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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico 11 a 20

Língua Portuguesa 01 a 10

Noções de Informática 21 a 30

Ética e Direitos Humanos 31 a 40

    
 O Caderno de questões possui 60 

(sessenta) questões objetivas e 1 
(uma) questão discursiva, numeradas 
sequencialmente, de acordo com o 
exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ASSISTENTE 
TÉCNICO- ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE 
TÉCNICO- ADMINISTRATIVO

INSTRUÇÕES 
1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	

documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.     O  candidato  deverá  marcar  na Folha de Respostas o número que 
       corresponde à sua prova.

4.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4h30min	(quatro	horas	e	 trinta	
minutos), incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva.	Após	60	(minutos)	do	início	
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

5.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva	devidamente	
preenchida e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno 
de Questões, desde que permaneça na sala durante 3h30min (três 
horas e trinta minutos) contadas a partir do início da prova.

6.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	do	
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

7. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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não tenha percebido ainda que isso é um problema para 
o outro. “Nós realmente damos atributos negativos para 
as pessoas com quem vivemos – sejam companheiros de 
quarto ou parceiros românticos – que não são úteis para a 
nossa relação e que podem, na verdade, não ter nada a ver 
com a realidade”, diz Riforgiate.

O próximo passo do grupo de pesquisadores é estudar 
duplas mistas de roommates e achar uma forma de usar 
os resultados das pesquisas para ajudar as pessoas a 
escolherem bem seus companheiros de casa, além de 
desenvolver estratégias de comunicação para melhorar os 
relacionamentos entre eles.

Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/como-pessoas-funcionam/
page/2/

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto 
de apoio.

(A)	 A	 convivência	 entre	 as	 pessoas	 que	 moram	 em	 uma	
mesma	casa	é	sempre	uma	maravilha,	pois	não	existe	
solidão. 

(B)	 As	diferenças	na	maneira	como	o	outro	encara	as	tarefas	
rotineiras não interfere nos relacionamentos no que diz 
respeito à satisfação na amizade, pois a satisfação está 
relacionada a empatia que o outro desperta. 

(C)	 O	 trabalho	 doméstico	 e	 a	 maneira	 como	 cada	 um	 o	
encara pode ser um dos principais causadores da 
desarmonia entre as pessoas que dividem o mesmo teto. 

(D)	 A	 fonte	 de	 inspiração	 para	 o	 desenvolvimento	 das	
pesquisas a respeito dos fatores que interferem na 
convivência diária foi a experiência particular dos 
estudiosos.

(E) Estudos indicam que diferentes tipos de insetos têm 
os mesmos níveis de tolerância para as tarefas não 
concluídas.

De acordo com o texto, podemos inferir que  
(A)	 quanto	mais	diferentes	as	pessoas	são	no	cumprimento	

de	suas	funções,	mais	afinidades	elas	apresentam.		
(B)	 quando	há	uma	equivalência	no	desempenho	das	tarefas	

diárias a convivência torna-se mais harmoniosa. 
(C) a diferença no desempenho das tarefas de alguns 

insetos, como as abelhas, por exemplo, gera maior 
produtividade e longevidade para eles. 

(D)	 em	casos	em	que	um	dos	companheiros	de	morada	é	
intolerante à bagunça, existe um equilíbrio, pois esse 
acaba deixando de desempenhar suas próprias tarefas, 
entrando no ritmo alheio.

(E) na convivência entre um casal, o não reconhecimento 
dos sacrifícios alheio por um dos cônjuges não interfere 
na relação. 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

O que acontece quando se divide a casa com quem não 
cumpre suas tarefas domésticas

Ana Carolina Prado

Quem mora ou já morou em república sabe que, ainda 
que você e seus companheiros de casa se gostem, a 
coisa não é sempre uma maravilha. Na verdade, pode ser 
meio infernal às vezes. E isso se deve, em grande parte, 
a diferenças na forma como cada um encara o trabalho 
doméstico. Quer ver uma receita infalível para brigas? 
Você, neurótico por limpeza, resolve morar com alguém 
que costuma deixar um rastro de farelos por onde passa e 
largar pratos e embalagens sujos em cima da pia por dias.

Essa diferença de limites do que é aceitável ou não na 
convivência diária foi objeto de estudo dos pesquisadores 
Sarah Riforgiate, da Universidade Estadual do Kansas, e 
Jess Alberts e Paul Mongeau, da Universidade Estadual 
do Arizona. Diferente do que se possa imaginar, não 
foi nenhuma experiência pessoal que os inspirou: tudo 
começou depois de Alberts ler um estudo dizendo que 
abelhas e formigas têm diferentes níveis de tolerância 
para as tarefas não concluídas. Sim, até elas. Se abelhas 
com níveis muito díspares são colocadas juntas, a mais 
perturbada com o baixo nível de mel produzido acaba 
trabalhando mais – muitas vezes, até a morte. Isso fez 
com que se perguntassem se os humanos apresentam 
um comportamento parecido (claro, nada que chegue 
perto de precisar esfregar o chão do banheiro até morrer, 
esperamos).

