou "serpentário", o 
que o fez pular no banco do carro. "Então é isso?", disse ele. "Não", respondi. Só na cabeça de um 
examinador desocupado pode surgir a (falsa) ideia de que o coletivo de cobras seja "serpentário" ou 
"ofidiário", palavras que designam o lugar em que se criam cobras para finalidades científicas.  

11.  Ainda há muitos examinadores que estão na idade da pedra. Saber uma língua é bem 
diferente de toda essa bobajada, caro leitor. É isso.  
 

               CIPRO NETO, Pasquale. Xifópagos. Folha de São Paulo. Disponível em: <www.folha.com>. 
Acesso em: 17 jan. 2014.   
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1.   Com esse texto, o professor Cipro Neto: 
  

a) alerta o leitor para a complexidade dos aspectos semânticos da língua portuguesa.   
b) critica exames de português que se atêm a conteúdos de gramática normativa.  
c) ironiza provas de português que trazem perguntas desconectadas da realidade dos candidatos.  
d) não fornece nenhuma pista do que seria esperável em um concurso para confeiteiro.  
e) cita trecho de uma crônica de Rubem Braga como demonstração do que é o português castiço.  

 
 
2.   Aponte a alternativa que contextualmente NÃO justifica a resposta à questão anterior.  
 

a) ―Não resisti à tentação de pedir-lhe a razão da pergunta.‖ (§ 2) 
b) ―Exigiram dos candidatos o conhecimento da importantíssima palavra ‗xifópago‘...‖ (§ 2)  
c) ―Deve ser porque há pães que saem do forno grudados...‖ (§ 3)  
d) ―Todos sabemos que o peixe-boi é um malandro contumaz, incorrigível.‖ (§ 6)  
e)  ―...policiais rodoviários que sabem o coletivo de cobras ganham tempo quando pedem socorro à 

central.‖ (§ 9)  
 
 
3.   Fieis às recomendações do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) e aos princípios 
que regem a ortografia, escrevemos ACERTADAMENTE:  
 

a) Um bom examinador precisa distingüir o que é absolutamente necessário daquilo que é 
supérfluo.   

b) Em uma corajosa auto-crítica, o examinador reconheceu que algumas das questões 
ultrapassavam a programação.  

c) A plateia se dividia entre linguistas de diferentes correntes e professores de língua  portuguesa.  
d) Navegando pela Internet, vemos que o Acordo Ortográfico é alvo de algumas correntes contra-

reformistas.  
e) O co-autor do livro de ortografia explanou acerca das mudanças no emprego do hifen e na 

acentuação gráfica.  
 
 
4.   Ao final da crônica, a forma pronominal isso (§ 11): 
 

a) refere-se ao momento presente em que se encontra o articulista.  
b) refere-se ao que foi mencionado anteriormente, ou seja,  o conjunto do texto.  
c) cria, estilisticamente, uma expectativa em relação a textos vindouros do cronista.  
d) aponta para a segunda pessoa do discurso, ou seja, o assunto do texto. 
e) aponta para o que se encontra próximo do cronista, no espaço físico.  
 

 
5.   Releia os fragmentos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As sequências em destaque exemplificam, na ordem, o emprego das seguintes figuras de linguagem: 
 

a) pleonasmo, metonímia e metonímia.  
b) pleonasmo, metáfora e metáfora.  
c) silepse, prosopopeia e hipérbole.  
d) elipse, eufemismo e ironia.  
e) silepse, metonímia e metáfora.  

 

―Todos sabemos que o peixe-boi é um malandro contumaz, incorrigível.‖ (§ 6)  
 ―O feminino de "peixe-boi" não é "peixa-vaca", não, caro leitor; é "peixe-mulher", forma usada por 
pescadores brasileiros e angolanos, segundo o ‗Aulete‘‖.  (§ 7) 
―Há montes de cobras nas nossas rodovias, sim, caro leitor, mas elas são os nossos motoristas, 
de longe os mais irresponsáveis do planeta.‖ (§ 9)  
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6.   Avalie a veracidade das seguintes afirmações: 
 

I ) A sequência ―‘Professor, como é que se diz quando irmãos nascem grudados?‘‖ (§ 1) exemplifica o 
emprego de discurso direto.  

II ) Em ―Não resisti à tentação de pedir-lhe a razão da pergunta‖ (§ 2), o pronome oblíquo átono está 
enclítico ao verbo,contribui para a coesão textual retomando a expressão ―motorista da casa‖ e 
exerce a função sintática de complemento verbal.  

III ) Em ―Exigiram dos candidatos o conhecimento da importantíssima palavra ‗xifópago‘‖ (§ 2), o 
cronista se vale de um dos mecanismos de indeterminação do sujeito em língua portuguesa.  

IV ) No trecho ―É comum ficarmos sem saber como se preparam determinados alimentos...‖ (§ 4), a 
concordância verbal nos induz ao entendimento de que, para o cronista, a partícula ―se‖ funciona 
como índice de indeterminação do sujeito.  

V ) No trecho ―Como sabemos, nossas rodovias são coalhadas de cobras, que põem em risco a 
segurança dos motoristas‖ (§ 9), a vírgula antes do pronome relativo deixa clara a seguinte 
intenção comunicativa do autor: todas as cobras põem em risco a segurança dos motoristas.  

VI ) No trecho ―Assim que entrou no carro e me reconheceu, foi logo perguntando...‖ (§  8), a conjunção 
temporal ―assim que‖ pode ser substituída por ―mal‖ sem prejuízo das regras ortográficas e do 
sentido original pretendido pelo cronista.  

 
Avaliadas as afirmações, aponte a alternativa CORRETA.  
 

a) Todas as afirmações são verdadeiras.  
b) Todas as afirmações são falsas.  
c) Somente as afirmações (I) e (VI) são falsas.  
d) Somente a afirmação (IV) é falsa.  
e) Somente as afirmações (I) e (II) são verdadeiras.  

 
 
7.   Releia o fragmento: 
 
 
 
 
 
 
 
Quisesse o cronista valer-se de um período simples e expressar aproximadamente as mesmas ideias 
anteriores, uma das formas adequadas de fazê-lo encontra-se na seguinte alternativa: 
 

a) É comum ficarmos sem saber como se preparam determinados alimentos;  na verdade,  não 
entendemos o que diz a mal redigida receita. 

b) Frequentemente  a receita  fica mal redigida; isso nos impede a preparação  adequada de  
determinados alimentos.   

c) Muitas vezes problemas na redação da receita nos impedem a preparação adequada de 
determinados alimentos.   

d) Porque não entendemos o que diz a mal redigida receita, é comum ficarmos sem saber como se 
preparam determinados alimentos.  

e) É comum não sabermos como se preparam determinados alimentos, porque não entendemos o 
que diz a mal redigida receita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―É comum ficarmos sem saber como se preparam determinados alimentos porque não 

entendemos o que diz a mal redigida receita.‖ (§ 4) 
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8.   Nas alternativas seguintes, fazemos pequenas alterações em segmentos da crônica. Avalie essas 
novas construções segundo os princípios de concordância verbal ou nominal, assinalando a seguir a 
alternativa em que a nova construção materializa um ERRO, segundo as normas do português 
padrão.  

 
a) ―Chego ao jornal, e, no estacionamento, um motorista da casa me aborda...‖ (§ 1) →  Chego ao 

jornal, e, no estacionamento, um motorista e um ascensorista estudiosos me abordam... 
b) ―Deve ser porque há pães que saem do forno grudados, como irmãos siameses...‖ (§ 3) →  Deve 

ser porque existem pães que saem do forno grudados, como irmãos siameses.  
c) ―Todos sabemos que o peixe-boi é um malandro contumaz, incorrigível.‖ (§ 6) →    Algum de nós 

sabemos que o peixe-boi é um malandro contumaz, incorrigível. 
d) ―Por que será que um examinador quer que futuros confeiteiros conheçam o termo ‗xifópago‘?‖ (§ 

3) →  Por que será que um examinador quer que futuros confeiteiros e confeiteiras conheçam o 
termo ―xifópago‖? 

e) ―Ainda há muitos examinadores que estão na idade da pedra.‖ (§ 11) → A minoria dos 
examinadores está na idade da pedra.  

 
 
9.   Releia o trecho: 
 
 
 
 
 
Observe, na reescrita do segmento anterior, a manutenção da relação semântica estabelecida entre as 
orações, a pontuação gráfica e a adequação do tempo verbal. Assim considerando, aponte a alternativa 
cuja nova redação está INADEQUADA sob qualquer um dos quesitos mencionados. 
 

a) Passaram-se 53 anos.  Nesse tempo, não obstante, muitas questões semelhantes foram feitas 
em provas e concursos.  

b) Passaram-se 53 anos; nesse tempo, porém, muitas questões semelhantes foram feitas em 
provas e concursos.  

c) Embora se tenham passado 53 anos, nesse tempo muitas questões semelhantes foram feitas 
em provas e concursos.  

d) Passaram-se 53 anos; nesse tempo, entretanto, muitas questões semelhantes foram feitas em 
provas e concursos.  

e) Passaram-se 53 anos, embora nesse tempo muitas questões semelhantes foram feitas em 
provas e concursos.  

 
 

 Leia com atenção o texto seguinte e volte a ele sempre que julgar necessário. 
 

Texto II 
 

Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim 
 

1.  Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de 
póstumo? Como se chama o natural do Cairo? 

2.  O leitor que responder "não sei" a todas estas perguntas não passará provavelmente em 
nenhuma prova de Português de nenhum concurso oficial. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à 
sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. 

3.  Porque a verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de 
Português, que eu não deveria confessar isso; que é uma vergonha para mim, que vivo de escrever, não 
conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua. 

4.  Concordo. Confesso que escrevo de palpite, como outras pessoas tocam piano de 
ouvido. De vez em quando um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, 
apontando erros de Português. Um deles chegou a me passar um telegrama, felicitando-me porque não 
encontrara, na minha crônica daquele dia, um só erro de Português; acrescentava que eu produzira uma 
"página de bom vernáculo, exemplar". Tive vontade de responder: "Mera coincidência" — mas não o fiz 
para não entristecer o homem. 

―...passaram-se 53 anos, mas nesse tempo muitas questões semelhantes foram feitas em provas 
e concursos.‖(§ 6) 
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5.  Espero que uma velhice tranquila — no hospital ou na cadeia, com seus longos ócios — 
me permita um dia estudar com toda calma a nossa língua, e me penitenciar dos abusos que tenho 
praticado contra a sua pulcritude. (Sabem qual o superlativo de pulcro? Isto eu sei por acaso: 
pulquérrimo! Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? Que me aconteceria se eu dissesse a 
uma bela dama: a senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se o seu marido me descesse a 
mão?). 

6.  Alguém já me escreveu também — que eu sou um escoteiro ao contrário. "Cada dia você 
parece que tem de praticar a sua má ação — contra a língua". Mas acho que isso é exagero. 

7.  Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos 
cinquenta que dos quarenta; vivo de meu trabalho quase sempre honrado, gozo de boa saúde e estou 
até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo — e nunca soube o que fosse 
escardinchar. Espero que nunca, na minha vida, tenha escardinchado ninguém; se o fiz, mereço 
desculpas, pois nunca tive essa intenção. 

8.  Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de 
cupim. Morrerei sem saber isso. E o pior é que não quero saber; nego-me terminantemente a saber, e, 
se o senhor é um desses cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha a bondade de não 
me cumprimentar. 

9.  Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer 
do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas, como essas histórias que uma 
pessoa conta para "pegar" as outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou 
cairiri — e a única utilidade de saber qual a palavra certa será para decifrar um problema de palavras 
cruzadas. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam uma parte excessiva do 
expediente matando palavras cruzadas da "Última Hora" ou lendo o horóscopo e as histórias em 
quadrinhos de "O Globo?". 