Então, os pesquisadores analisaram pares de pessoas 
do mesmo sexo com idades entre 19 e 20 anos que 
dividiam apartamentos ou quartos. A conclusão foi que, 
de fato, essas diferenças realmente são prejudiciais para 
os relacionamentos e resultam em menor satisfação na 
amizade e maior propensão a conflitos. Nenhuma surpresa 
até aí. Mas olha só as outras implicações:

“Diferentes limites impactam negativamente a ideia de 
gratidão”, diz Riforgiate. Segundo ela, tanto no caso de um 
casal que mora junto ou no de companheiros de moradia, 
a pessoa com o menor nível de tolerância à bagunça 
muitas vezes sente-se incomodada e acaba fazendo todo 
o trabalho. A repetição desse comportamento pode fazer 
com que o companheiro deixe de considerar tais tarefas 
como problema seu e os deixe sempre para a outra pessoa. 
“Assim, acabamos achando que não precisamos mais 
ser gratos pelo trabalho do nosso parceiro nem tentar 
compensá-lo, pois passamos a pensar que ele não fez nada 
além de sua obrigação”, completa. E aí entramos na mesma 
questão daquele estudo sobre casais fazerem pequenos 
sacrifícios diários: um dos lados trabalha e se cansa mais 
e o outro nem percebe o que foi feito. Frustração na certa.

O que fazer para evitar problemas, então? Segundo 
os autores, conversar muito – especialmente antes de se 
mudar – para identificar possíveis diferenças na forma de 
encarar as responsabilidades e estabelecer uma divisão de 
tarefas.

Além disso, Riforgiate destaca que uma falha em 
completar uma tarefa específica nem sempre é pura 
preguiça ou falta de consideração. Pode ser que ela apenas                                                                                                                                            
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05

O texto apresentado busca, predominantemente,
(A)	 narrar	 fatos	 da	 rotina	 de	 pessoas	 que	 apresentam	

divergências no cumprimento das tarefas diárias.
(B)	 contar	 a	 história	 de	 pessoas	 que	 vivem	 na	 mesma	

residência,	mas	que	não	apresentam	afinidades.
(C) informar a respeito dos estudos realizados sobre a 

diferença	 de	 limites	 do	 que	 é	 aceitável	 ou	 não	 na	
convivência diária em relação às práticas voltadas para 
as tarefas diárias.

(D) descrever como são realizados os estudos sobre a 
convivência entre os insetos. 

(E) resumir as experiências vivenciadas por pessoas que 
convivem sob o mesmo teto. 

A palavra que é acentuada pela mesma regra de 
“específica” é

(A)	 níveis.
(B)	 tolerância.
(C) experiência.
(D)	 alguém.
(E)	 república.

Em “...a pessoa com o menor nível de tolerância à 
bagunça...”, o sinal indicativo de crase ocorreu 

(A)	 para	atender	à	regência	do	nome	tolerância.	
(B)	 para	atender	à	regência	do	nome	nível.	
(C) para atender à regência do verbo morar, citado 

anteriormente.
(D) por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina.
(E) para atender à regência do verbo sentir, citado 

posteriormente. 

Em “... por mais que você e seus companheiros de 
casa se gostem...”, o termo destacado exerce função 
de 

(A)	 pronome	reflexivo.	
(B)	 partícula	apassivadora.	
(C) conjunção subordinativa condicional. 
(D) pronome pessoal recíproco.
(E) conjunção subordinativa causal. 

Em “...a coisa não é sempre uma maravilha...”, tem 
a função de 

(A)	 explicar	 o	 termo	 antecedente,	 funcionando	 como	 seu	
aposto. 

(B)	 apresentar	 uma	 característica	 ao	 sujeito,	 funcionando	
como seu predicativo. 

(C) complementar o verbo funcionando como objeto indireto. 
(D) complementar o nome coisa, funcionando como 

complemento nominal. 
(E) complementar o verbo funcionando com objeto direto. 

Assinale a alternativa correta em relação à 
acentuação dos pares. 

(A)	 Impacto	–	impactânte.	
(B)	 Possíveis	–	possibilidádes.
(C)	 Tolerânte	–	tolerância.	
(D)	 Problema	–	problemático.	
(E)	 Neurótico	–	neuróse.	

Em “Quem mora ou já morou em república sabe que, 
ainda que você e seus companheiros de casa se 
gostem, a coisa não é sempre uma maravilha.”, as 
vírgulas utilizadas foram empregadas para separar

(A)	 oração	subordinada	adverbial	concessiva	intercalada.
(B)	 oração	subordinada	adverbial	causal	intercalada.
(C) adjunto adverbial deslocado. 
(D) adjunto adnominal deslocado. 
(E)	 oração	subordinada	adverbial	final	intercalada.	

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO retoma algo citado anteriormente no texto

(A)	 “...essas diferenças realmente são prejudiciais.”
(B)	 “a coisa	não	é	sempre	uma	maravilha”
(C)	 “A	repetição	desse comportamento pode fazer com que 

o companheiro...”
(D)	 “não	precisamos	mais	ser	gratos	pelo	trabalho	do	nosso 

parceiro...”
(E)	 “Mas	olha	só	as	outras implicações...”

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

Laura, Daniela e Luciana possuem números de filhos 
diferentes. Uma possui um filho; outra, dois filhos; e 
outra, três. Sabendo que

• ou Daniela possui um filho, ou Luciana possui um                                                                                                                                               
    filho;
• ou Laura possui dois filhos ou Luciana possui três                                                                                                                                             
   filhos;
• ou Luciana possui três filhos, ou Daniela possui                                                                                                                                           
   três filhos.

Podemos afirmar que Laura, Daniela e Luciana 
possuem, respectivamente:

(A)	 dois	filhos,	um	filho	e	três	filhos.
(B)	 dois	filhos,	três	filhos	e	um	filho.
(C)	 três	filhos,	dois	filhos	e	um	filho.
(D)	 três	filhos,	um	filho	e	dois	filhos.
(E)	 um	filho,	dois	filhos	e	três	filhos.