10.  No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não 
alguma coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um instrumento de suplício e de opressão 
que ele, gramático, aplica sobre nós, os ignaros. 

11.  Mas a mim é que não me escardincham assim, sem mais nem menos: não sou fêmea de 
cupim nem antônimo do póstumo nenhum; e sou cachoeirense, de Cachoeiro, honradamente — de 
Cachoeiro de Itapemirim! 
      Rio, novembro, 1951 
 

BRAGA, Rubem. Nascer no Cairo, ser fêmea do cupim. Releituras. Disponível em: 
<www.releituras.com>. Acesso em: 15 fev. 2014.  

 
 
10.   Lida a crônica, avalie as seguintes proposições: 
 

I ) Além da afinidade temática entre os textos I e II, há, também, convergência de opiniões entre os 
autores.  

II ) Embora o cronista desconheça o vocábulo ―escardinchar‖, podemos interpretar que, para ele, tal 
palavra apresenta valor pejorativo. 

III ) Caso o cronista soubesse responder às perguntas estampadas no primeiro parágrafo, ele não se 
envaideceria desse tipo de conhecimento.  

IV ) O contexto nos permite afirmar que o vocábulo ―pulcritude‖ expressa uma avaliação positiva.  
V ) As dúvidas apresentadas pelo cronista no primeiro parágrafo são solucionáveis com 

conhecimentos de sintaxe portuguesa.  
VI ) O cronista Rubem Braga refere-se a hipotéticos leitores, os quais se restringem a um único grupo: 

o daqueles que compartilham com ele a ignorância no conhecimento de certas minúcias da língua 
portuguesa.  

 
Avaliadas as proposições, aponte a única alternativa CORRETA. 
  

a) Todas as proposições estão adequadas.  
b) Nenhuma das proposições está adequada.  
c) Somente as proposições (I), (II) e V estão adequadas.  
d) Somente as proposições (V) e  (VI) não estão adequadas.  
e) Somente as proposições (II), (III) e (V) não estão adequadas.  
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11.   Leia a seguinte informação: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Aponte a alternativa em que o cronista Rubem Braga NÃO considera a prescrição gramatical.  
 

a) ―Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono...‖  (§ 8) 
b) ―Concordo. Confesso que escrevo de palpite...‖ (§ 4)  
c) ―Um deles chegou a me passar um telegrama...‖ (§ 4)  
d) ―...não encontrara, na minha crônica daquele dia, um só erro...(§ 4)  
e) ―De vez em quando um leitor culto se irrita comigo...‖ (§ 4)  

 
 
12.   O emprego do sinal indicativo da  crase em ―... se isso pode servir de algum consolo à sua 

ignorância...‖ (§ 2) é: 
 

a) obrigatório, assim como na seguinte construção:  Fiz um comentário elogioso à sua belíssima 
crônica.  

b) opcional, assim como na seguinte construção:  O escritor dedicou a crônica à nossa maravilhosa 
gente.  

c) equivocado, assim como na seguinte construção: É um belo cronista; revela um estilo à Rubem 
Braga.  

d) facultativo, assim como na seguinte construção:  O cronista leu à sua bela mensagem natalina.  
e) equivocado, assim como na seguinte construção: Passou o dia à escrever lindíssima crônica. 

 
 
13.  Releia o trecho: 
 
 
 
 
 
 
Aponte a alternativa cuja substituição do trecho grifado atende aos princípios da língua escrita culta.  
 

a) No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não alguma 
coisa a cujos princípios se recorre para a melhor comunicação.  

b) No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não alguma 
coisa de cujos princípios possam ser imitados. 

c) No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não alguma 
coisa a cujos princípios desejamos aprender.  

d) No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não alguma 
coisa de cujos princípios podemos concordar.  

e) No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não alguma 
coisa cujos princípios nos baseamos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando são antepostos ou intercalados, os adjuntos adverbiais devem ser obrigatoriamente 
separados por vírgulas. 
 
         INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos.  6. ed. São Paulo: Scipione: 2001. p. 467.   

―No fundo o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não 
alguma coisa através da qual as pessoas se entendam...‖ (§ 10) 
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14.   ―O leitor que responder ‗não sei‘ a todas estas perguntas não passará provavelmente em nenhuma 
prova de Português de nenhum concurso oficial.‖ (§ 2) Sem nos preocuparmos com a fidelidade ao 
sentido original, propomos, nas alternativas seguintes, reescritas da parte em destaque no trecho . 
Em uma delas, entretanto, a flexão verbal NÃO está adequada. Aponte-a.  

 
a) O leitor que não se predispor a muito estudo não passará provavelmente em nenhuma prova de 

Português de nenhum concurso oficial.  
b) O leitor que disser ―não‖ aos estudos de minúcias não passará provavelmente em nenhuma 

prova de Português de nenhum concurso oficial. 
c) O leitor que vier de um fraco ensino básico não passará provavelmente em nenhuma prova de 

Português de nenhum concurso oficial. 
d) O leitor que se entretiver com jogos não passará provavelmente em nenhuma prova de 

Português de nenhum concurso oficial. 
e) O leitor que não reouver o tempo perdido não passará provavelmente em nenhuma prova de 

Português de nenhum concurso oficial. 
 
 
15.   Releia o seguinte fragmento, em que fazemos leve alteração no texto original.  
 
 
 
 
 
 
 
Aponte a alternativa em que a identificação do tempo do verbo e a explicação para o seu emprego estão 
CORRETAS. 
 

a) (1) presente do indicativo: traduz um fato que ocorre no momento em que se escreve a crônica;  
(2) pretérito perfeito do indicativo: traduz um fato totalmente concluído no momento em que se 
encontrava o cronista; (3) pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo: traduz um fato anterior ao 
momento em que fora passado o telegrama ao cronista.  

b) (1) presente do indicativo: traduz um fato habitual; (2) pretérito imperfeito do indicativo: traduz um 
fato totalmente concluído no momento em que se encontrava o cronista; (3) pretérito mais-que-
perfeito do indicativo: traduz um fato anterior ao momento em que fora passado o telegrama ao 
cronista.  

c) (1) presente do indicativo: traduz um fato corriqueiro, habitual; (2) pretérito perfeito do indicativo: 
traduz um fato totalmente concluído no momento em que se encontrava o cronista; (3) pretérito 
mais-que-perfeito do indicativo: traduz um fato anterior ao momento em que fora passado o 
telegrama ao cronista.  

d) (1) presente do indicativo: realça algo que aconteceu no passado; (2) pretérito perfeito do 
indicativo: traduz um processo durativo, no passado; (3) pretérito mais-que-perfeito do 
subjuntivo: traduz um fato anterior ao momento em que fora passado o telegrama ao cronista.  

e) (1) presente do subjuntivo: traduz um fato que ocorre no momento em que se escreve a crônica; 
(2) pretérito perfeito do indicativo: traduz um fato que está em processo de conclusão, no 
momento em que escreve o cronista; (3) pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo: traduz um fato 
simultâneo ao momento em que fora passado o telegrama ao cronista.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Confesso que escrevo (1) de palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em 
quando um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, apontando 
erros de Português. Um deles me passou (2) um telegrama, felicitando-me porque não 
encontrara (3), na minha crônica daquele dia, um só erro de Português... (§ 4. Adaptado)  
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O - Q U A N T I T A T I V O 
 
 
16. Em um terreno, na forma de um triângulo retângulo com catetos medindo 20 e 30 metros, deseja-se 

construir um galpão retangular de dimensões x  e y , como indicado na figura. A lei matemática da 

função que relaciona y  em função de x  e o valor de x  para o qual a área ocupada pelo galpão será 

máxima é, respectivamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

      

17. Dois vendedores A  e B  recebem seus salários em função da quantidade de unidades vendidas de 

certos produtos de acordo com as seguintes leis matemáticas: o vendedor A  recebe 

A(x)= 600+26 x , e B  recebe B(x)= 840+18 x , onde x  é a quantidade de unidades vendidas. 

Sabendo disso, o conjunto que melhor representa a quantidade x  para a qual o salário de A  será 

maior do que o de  B  é: 
 

a) { / 29}x x   

b) { / 30}x x   

c) { / 30}x x   

d) { / 30}x x   

e) { / 28 30}x x    
 

  
 
18. O diretor de um clube deseja construir uma piscina para crianças no formato de um círculo de raio 

―R‖. Contudo, ele precisa aproveitar uma área ociosa do clube que tem a forma de um triângulo 
retângulo de medidas 8 m, 15 m e 17 m. A medida de ―R‖, para que a piscina fique na forma de um 
círculo inscrito no referido triângulo retângulo, é:  
 
a) 3 m.  
b) 4 m. 
c) 5 m. 
d) 6 m. 
e) 2 m. 
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19. No gráfico a seguir, os pontos A, B e C, cujas ordenadas são desconhecidas, pertencem ao gráfico 

da função ay = log x , com a > 1 . Se a área do trapézio BCDE mede 3 cm², então a área do 

triângulo ABD é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) 2 2 cm
2
. 

b) 0,9 cm
2
. 

c) 1 cm
2
. 

d) 2 cm
2
. 

e) 0,5 cm
2
.  

 
 

20. A agência Molicar fez um estudo com os índices de desvalorização dos automóveis, no Brasil, e 
elaborou um ranking dos carros com base nesse requisito. O Mille Economy, da Fiat, por exemplo, 
com 10% de depreciação, ocupa o segundo lugar do ranking. Sendo assim, se uma pessoa adquiriu 
um Mille Economy zero quilômetro por R$ 25.000,00, qual é o seu valor, considerando a depreciação 
de 10% ao ano, após 3 anos?  

 
Disponível em: <http://www.car.blog.br/2012/01/ranking-de-desvalorizacao-de-carros.html>. Acesso em: 23 out. 2012. Adaptado. 

 
a) R$ 20.000,00 
b) R$ 16.402,50 
c) R$ 17.500,00 
d) R$ 20.250,00 
e) R$ 18.225,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.car.blog.br/2012/01/ranking-de-desvalorizacao-de-carros.html
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21. Há diferenças de hábitos alimentares entre as pessoas que têm menos e mais instrução formal. É o 
que mostra o gráfico do Ministério da Saúde a seguir: 

 
 

 
 

 
Disponível em: <http://saude.ig.com.br/minhasaude/taxa-de-obesidade-bate-recorde-no-pais/n1597737564864.html>. Acesso em: 5 

ago. 2013. Adaptado. 

 
De acordo com o gráfico, é CORRETO afirmar: 
 

a) Quanto mais tempo de estudo, maior o consumo de carne gordurosa. 
b) Pessoas entre 9 e 11 anos de estudo têm um consumo regular de frutas e hortaliças (5x 

semana) maior do que pessoas com mais de 12 anos de estudo. 
c) O consumo recomendado de frutas e hortaliças (5 x dia) por pessoas com 12 anos ou mais de 

estudo é 40% maior do que pessoas com 9 a 11 anos de estudo. 
d) Pessoas com mais estudo consomem mais frutas e hortaliças do que carne gordurosa.   
e) O consumo de carne gordurosa é igual para os três intervalos de tempo de estudo. 

 
 

22. Uma pesquisa sobre cosméticos apontou que 28 mulheres preferem o produto Belabela. Sabendo 
que, do total dos entrevistados, 56 são mulheres e 44 são homens, qual é a probabilidade de que 
uma mulher selecionada ao acaso no total de entrevistados prefira o produto Belabela? 

 
a) 28% 
b) 64% 
c) 44% 
d) 50%   
e) 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saude.ig.com.br/minhasaude/taxa-de-obesidade-bate-recorde-no-pais/n1597737564864.html
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23. Os rádios comunicadores são aparelhos com longo alcance de sinal. Um fazendeiro, a fim de 
otimizar o contato com seus funcionários, decidiu adquirir um modelo que oferece um raio de alcance 
de até 37 quilômetros. No entanto, para decidir por esse modelo, era preciso certificar-se de que o 
ponto de trabalho mais distante em sua propriedade também estaria coberto. Desse modo, ele fez 
um esquema sobre o mapa da fazenda e iniciou os cálculos. 