Uma empresa possui duas filiais em cidades 
diferentes. A filial da cidade A conta com 30 
funcionários, e a filial da cidade B conta com 28 
funcionários. Sabendo que, do total de funcionários 
nas duas filiais, 30 têm ensino superior completo,  o 
que podemos realmente afirmar?

(A)	 todos	 os	 funcionários	 da	 filial	 na	 cidade	A	 têm	 ensino	
superior completo.

(B)	 metade	dos	funcionários	da	filial	na	cidade	A	tem	ensino	
superior completo.

(C)	 pelo	menos	 dois	 funcionários	 da	 filial	 na	 cidade	A	 têm	
ensino superior completo.

(D)	 apenas	dois	funcionários	da	filial	na	cidade	A	têm	ensino	
superior completo.

(E)	 a	maioria	dos	funcionários	da	filial	na	cidade	A	tem	ensino	
superior completo.

Observe a figura a seguir:
 

Quantos quadradinhos, no mínimo, devemos 
acrescentar nesta figura para que forme um quadrado 
apenas?

(A)	 12.
(B)	 10.
(C) 9.
(D) 8.
(E) 6.

R A S C U N H O
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Observe a sequência:

  
Qual das figuras a seguir completa a sequência?

(A)

(B)

            
(C)

            
(D) 

           
(E)

 Um gato estava a 100 metros de distância de um rato quando começa a persegui-lo. Enquanto o gato corre 50 
metros, o rato corre 20 metros. Quantos metros o gato percorrerá para alcançar o rato?

(A)	 100	metros.
(B)	 140	metros.
(C) 180 metros.
(D) 200 metros.
(E) 240 metros.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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Douglas tem o triplo da idade de Nayara, que é dois 
anos mais nova que Carlos. Douglas é 8 anos mais 
velho que Carlos. Quantos anos cada um possui?

(A)	 Carlos	tem	7	anos,	Nayara	tem	5	anos	e	Douglas,	15	
anos.

(B)	 Carlos	tem	8	anos,	Nayara	tem	5	anos	e	Douglas,	14	
anos.

(C)	 Carlos	tem	7	anos,	Nayara	tem	4	anos	e	Douglas,	20	
anos.

(D)	 Carlos	tem	5	anos,	Nayara	tem	7	anos	e	Douglas,	15	
anos.

(E)	 Carlos	tem	2	anos,	Nayara	tem	5	anos	e	Douglas,	10	
anos.

Na sequência a seguir, as adições são sempre 
feitas pelo mesmo número. Então, o valor de X+Y é

(A)	 26.
(B)	 52.
(C) 68.
(D) 78.
(E) 84.

Um comerciante verificou que 1 jaca pesa o mesmo 
que 3 abacaxis, e que 1 abacaxi pesa o mesmo 
que 6 laranjas. Sendo assim, 18 laranjas pesam o 
mesmo que quantas jacas?

(A)	 2.
(B)	 1.
(C) 4.
(D) 3.
(E) 5.

Uma editora publicou um livro com 95 páginas. 
Neste livro, quantas vezes aparece o algarismo 6? 

(A)	 15.
(B)	 16.
(C) 17.
(D) 18.
(E) 19.

Uma determinada emissora de TV tem na sua 
grade de programação dois horários reservados 
para duas novelas serem reprisadas. Uma das 
novelas reprisa a cada 4 anos, e uma outra a cada 
6 anos. Se elas reprisaram juntas no ano de 2000, 
qual será o próximo ano em que passarão juntas?

(A)	 2016.
(B)	 2020.
(C) 2024.
(D) 2026.
(E) 2028.

N O Ç Õ E S  D E  I N F O R M Á T I C A

Unidade Central do Processador (CPU), que realiza 
as operações matemáticas requisitadas por um 
determinado programa. Esta é a definição do/da

(A)	 Registrador.
(B)	 ULA	(Unidade	Lógica	Aritmética).
(C) Cache.
(D)	 Memória	RAM.
(E) Placa mãe.

Em uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 
(instalação padrão português – Brasil), um usuário 
inseriu nas células A1, B1, C1, D1 e E1 os valores 
2, 2, 4, 5 e 6 respectivamente. Após, o referido 
usuário  inseriu  na  célula  F1  a  seguinte fórmula 

O valor obtido em F1 foi
(A)	 5.
(B)	 4.
(C) 3,8.
(D) 19.
(E) 2.

Um usuário do Sistema Operacional Windows 7 
tem várias janelas abertas em seu computador. 
Para alternar entre as janelas abertas, o usuário 
poderá utilizar as seguintes teclas de atalho:
Obs.: A utilização do caracter “+” é apenas para 
interpretação.

(A)	 Alt	+	Tab
(B)	 Alt	+	Shifit
(C)	 Ctrl	+	Tab
(D)	 Ctrl	+	Shifit
(E)	 Ctrl	+	P	 	 	 	 	

Assinale a alternativa que apresenta o programa 
reprodutor de mídia digital (áudio e vídeo) em 
computadores, produzido pela Microsoft e 
disponível no Sistema Operacional Windows. 
Considere o Sistema Operacional  Windows 7 
Professional.