 
 

 
 

No ponto A, está localizada a sede da fazenda, de onde o fazendeiro fará a maioria dos contatos com os 
funcionários, utilizando-se do rádio comunicador. A distância do ponto C até o ponto D é de 10 
quilômetros. Desse modo, determine a distância entre B e C e identifique, se posicionado o fazendeiro 
no ponto B, haverá alcance de sinal de rádio para que ele se comunique com um funcionário que esteja 

no ponto C: (Atenção, se necessário, utilize 3 1,7 ). 

 
a) A distância de B a C é de 14,2 quilômetros e, posicionado o fazendeiro no ponto B, ele terá 

alcance do sinal de rádio para se comunicar com seu funcionário no ponto C. 
b) A distância de B a C é de 44,3 quilômetros e, posicionado o fazendeiro no ponto B, ele não terá 

alcance do sinal de rádio para se comunicar com seu funcionário no ponto C. 
c) A distância de B a C é de 24,2 quilômetros e, posicionado o fazendeiro no ponto B, ele terá 

alcance do sinal de rádio para se comunicar com seu funcionário no ponto C.    
d) A distância de B a C é de 34,3 quilômetros e, posicionado o fazendeiro no ponto B, ele terá 

alcance do sinal de rádio para se comunicar com seu funcionário no ponto C. 
e) A distância de B a C é de 50 quilômetros e, posicionado o fazendeiro no ponto B, ele não terá 

alcance do sinal de rádio para se comunicar com seu funcionário no ponto C. 
 
 

24. Três amigos decidiram abrir uma empresa em sociedade. O acordo foi de que 95% do lucro seriam 
sempre divididos em três partes em progressão geométrica na razão de 3/2, sendo a primeira parte 
para Fábio, a segunda parte para Anderson e a terceira parte para Antônio, sempre nessa ordem.  
Os outros 5% seriam reinvestidos na empresa, não entrando na divisão. Desse modo, determine 
qual a porcentagem aproximada do lucro dividido que Antônio irá receber a cada mês. 

 
a) 47%  
b) 30% 
c) 20% 
d) 15,9% 
e) 45% 

 
 

25. Um sólido tem formato de um paralelepípedo reto retângulo  e suas arestas têm medidas 
proporcionais a 3, 4 e 5. Sabendo que a área da superfície do paralelepípedo é de 376 m², detemine 
as dimensões do sólido. 

 
a) 6m, 7m e 8m 
b) 6m, 8m e 10m 
c) 9m, 12m e 15m 
d) 12m, 16m e 20m 
e) 24m, 32 m e 40m 
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L E G I S L A Ç Ã O 
 
26. Segundo a Lei nº. 8.112/90, a penalidade de demissão é aplicada nos seguintes casos, EXCETO: 
 

a) crimes contra a Administração Pública. 
b) inassiduidade habitual. 
c) incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. 
d) coação ou aliciamento de subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou 

sindical, ou a partido político. 
e) revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 
 
 

27. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

b) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos ou apenas de títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

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

d) durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. 

e) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e 
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 
 
28. Segundo as regras deontológicas previstas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 

do Poder Executivo Federal, são primados maiores norteadores do servidor público no exercício de 
seu cargo ou função, EXCETO: 

 
a) a dignidade. 
b) o decoro. 
c) o respeito aos valores religiosos. 
d) o zelo. 
e) a consciência dos princípios morais. 

 
 
29. Segundo a Lei nº. 9.784/99, terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os 

procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado, EXCETO: 
 

a) pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. 
b) pessoa portadora de deficiência física. 
c) pessoa portadora de deficiência mental. 
d) pessoa portadora de cardiopatia grave. 
e) pessoa portadora de síndrome de imunodeficiência adquirida. 

 
 
30. O funcionário público que retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, comete o crime de: 
 

a) condescendência criminosa. 
b) peculato. 
c) corrupção passiva. 
d) prevaricação. 
e) corrupção ativa. 
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S 

 
31. Para haver crase, é indispensável a presença da preposição a, que é uma questão de regência. 

Assinale, abaixo, a única alternativa em que o emprego da crase está CORRETO de acordo com a 
regência verbal. 
 

a) Após a mudança, decidimos residir à Rua dos Andradas. 
b) No ensino médio, sempre preferi Português à Matemática.  
c) Os candidatos presentes aspiram à carreira administrativa.  
d) Por estar distraído, pisei à grama apesar do aviso na calçada.  
e) O diretor autorizou à funcionária a assinar o último ofício. 

 
 
32. A crase é facultativa na seguinte alternativa: 

 
a) Traremos a Sua Excelência Reverendíssima, o bispo Dom Carmelo, uma mensagem do 

Reitor.  
b) O assessor da Reitoria não se referiu a essa notificação durante seu relato detalhado da 

situação.  
c) Os quadros eram belíssimos. Ficamos a admirá-los na exposição aberta no saguão da 

Reitoria.  
d) Apesar do relatório dos auditores, nada revelei a ela sobre sua participação no crime de 

peculato.  
e) Enviamos um telegrama a Maria Aparecida, a primeira candidata aprovada no concurso 

público. 
 
 
33. Segundo o Novo Acordo Ortográfico, emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, quando 

o primeiro termo, por extenso ou reduzido, está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou 
verbal. Marque a alternativa, abaixo, em que o emprego do hífen está CORRETO em todas as palavras: 

 
a) recém-nascido, médico-cirurgião, manda-chuva, supra-sumo, mesa-redonda   
b) guarda-noturno, auto-escola, amor-perfeito, contra-indicado, sul-africano  
c) bem-vindo, olho-d‘água, anglo-saxão, arco-íris, anti-semita  
d) vaga-lume, ultra-sonografia, contra-senso, afro-descendente, quarta-feira  
e) porta-retrato, conta-gotas, azul-escuro, primeiro-ministro, má-fé 

 
 
34. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da pontuação. 

 
a) Funcionário público é a pessoa que exerce, legalmente, função administrativa de âmbito 

federal, estadual ou municipal, de caráter público. O cargo ou função pertence ao Estado 
e não a quem o ocupa, tendo o Estado direito discriminatório de criar, alterar ou suprimir 
cargos ou funções.  

b) Funcionário público é a pessoa que exerce legalmente, função administrativa de âmbito 
federal estadual ou municipal; de caráter público. O cargo ou função pertence ao Estado 
e não a quem o ocupa, tendo o Estado direito discriminatório de criar; alterar ou suprimir 
cargos ou funções.  

c) Funcionário público, é a pessoa que exerce, legalmente função administrativa de âmbito 
federal; estadual ou municipal; de caráter público. O cargo ou função pertence ao Estado 
e, não a quem o ocupa, tendo o Estado direito discriminatório de criar; alterar ou suprimir 
cargos ou funções.  

d) Funcionário público é a pessoa que exerce; legalmente; função administrativa de âmbito: 
federal, estadual ou municipal de caráter público. O cargo ou função pertence ao Estado 
e não a quem o ocupa – tendo o Estado direito discriminatório de criar, alterar ou 
suprimir cargos ou funções.  

e) Funcionário público é a pessoa que exerce legalmente função administrativa de âmbito 
federal estadual ou municipal de caráter público. O cargo ou função, pertence ao Estado, 
e não a quem o ocupa tendo o Estado direito discriminatório de criar, alterar ou suprimir 
cargos ou funções. 
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35. Assinale a alternativa em que o emprego do travessão NÃO está de acordo com o padrão culto 

da Língua Portuguesa. 
 

a) ─ Por que você não preencheu o formulário eletrônico solicitado pelo superintendente de 
segurança da universidade?  

b) Duas horas depois ─ a comissão de auditores ainda estava reunida ─ o diretor da 
Unidade Acadêmica chegou.  

c) Um documento administrativo só é bem redigido quando obedece a duas condições 
básicas ─ ortografia correta e linguagem objetiva.  

d) Nosso relatório, apesar dos detalhes informados ─ não mudou a opinião do coordenador 
de curso.  

e) O prédio da Faculdade de Arquitetura será reformado ─ novas salas de aula e gabinetes 
─ entre maio e dezembro. 

 
 

36. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao emprego dos pronomes ―esse‖, ―este‖, 
―isso‖, ―isto‖, ―desse‖ e ―deste‖. 

 
a) Você já conferiu se esse documento administrativo, solicitado pela procuradoria, está 

correto?  
b) Pronomes incorretos podem confundir a interpretação da mensagem e isto todos deviam 

saber.   
c) Qual o tamanho deste relatório que você está escrevendo para o Ministério da 

Educação?   
d) Pesquisadores e funcionários, frequentemente, assumem posições distintas ante os 

problemas acadêmicos: aqueles se preocupam com a fundamentação científica, 
enquanto esses se guiam pela eficiência administrativa.   

e) A relação entre solidão, doenças cardiovasculares e depressão foi demonstrada em mais 
de 100 estudos epidemiológicos publicados a partir dos anos 1980. Esses estudos, no 
entanto, não explicam os mecanismos através dos quais o isolamento aumenta a 
mortalidade. 

 
 

37. No Português Brasileiro coloquial, a regra de posicionamento do pronome oblíquo é simples. 
Qual das alternativas abaixo NÃO respeita essa regra? Assinale-a.  

 
a) Me empresta o seu bloco de anotações, por favor.  
b) O pró-reitor adjunto nos levou até a sala de reuniões.  
c) O médico da perícia me receitou esses comprimidos.  
d) Meu chefe de departamento tem se sentido indisposto.  
e) Os engenheiros vão guiar-nos pelo novo prédio da Reitoria. 

 
 
38. Nas regras de acentuação do Novo Acordo Ortográfico, o plural de tem (ter), dê (dar) e vê (ver), 

respectivamente, é:  
 

a) têm, dêem, vêm.  
b) têm, deem, veem.  
c) tem, dêem, vêem.  
d) têm, dêem, vem   
e) tem, dêem, veem. 
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39. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas das frases abaixo.  

 

 
A maior parte ... segui-lo nas deliberações sobre o novo orçamento anual da unidade 
acadêmica. 
Mais de um diretor do Centro de Pesquisas ... com o atendimento da equipe contratada. 
Ela foi uma das poucas pessoas que ... a culpa do erro no resultado das pesquisas de opinião. 
Vossa Senhoria não ... o contrato firmado com os fornecedores de equipamentos de 
informática. 
Fui eu quem ... mais na mudança de horário para atender a rotina dos funcionários 
tercerizados. 
 

 
a) decidiram – irritaram-se – admitiam – respeitou – ganhei  
b) decidiu – irritou-se – admitiu – respeitou – ganhou  
c) decidiram – irritou – admitiram – respeitaste – ganhou  
d) decidiram – irritaram – admitiu – respeitastes – ganhei  
e) decidiu – irritou-se – admitia – respeitaste – ganhou 

 
 

40. Das alternativas abaixo, quatro possuem dois advérbios. Assinale a alternativa que possui 
apenas um advérbio.  

a) O técnico administrativo, ontem, trabalhou arduamente.  
b) Amanhã, não iremos ao departamento.  
c) Tranquilamente, realizou-se, hoje, a reunião do sindicato.  
d) A secretária executiva permaneceu muito calada.  
e) Os servidores discursaram calma e sabiamente. 