(A)	 Winamp.
(B)	 RealPlayer	SP.
(C)	 Nero	Burning	Player.
(D)	 PowerDVD	Player	Windows.
(E)	 Windows	Media	Player.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 24

QUESTÃO 23

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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No Processador de texto Microsoft Word 2010 
(instalação padrão versão Português/Brasil), a 
opção Inserir Citação, que tem como definição: 
“Citar um livro, artigo de jornal ou outro periódico 
como fonte das informações do documento”, está 
presente na guia

(A)	 Correspondências.
(B)	 Revisão.
(C) Referências.
(D) Inserir.
(E)	 Layout	da	Página.

É um elemento do modelo de design que 
armazena informações sobre o modelo, inclusive 
os estilos de fontes, tamanhos e posições de 
espaços reservados, design do plano de fundo 
e esquemas de cores. Tal definição no programa 
de apresentações Power Point 2010 (instalação 
padrão português – Brasil) corresponde

(A)	 à	animação.
(B)	 à	apresentação	de	Slides.
(C)	 à	classificação	de	Slides.
(D)	 ao	slide	Mestre.
(E) à orientação do Slide.

Nos Acessórios do Sistema Operacional Windows 
7 Professional (instalação padrão português – 
Brasil), NÃO encontra-se disponível em Ferramenta 
do Sistema  a seguinte opção

(A)	 limpeza	de	Disco.
(B)	 ferramenta	de	Captura.
(C) desfragmentador de disco.
(D) informações do Sistema.
(E) restauração do Sistema.

O site de pesquisa Google disponibiliza meios 
para o usuário descrever uma busca. Assinale 
a alternativa que apresenta uma descrição 
INCORRETA.

(A)	 O	 corretor	 ortográfico	 do	 Google	 padroniza	
automaticamente para a escrita mais comum de 
uma palavra, mesmo que você não tenha digitado 
corretamente.

(B)	 Coloque	 palavras	 entre	 aspas	 “[qualquer	 palavra]”	
para pesquisar por uma frase exata e na ordem exata.

(C)	 Quanto	 mais	 específica	 for	 a	 palavra,	 maior	 será	 a	
chance de obter resultados relevantes. Dessa forma 
[toques	 de	 celebridades]	 é	 melhor	 do	 que	 [sons	 de	
celebridades].

(D)	 A	pesquisa	diferencia	maiúsculas	e	minúsculas.
(E)	 A	pesquisa	ignora	pontuação.	Isso	inclui	@#%^*()=[]\	

e outros caracteres especiais.

A opção para mostrar ou ocultar Linhas de Grade 
no Processador de Texto Microsoft Word 2010 
(instalação padrão versão Português/Brasil) está 
presente na guia

(A)	 Inserir.
(B)	 Arquivo.
(C) Exibição.
(D) Correspondência.
(E)	 Layout	da	Página.

O Backup e Restauração criam cópias de segurança 
dos arquivos pessoais mais importantes, para que 
o usuário esteja preparado para o pior. Assinale a 
alternativa correta.
Obs: Considere o Sistema Operacional Windows 7 
(instalação padrão português – Brasil)

(A)	 O	 Windows	 pode	 fazer	 o	 backup	 dos	 arquivos	 no	
horário que o usuário escolher - basta fazer as 
configurações.

(B)	 O	usuário	deve	fazer	o	backup	dos	arquivos	no	mesmo	
disco	rígido	em	que	o	Windows	se	encontra	instalado.

(C) Quando o usuário restaura o computador a partir de 
uma imagem do sistema, trata-se de uma restauração 
completa;	 é	 possível	 escolher	 itens	 individuais	
para a restauração, e todos os atuais programas, 
as	 configurações	 do	 sistema	 e	 os	 arquivos	 serão	
substituídos.

(D)	 O	Windows	proporciona	quatro	ferramentas	de	backup,	
sendo	elas:	Backup	do	arquivo,	Backup	de	imagens,	
Versões	Anteriores	e	Restauração	do	Backup.

(E)	 Para	 fazer	backup,	o	Windows	necessita	no	mínimo	
de	uma	capacidade	de	200	GB	de	armazenamento	em	
disco. 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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É T I C A  E  D I R E I T O S  H U M A N O S

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s).

I. Entre os temas abrangidos pelos 10 
princípios do Pacto Global, está a 
preocupação com os direitos humanos e o 
combate à corrupção.

II. O Pacto Global pode ser considerado um 
conjunto de valores baseados em princípios 
universalmente aceitos

III. O Pacto Global é um organismo regulador.

IV. Pode se ter como um dos princípios do 
Pacto Global o dever das empresas em 
defender a liberdade de associação e 
o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva.

(A)	 Apenas	I.
(B)	 Apenas	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(E)	 Apenas	I,	III	e	IV.

Considerando os dez princípios do pacto global, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 empresas	 devem	 apoiar	 uma	 abordagem	
preventiva	 sobre	 os	 desafios	 ambientais,	 estando	
dispensadas	 de	 desenvolver	 iniciativas	 a	 fim	 de	
promover maior responsabilidade ambiental, o que 
compete	exclusivamente	ao	Poder	Público.

(B)	 As	empresas	devem	combater	a	corrupção	em	todas	
as suas formas, inclusive extorsão e propina.

(C) Cabe aos Estados e não às empresas o dever de 
apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente.

(D) O trabalho compulsório será admitido, desde que 
avençado em negociação coletiva.

(E) Está consignado que a discriminação no emprego faz 
parte do poder diretivo do empregador.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 enuncia que

(A)	 toda	pessoa	 tem	direito	à	 liberdade	de	 locomoção	e	
residência dentro das fronteiras de cada Estado.

(B)	 ninguém	 será	 arbitrariamente	 privado	 de	 sua	
nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade, exceto, no caso de crime de lesa-
pátria. 

(C) toda pessoa tem direitos em face de sua comunidade, 
contudo, deverá ser limitado o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade.

(D)	 com	exceção	no	caso	dos	sindicatos,	ninguém	pode	
ser obrigado a fazer parte de uma associação.

(E) toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecida como cidadã de acordo com a lei de seu 
próprio país, ainda que em território estrangeiro.   

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
surge no contexto do segundo pós-guerra 
demonstrando a preocupação da comunidade 
internacional em assegurar um núcleo de direitos 
a ser respeitado por todos os países. Nesse 
contexto, analise as assertivas a seguir e assinale 
a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

I. O reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e 
de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo.

II. É essencial promover o desenvolvimento 
de relações amistosas entre as nações.

III. O desprezo e o desrespeito pelos direitos 
humanos resultaram em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da Humanidade 
e que o advento de um mundo em que os 
homens gozem de liberdade de palavra, de 
crença e da liberdade de viverem a salvo 
do temor e da necessidade foi proclamado 
como a mais alta aspiração do homem 
comum.

(A)	 Apenas	III.
(B)	 Apenas	I	e	III.
(C)	 Apenas	II.
(D)	 Apenas	I.
(E) I, II e III.

Sobre a virtude, assinale a alternativa correta.
(A)	 A	virtude	pode	aparecer	como	um	elemento	extrínseco	

do ser humano.
(B)	 Não	se	poderia	vincular	a	virtude	à	ação	humana	de	

fazer o bem, na medida em que a virtude diz respeito 
à alma da pessoa e não ao seu papel na sociedade.

(C)	 A	Justiça	pode	ser	tida	como	uma	virtude	humana.
(D) Na busca pela justiça, o ser humano não pode medir 

esforços, ainda que, eventualmente, possa ser 
considerado exagerado.

(E)	 A	ponderação	na	realização	da	justiça	afasta	a	virtude	
do julgador, vez que o mesmo acaba banalizando o 
próprio	conteúdo	da	justiça.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	moral	já	pode	ser	de	plano	reconhecido	apenas	por	

circunstâncias externas, relacionadas aos atos do 
cidadão.

(B)	 A	intenção	não	é	elemento	que	esteja	relacionado	com	
a moral.

(C)	 A	intenção,	em	se	tratando	de	moral,	é	preponderante,	
independentemente da conduta.

(D)	 A	moral	exige,	além	da	conduta,	a	intenção,	ou	seja,	
a aceitação do indivíduo quanto à conduta por ele 
praticada.

(E)	 Para	a	moral,	 o	 importante	é	 prática	do	ato	 correto,	
independentemente de se concordar com o mesmo ou 
não.

Quanto à ética, pode-se entender que
(A)	 está	 unicamente	 relacionada	 com	 a	 intimidade	 das	

pessoas.
(B)	 pode	ser	considerada	como	a	ciência	normativa	dos	

comportamentos humanos.
(C)	 as	 normas	 éticas	 não	 devem	 expressar,	

necessariamente, um juízo de valor.
(D)	 as	normas	éticas	 implicam	unicamente	no	estudo	do	

“ser”.
(E)	 não	se	pode	relacionar	ética	com	o	valor.

Quanto à fiscalização das atividades da 
Administração Pública e respectiva prestação 
de contas aos cidadãos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 A	noção	de	“accountability”	está	vinculada	ao	princípio	
da	legalidade	que	vincula	a	Administração	Pública.

(B)	 A	 “accountability”	 pode	 ser	 entendida	 desde	 sua	
perspectiva	horizontal,	quanto	também	pela	vertical.

(C)	 A	 “accountability”	 horizontal	 pode	 ser	 conceituada	
como a existência de agências estatais que têm o 
direito e o poder legal e que estão de fato dispostas 
e capacitadas para realizar ações, que vão desde 
a	 supervisão	 de	 rotina	 a	 sanções	 legais	 ou	 até	 o	
impeachment contra ações ou omissões de outros 
agentes ou agências do Estado que possam ser 
qualificadas	como	delituosas.

(D)	 A	 noção	 de	 “accountabilty”	 não	 encontra	 lugar	 no	
sistema	 de	 Administração	 Pública	 brasileiro	 dada	
sua incompatibilidade com a Constituição Federal 
Brasileira	de	1988.

(E)	 A	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	Brasileira	pode	ser	
vista	como	um	mecanismo	de	“accountability”.

Considerando os deveres de conduta e ética dos 
servidores públicos, é correto afirmar que

(A)	 a	vida	privada	do	servidor	público	somente	a	ele	diz	
respeito, de modo que se mostra inconstitucional a 
exigência de demonstração de idoneidade moral e 
conduta	ilibada	para	o	acesso	aos	cargos	públicos.

(B)	 a	moralidade	administrativa	diz	respeito	à	estrita	

                                                                                                                                                                           
observância à legalidade, não comportando o 
elemento da probidade administrativa.

(C)	 ao	 servidor	 público,	 não	 devem	 ser	 exigidos,	 sob	
hipótese alguma, a idoneidade moral e a conduta 
ilibada, não podendo tal exigência constar dos editais 
de	concursos	públicos.

(D)	 a	impessoalidade	que	vigora	na	administração	pública	
pode	ser	relativizada	pelo	servidor	público	quando	age	
em prol de seus familiares.