 
 

41. Leia as sentenças abaixo.  
 

 
Pedro e José não estudam nesta universidade.  
Eles não sabem que a primeira universidade do Brasil foi a Universidade de Manaus.  
Esta universidade mudou de nome e, hoje, é chamada de Universidade Federal do Amazonas.  
A universidade oferece o curso de Engenharia Florestal. 
 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) As sentenças apresentam coesão, mas não são coerentes.  
b) A coerência é forte, embora as sentenças não possuam coesão.  
c) As sentenças apresentam coesão e coerência.  
d) Não há coerência e nem coesão nas sentenças.  
e) A coesão é fraca, mesmo sendo sentenças coerentes. 
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42. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 

 
Comemora-se este ano o centenário de Dorival Caymmi. O baiano compôs pérolas do 
cancioneiro popular, como ―O que é que a baiana tem?‖ e ―Marina‖, entre outras. Se depender 
de Dori Caymmi, o centenário de seu pai não vai passar despercebido. Ele e os irmãos, Danilo 
e Nana, não aguentaram esperar por 2014 para dar início aos festejos. Já no ano passado, 
lançaram Caymmi, que recria algumas das composições menos conhecidas do patriarca da 
família, como ―Itapoã‖, ―Acaçá‖ e ―História pro sinhozinho‖. 

(texto adaptado) 
 

 
Ao observar a coesão textual, podemos afirmar que: 
 

a) ―Dorival Caymmi‖ e ―baiano‖ são exemplos de elipse.  
b) ―seu pai‖ e ―festejos‖ são exemplos de substituição.  
c) ―Dorival Caymmi‖ e ―Dori Caymmi‖ são exemplos de léxico.  
d) ―Dori Caymmi‖ e ―Ele‖ são exemplos de referência. 
e) ―pérolas‖ e ―composições‖ são exemplos de conjunção. 

 
 

43. Assinale a alternativa CORRETA que se refere à elaboração de um relatório. 
 

a) Na administração pública, o relatório dispensa normas do padrão culto da Língua 
Portuguesa.   

b) O bom relatório foge às suas destinações específicas, enquanto garante a sua 
objetividade.  

c) O relatório deve apresentar título, objeto, referências, texto principal, conclusões e 
sugestões.  

d) Um relatório sucinto permite que anexos sejam dispensados para evitar dúvidas.  
e) A extensão do contexto de um relatório irá garantir a exatidão das informações nele 

contidas. 
 
 

44. Sobre o documento Ata, é CORRETO afirmar que: 
 

a) é o resumo escrito e sucinto dos fatos, informações e decisões de uma assembleia, 
sessão ou reunião para um determinado fim.  

b) geralmente são transcritas eletronicamente pelo secretário e deve ser rubricada em 
todas as páginas e assinada somente pelo secretário.  

c) como é um documento de valor jurídico, deve ser lavrada de tal forma, que permita 
espaço para acréscimo de novos dados e informações.  

d) se houver engano na sua redação, o secretário poderá apagar o trecho a ser 
reformulado sem a necessidade de escrever a retificação no final da ata.  

e) os tempos verbais preferencialmente utilizados na redação de uma ata são presente, 
pretérito perfeito e pretérito imperfeito do indicativo. 

 
 

45. Os acentos agudo e circunflexo são mantidos no seguinte caso: 
 

a) ás (substantivo masculino), pôr (verbo), porquê (substantivo).  
b) prá (redução de para), pêlo (substantivo masculino), pôde (verbo).  
c) pára (verbo), acérto (verbo), pilôto (substantivo masculino).  
d) herói (substantivo), côro (substantivo), anéis (substantivo).  
e) troféu (substantivo), vôo (substantivo), combóio (verbo). 
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REGIMENTO GERAL DA UFJF 
 

46. Sobre o funcionamento dos Órgãos Colegiados, é CORRETO afirmar que: 
 

a) as reuniões dos Órgãos Colegiados serão convocadas, por escrito, com antecedência 
mínima de 4 (quatro) dias úteis, constando da convocação a respectiva pauta.  

b) além do seu voto, o presidente do Órgão Colegiado terá, também, nos casos de empate, 
o voto de qualidade.  

c) em todos os Colegiados, será permitido o voto por procuração.  
d) em tempo algum, o presidente do Órgão Colegiado terá, nos casos de empate, o voto de 

qualidade.  
e) em caso de urgência, poderá a reunião ser convocada com antecedência de 2 (dois) dias 

úteis.  
 
 

47. Com relação ao corpo docente, é CORRETO afirmar: 
 

a) O provimento dos cargos da carreira do magistério será de competência do Diretor de 
Unidade, obedecidos os critérios estabelecidos na legislação.  

b) A progressão funcional do integrante da carreira de magistério será feita em nível 
somente horizontal e jamais em vertical, de acordo com a legislação vigente.  

c) Os direitos, os deveres e as vantagens do professor são os previstos na Legislação 
Federal em vigor e nas normas universitárias complementares.    

d) O ingresso na carreira de magistério far-se-á nos termos do Regimento da Universidade 
Federal de Juiz de Fora.  

e) O professor integrante da carreira de magistério ficará sempre submetido ao regime de 
trabalho de tempo parcial, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

48. Assinale a alternativa CORRETA sobre o Conselho de Unidade. 
 

a) É o órgão de deliberação acadêmica, administrativa e disciplinar, no âmbito das 
Unidades Acadêmicas.   

b) Faz parte da composição do Conselho de Unidade a representação discente indicada 
pelo órgão diretamente ligado ao Gabinete do Reitor.  

c) Elabora e modifica o regimento da Unidade.  
d) Propõe ao Conselho Superior a concessão dos títulos de Doutor, Professor ―Honoris 

Causa‖, de ―Professor Emérito‖ e o de ―Funcionário Emérito‖.  
e) Coordena as atividades dos órgãos responsáveis pela execução das políticas setoriais. 