(E)	 tanto	 a	 Administração	 Pública	 quanto	 os	 agentes	
públicos	que	dela	 façam	parte	 têm	o	dever	de	atuar	
de	 acordo	 com	 os	 princípios	 éticos,	 e	 sua	 violação	
configura	ilicitude,	pois	implica	em	violação	ao	próprio	
Direito, dada a pauta jurídica da qual tais princípios 
fazem parte.

Quanto ao Estado, à Política e à Cidadania, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 O	 Estado	 é	 composto	 pelos	 elementos	 materiais	 e	
pelo elemento formal.

(B)	 São	elementos	materiais	do	Estado	a	população	e	o	
Território.

(C) O sufrágio universal não deve encontrar guarida no 
Estado Democrático de Direito.

(D)	 A	soberania	é	característica	do	Estado.
(E)	 A	política	 relaciona-se	com	a	cidade,	com	o	cidadão	

e	os	modos	de	organização	do	espaço	público	e	do	
convívio social. 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
QUESTÃO 37

QUESTÃO 36
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C Á V E L 
A O  M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O 

D O  E S TA D O  D A  B A H I A

Preencha as lacunas a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.
“O Ministério Público é instituição 
________________, ___________________ à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem _________________, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais 
______________________.”

(A)	 permanente	/	dispensável	/	política	/	indisponíveis
(B)	 provisória	/	essencial	/	política	/	indisponíveis
(C) provisória / essencial / jurídica / indisponíveis
(D) permanente / essencial / jurídica / indisponíveis
(E) permanente / essencial / jurídica / disponíveis

As decisões do Ministério Público fundadas 
em sua autonomia funcional, administrativa e 
financeira, obedecidas as formalidades legais e 
ressalvada a competência constitucional do Poder 
Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, têm

(A)	 eficácia	contida	e	executoriedade	condicionada.
(B)	 eficácia	contida	e	executoriedade	imediata.
(C)	 eficácia	limitada	e	executoriedade	imediata.
(D)	 eficácia	plena	e	executoriedade	condicionada.
(E)	 eficácia	plena	e	executoriedade	imediata.

De acordo com a Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado da Bahia, é/são órgão(s) de 
administração do Ministério Público

(A)	 as	Procuradorias	e	as	Promotorias	de	Justiça.
(B)	 a	Ouvidoria	do	Ministério	Público.
(C)	 os	Centros	de	Apoio	Operacional.
(D) a Comissão de Concurso.
(E)	 os	 Órgãos	 de	 Apoio	 Técnico,	 Administrativo	 e	 de	

Assessoramento.

De acordo com a Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado da Bahia, as Promotorias de 
Justiça poderão ser, EXCETO

(A)	 Especializadas.
(B)	 Cumulativas	ou	Gerais.
(C)	 Administrativas.
(D) Criminais.
(E) Cíveis.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, na hipótese 
de vacância, impedimento, afastamento ou 
ausência do Procurador-Geral de Justiça Adjunto, 
o Procurador-Geral de Justiça será substituído 
pelo

(A)	 Assessor	Especial.

(B)	 Secretário-Geral.
(C)	 Assistente	Militar.
(D)	 Procurador-Geral	 de	 Justiça	 Adjunto	 Para	 Assuntos	

Jurídicos.
(E)	 Superintendente	de	Gestão	Administrativa.

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, 
compete aos Promotores de Justiça, EXCETO

(A)	 impetrar	 “habeas	 corpus”,	mandado	de	 segurança	e	
requerer correição parcial ou reclamação, inclusive 
perante os Tribunais competentes.

(B)	 atender	a	qualquer	do	povo,	tomando	as	providências	
cabíveis,	cientificando	o	interessado	das	providências	
efetivadas.

(C) requisitar a cartórios, repartições ou autoridade 
competente, certidões, exames e esclarecimentos 
necessários ao exercício de suas funções.

(D) integrar comissão de concurso de ingresso na carreira 
do	Ministério	Público.

(E)	 fiscalizar	 e	 inspecionar	 as	 fundações	 privadas	 e	 as	
instituídas	pelo	poder	público,	as	empresas	públicas	e	
as empresas privadas, adotando as medidas cabíveis.

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, 
assinale a alternativa correta. A ação civil para a 
decretação da perda do cargo dos membros do 
Ministério Público, após autorização do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, 
será proposta

(A)	 pelo	Procurador-Geral	de	Justiça	perante	o	Superior	
Tribunal	de	Justiça.

(B)	 pelo	Procurador-Geral	 de	 Justiça	 perante	 o	Tribunal	
de	Justiça	local.

(C)	 pelo	Procurador	de	Justiça	perante	o	Superior	Tribunal	
de	Justiça.

(D)	 pelo	Promotor	de	Justiça	perante	o	Tribunal	de	Justiça	
local.

(E)	 pelo	Promotor	de	Justiça	perante	o	Tribunal	Regional	
Federal local.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45



12 Cargo: Assistente Técnico - Administrativo

QUESTÃO 51

QUESTÃO 52

QUESTÃO 53

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Os membros do Ministério 
Público sujeitam-se a regime jurídico especial, são 
independentes no exercício de suas funções, e 
têm as seguintes garantias:

I. vitaliciedade, após 3 (três) anos de 
exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

II. inamovibilidade, salvo por motivo de 
interesse público.

III. irredutibilidade de vencimentos, observado, 
quanto à remuneração, o disposto na 
Constituição Federal.

IV. inimputabilidade relativa aos crimes 
praticados no exercício do cargo.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	I,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	II	e	III.
(D)	 Apenas	I	e	IV.
(E) I, II, III e IV.

De acordo com a Lei Complementar 24/2006, a 
qual regulamenta a competência da Ouvidoria do 
Ministério Público do Estado da Bahia, o cargo de 
Ouvidor do Ministério Público será exercido por 
Procurador de Justiça em atividade, eleito para 
mandato de

(A)	 03	(três)	anos,	permitida	uma	recondução.
(B)	 02	(dois)	anos,	permitida	uma	recondução.
(C) 02 (dois) anos, não sendo permitida recondução.
(D) 01 (um) ano, permitida uma recondução.
(E) 01 (um) ano, não sendo permitida recondução.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado da Bahia, são requisitos básicos 
para ingresso no serviço público, EXCETO

(A)	 idade	mínima	de	vinte	e	um	anos.
(B)	 nacionalidade	brasileira	ou	equiparada.
(C) gozo dos direitos políticos.
(D) quitação com as obrigações militares e eleitorais.
(E) nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo.

N O Ç Õ E S  A D M I N I S T R AT I VA S

A departamentalização decorre da diferenciação de 
atividades dentro da empresa. Assinale a alternativa 
que apresenta o critério de departamentalização 
que é definido conforme a especialização, com 
base nos contatos entre pessoas localizadas em 
diferentes fluxos de trabalho. 

(A)	 Interdependência	do	fluxo	de	trabalho.
(B)	 Interdependência	no	processo.
(C) Interdependência de escala.
(D) Interdependência social.
(E) Interdependência por projeto.

A função de controle, vista em sua totalidade, 
pode ser conceituada como um processo, uma vez 
que se refere a uma série de etapas que buscam 
assegurar que a organização alcance seus 
objetivos. Assinale a alternativa que apresenta as 
etapas do processo de controle.

(A)	 Estabelecimento	 de	 parâmetros	 de	 desempenho;	
medição do desempenho real; comparação do 
desempenho observado com os parâmetros 
preestabelecidos; e implementação de medidas 
corretivas, ajustando o desempenho ou os parâmetros.

(B)	 Identificação	 da	 situação-problema;	 avaliação	 da	
situação-problema; construção de indicadores para 
avaliar a situação-problema; coleta de dados sobre o 
desempenho da situação-problema; julgamento dos 
dados coletados; e implementação de adequações 
para eliminar ou minimizar o problema.

(C) Estabelecimento de instrumentos de mensuração; 
ajustamento dos instrumentos aos objetos a serem 
mensurados;	 coleta	de	medidas	dos	objetos	através	
dos instrumentos; avaliação das medidas coletadas; e 
implementação de correções quando necessário.

(D)	 Identificação	 dos	 objetos	 a	 serem	 controlados;	
adoção	 de	 procedimentos	 de	 controle;	 verificação	
da adequação dos objetos em relação aos 
procedimentos; ajuste dos objetos aos procedimentos; 
retroalimentação do processo de controle.

(E) Estabelecimento de padrões mensuráveis; 
estabelecimento dos elementos a serem medidos; 
utilização dos padrões e dos elementos; exercício do 
controle nos padrões e nos elementos; continuação da 
execução dos padrões e dos elementos.

A organização é uma das mais complexas funções 
administrativas, já que diz respeito a decisões 
cujos alcances e consequências são difíceis de 
antecipar. A seguir, estão elencados os elementos 
do processo de organização numerados de 1 a 
6. Depois, são apresentados aspectos desses 
elementos. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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QUESTÃO 54

QUESTÃO 56

QUESTÃO 57

QUESTÃO 55
1. Especialização do trabalho.
2. Cadeia de comando.
3. Amplitude de controle.
4. Departamentalização.
5. Centralização e descentralização.
6. Formalização.

(   ) Decorre da distância de autoridade e 
responsabilidade e mede o número de 
pessoas subordinadas a um administrador.

(   ) Referem-se ao nível hierárquico no qual 
são tomadas as decisões.

(   ) Grau em que as tarefas são divididas 
e padronizadas para que possam ser 
aprendidas e realizadas de forma 
relativamente rápida por um único indivíduo 
em dada organização.

(   ) Especifica que a autoridade deve passar 
do topo até o último elemento da hierarquia 
organizacional por uma linha clara e 
ininterrupta, identificando quem deve 
responder a quem.

(   ) Dimensão que se refere ao grau de controle 
da organização sobre o indivíduo. 

(   ) Permite simplificar o trabalho do 
administrador, aumentando a eficácia e a 
eficiência da administração, pois contribui 
para  um aproveitamento mais racional dos 
recursos disponíveis nas organizações.

(A)	 4	–	2	–	3	–	1	–	5	–	6.
(B)	 5	–	3	–	6	–	4	–	2	–	1.
(C)	 1	–	4	–	5	–	3	–	2	–	6.
(D)	 2	–	1	–	4	–	6	–	3	–	5.
(E)	 3	–	5	–	1	–	2	–	6	–	4.

A administração de processos consiste em 
administrar as funções permanentes como elos 
de uma corrente e não como departamentos 
isolados uns dos outros. Assinale a alternativa 
que apresenta o que a organização por processos 
permite.

(A)	 Permite	 que	 as	 atividades	 sejam	 desempenhadas	
em etapas, proporcionando alcançar os objetivos 
organizacionais na apuração global dos resultados.