 
 
ESTATUTO DA UFJF  
 

49. Compete ao Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora a seguinte atribuição:  
 

a) aprovar os currículos dos cursos de graduação e dos cursos sequenciais.  
b) autorizar a alienação de bens imóveis.    
c) estabelecer normas gerais para organização, funcionamento, avaliação e alterações 

necessárias relativas aos cursos de pós-graduação.  
d) estabelecer normas gerais para a organização, o funcionamento, a implementação, a 

avaliação e as alterações relativas às atividades de extensão e cultura.  
e) aprovar critérios de seleção para preenchimento de vagas existentes nos cursos 

oferecidos pela universidade. 
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50. Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito às competências do Reitor. 
 

a) Define o setor da administração universitária que será confiado ao Vice-Reitor.   
b) Aprova os regimentos das Unidades Acadêmicas e dos Órgãos Suplementares.  
c) Fixa normas para ingresso, avaliação e capacitação de recursos humanos.  
d) Aprova o calendário escolar.  
e) Estabelece a política de alocação de vagas dos servidores da Universidade. 

 
 

51. Assinale a alternativa CORRETA quanto à composição dos Órgãos Colegiados Superiores, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 
a) as Unidades Acadêmicas  
b) a Reitoria e as Pró-Reitorias  
c) os Órgãos Suplementares  
d) o Diretório Central dos Estudantes, a APES e o SINTUFEJUF  
e) os Conselhos Setoriais 

 
 
REGIME JURIDICO ÚNICO 
 

52. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Um dos requisitos objetivos expressos no artigo 5º, da Lei nº. 8.112/90, para exercer o 
cargo público, é a idade mínima de 21 anos.  

b) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez por 
igual período.  

c) O servidor, após ser nomeado, é chamado para a posse e tem 45 dias improrrogáveis 
(prazo para a posse) para a investidura no cargo. Depois desse prazo, há mais 10 dias 
para entrar em exercício. Todos os prazos são fatais ou improrrogáveis.   

d) Após o transcurso de dois anos de efetivo serviço, o servidor passa pelo estágio 
probatório previsto no artigo 20, da Lei nº. 8.112/90.  

e) A estabilidade diz respeito ao serviço público e o estágio probatório, ao cargo público.  
 
 

53. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por: 
 

a) 4 (quatro) dias, para se alistar como eleitor.  
b) 9 (nove) dias consecutivos em razão de falecimento de menor sob guarda ou tutela de irmãos.  
c) 1 (um) dia para doação de sangue.  
d) 10 (dez) dias consecutivos em razão de casamento.  
e) 9 (nove) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge. 

 
 

54. A vacância no cargo público decorrerá de: 
 

a) exoneração, redistribuição, recondução.  
b) férias, recondução, reintegração.  
c) demissão, promoção, posse em outro cargo inacumulável.  
d) promoção, reversão, recondução.  
e) remoção, redistribuição, reversão. 

 
 

55. É forma de provimento em cargo público: 
 

a) vacância.  
b) reversão.  
c) exoneração.  
d) falecimento.  
e) aposentadoria. 



UFJF  –   CONCURSO PÚBLICO TAE  2014 -  ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO  
CÂMPUS DE JUIZ DE FORA - MG 

 

 23 

56. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) A recondução é 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.  

b) A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.  
c) A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado.  
d) A remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no 

âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder.  
e) A redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 
 
 

57. Assinale a alternativa CORRETA que contempla todos os requisitos básicos para a investidura 
em cargo público. 

 
a) a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, o nível de escolaridade exigido 

para o exercício do cargo, a idade mínima de 21 anos, a inaptidão física e mental  
b) a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações 

militares e eleitorais, a inaptidão física  
c) a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, o nível de escolaridade exigido 

para o exercício do cargo, a aptidão física e mental  
d) a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações 

militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade 
mínima de 18 anos, a aptidão física e mental  

e) a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para 
o exercício do cargo, a idade mínima de 21 anos, a aptidão física e mental  

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

58. A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao processo administrativo. 

 
a) Para fins dessa lei, considera-se: Órgão – a unidade de atuação dotada de 

personalidade jurídica.   
b) Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de: atuação e 

ética segundo padrões de probidade, indiscrição e finta.  
c) Os preceitos dessa lei também se aplicam aos Órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.  
d) Os preceitos dessa lei somente se aplicam ao Poder Judiciário.  
e) Os preceitos dessa lei somente se aplicam ao Poder Legislativo 

 
 

59. A Administração Pública obedecerá, entre outros, aos princípios de:  
 

a) razoabilidade, contraditório e finalidade.  
b) ineficácia, invilecimento e assimetria.   
c) assimetria, desconclavo e imperícia.   
d) espuriedade, sussa e assimetria.  
e) desconclavo, invilecimento e uniforme 

 
 

60. A atuação administrativa NÃO pode contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, os 
deveres de boa administração, sob pena de ofensa ao princípio de: 

 
a) impessoalidade.  
b) publicidade.  
c) proveito.  
d) conveniência.  
e) moralidade. 
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GABARITO PROVA - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 

1.  C 

2.  A 

3.  C 

4.  B 

5.  E 

6.  D 

7.  C 

8.  C 

9.  E 

10.  D 

11.  E 

12.  B 

13.  A 

14.  A 

15.  C 

16.  C 

17.  D 

18.  A 

19.  E 

20.  E 

21.  ANULADA 

22.  D 

23.  C 

24.  E 

25.  B 

26.  D 

27.  B 

28.  C 

29.  A 

30.  D 

 

31.  C 

32.  E 

33.  E 

34.  A 

35.  D 

36.  E 

37.  E 

38.  B 

39.  B 

40.  D 

41.  A 

42.  D 

43.  C 

44.  A 

45.  A 

46.  B 

47.  C 

48.  A 

49.  B 

50.  A 

51.  E 

52.  E 

53.  C 

54.  C 

55.  B 

56.  ANULADA 

57.  D 

58.  C 

59.  A 

60.  E 

 
 