(B)	 Permite	 analisar	 cada	 departamento	 como	
unidade autônoma com possibilidades de atuação 
descentralizada.

(C) Permite que as funções trabalhem de forma 
coordenada,	 aumentando	 a	 eficiência	 ao	 longo	 de	
todo o processo.

(D) Permite que os serviços sejam analisados de forma 
integrada na estrutura administrativa da organização.

(E) Permite que as categorias de tarefas sejam executadas 
em todas as unidades da organização ao mesmo 
tempo.

A formulação de alternativas no planejamento 
estratégico pode ser feita dentro de padrões 
rotineiros ou altamente criativos. Assinale a 
alternativa que representa estratégias defensivas, 
conservadoras e de manutenção do status quo da 
organização.

(A)	 Passividade.
(B)	 Busca	de	resultados.
(C) Proatividade.
(D)	 Analítica.
(E) Reatividade.

Assinale a alternativa que apresenta as modalidades 
de licitação previstas na legislação brasileira e que 
devem ser aplicadas na administração pública em 
geral.

(A)	 Maior	lance	ou	oferta;	menor	preço;	melhor	técnica;	e	
técnica	e	preço.

(B)	 Convite;	 tomada	 de	 preços;	 concorrência;	 concurso;	
leilão; e pregão.

(C)	 Menor	preço;	e	melhor	técnica.
(D) Convite; tomada de preços; concorrência; concurso; e 

leilão.
(E) Convite; tomada de preços; concorrência; concurso; 

leilão; pregão; e consulta.

A receita pública é constituída de tributos 
instituídos pelas entidades de direito público, 
compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da constituição e das 
leis vigentes em matéria financeira. A receita 
é classificada nas categorias econômicas 
denominadas receitas correntes e receitas de 
capital, cujas categorias estão numeradas a 
seguir. Considere estas categorias de receitas, 
relacione com os exemplos correspondentes 
a cada categoria e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

1. Receitas correntes.
2. Receitas de capital.

(   ) Operações de Crédito.
(   ) Receita Tributária.
(   ) Receita Patrimonial.
(   ) Amortização de Empréstimos.
(   ) Receita Agropecuária, industrial e de 

serviços.
(   ) Transferências Correntes.
(   ) Alienação de Bens.

(A)	 1	–	2	–	2	–	1	–	2	–	2	–	1.
(B)	 1	–	1	–	1	–	2	–	2	–	2	–	2.
(C)	 2	–	1	–	1	–	2	–	1	–	1	–	2.
(D)	 2	–	2	–	2	–	1	–	1	–	1	–	1.
(E)	 1	–	2	–	2	–	2	–	1	–	2	–	1.
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Para os efeitos da Lei complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, assinale a alternativa que apresenta 
a organização controlada que receba do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento 
de despesas com pessoal ou de custeio em 
geral ou de capital, excluídos, no último caso, 
aqueles provenientes de aumento de participação 
acionária.

(A)	 Ente	da	federação.
(B)	 Empresa	estatal.
(C) Empresa controlada.
(D) Empresa estatal dependente.
(E)	 Autarquia.

A gestão de pessoas ou a área de recursos humanos 
de uma organização pode ser considerada peça-
chave para o sucesso organizacional, uma vez 
que as pessoas levam consigo os recursos 
organizacionais mais importantes que podem 
existir. Assinale a alternativa que apresenta 
somente alguns destes recursos organizacionais 
que as pessoas constituem.

(A)	 Motivação,	 capacitação,	 materiais,	 inspiração	 e	
criatividade.

(B)	 Qualidade,	 organização,	 economia,	 experiência	 e	
conhecimento.

(C) Incentivo, desempenho, inteligência, dedicação e 
inspiração.

(D) Inteligência, experiência, conhecimento, inspiração e 
criatividade.

(E) Economia, materiais, desempenho, dedicação e 
motivação.

Para fazer uma organização ou um departamento 
produzir resultados, o administrador deve 
desempenhar funções ativadoras. Assinale a 
alternativa que apresenta um tipo de influência 
interpessoal exercida em uma situação e dirigida 
por meio do processo da comunicação humana à 
consecução de um ou mais objetivos específicos.

(A)	 Motivação.
(B)	 Incentivo.
(C) Expectativa.
(D) Recompensa.
(E) Liderança.

R A S C U N H O

QUESTÃO 58

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60
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D I S C U R S I VA

1.  A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a)		 o	conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;
b)  o atendimento ao tema proposto na questão;
c)  a clareza de argumentação/senso crítico;
d)  a seletividade de informação;
e) a criatividade/originalidade;
f) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2.  O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a)		 em	casos	de	não	atendimento	ao	conteúdo	avaliado	e	ao	tema	proposto,	de	manuscrever	em	letra	ilegível	ou	de	grafar	por	

outro meio que não o determinado no Edital 198/2013;
b)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c)  redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d)		 não	apresentar	as	questões	redigidas	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregar	em	branco;
e)	 apresentar	 identificação,	em	local	 indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	nome	qualquer,	

número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

3.  O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova 
discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

Considere que, para a organização de um arquivo, é necessário um plano de classificação, uma rotina de 
arquivamento e um plano de destinação de documentos. Formule uma rotina de arquivamento de documentos 
com a descrição das seguintes etapas: inspeção; leitura; seleção; hora e data de entrada; registro; classificação; 
ordenação; arquivamento.

QUESTÃO 01


