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Caderno de
Prova


05

05 de agosto



das 14h às 19h00min



50 questões

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS
REDAÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

Instruções

Atenção!

___________________________________________

_________________________________________

Para fazer a prova você usará:

■ Não é permitido qualquer tipo de consulta
durante a realização da prova.
■ Para cada questão são apresentadas 5 (cinco)
alternativas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao
enunciado da questão.
■ A interpretação das questões é parte integrante
da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais.
■ Não destaque folhas da prova.
■ Você somente poderá entregar sua prova após
60 (sessenta) minutos do início.
■ Os três últimos candidatos somente poderão
retirar-se da sala simultaneamente.
■ Ao se retirar da sala não leve consigo nenhum
material de prova, exceto o quadro para
conferência de gabarito.

■ este caderno de prova;
■ um cartão-resposta que contém seu nome,
número de inscrição e espaço para sua
assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
■ faltam folhas;
■ a sequência das questões está correta;
■ há imperfeições gráficas que possam causar
dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno
de prova completo e o cartão-resposta
devidamente preenchidos e assinados.
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Redação
___________________________________________
A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas
descontado para efeito de correção.
Será atribuída pontuação 0 (zero) às redações:
■ escritas a lápis, lapiseira ou caneta de tinta que não seja na cor azul ou preta;
■ que não apresentem texto escrito na folha oficial de redação, que será considerada “em branco”;
■ que estiverem escritas no verso da folha oficial de redação;
■ que não estiverem escritas em Língua Portuguesa;
■ que não observarem o limite mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.
■ que não atenderem à proposta solicitada (dissertação);
■ escritas em versos;
■ com fuga total do tema;
■ resultantes de plágio;
■ com identificação (nome, assinatura, rubrica ou apelido) do candidato na folha oficial definitiva de redação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(35 questões)

Questão 01
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios, exceto:
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

repúdio ao racismo
concessão de refúgio
prevalência dos direitos humanos
autodeterminação dos povos
não-intervenção

Questão 02
A Constituição Federal Brasileira elenca uma série de direitos e deveres individuais e
coletivos que devem ser observados, tanto pelo Estado quanto pelos particulares.
Assinale a alternativa que apresenta um direito constitucional.
A. ( ) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, apenas quando
estes forem previstos em legislação ordinária.
B. ( ) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus
bens.
C. ( ) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
independentemente das qualificações profissionais que a lei estabelecer.
D. ( ) A propriedade atenderá a sua função social de modo a não limitar o exercício
do direito pelo proprietário.
E. ( ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo permitida a de
caráter paramilitar.
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Questão 03
Assinale a alternativa correta em relação ao instituto da pena prevista na Constituição
Federal Brasileira.
A. ( ) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, independentemente do
valor do patrimônio transferido.
B. ( ) Não há, em nenhuma hipótese, pena de morte ou de trabalhos forçados.
C. ( ) A privação ou restrição de liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação
social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos são espécies de
penas constitucionalmente previstas.
D. ( ) Não há crime sem lei anterior que o defina, mas pode haver pena sem prévia
cominação legal.
E. ( ) A prática do racismo constitui crime afiançável e prescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei.
Questão 04
Considerando a inserção do Brasil nas relações internacionais, analise as proposições
a respeito das determinações previstas no Texto Constitucional Brasileiro.
I.

Os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte podem prever outros
direitos e garantias fundamentais, além daqueles já assegurados na Constituição
Federal Brasileira.

II.

Qualquer tratado e convenção internacionais que forem aprovados, em cada uma
das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional.

III. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional cuja criação
tenha manifestado adesão.
Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

4

Concurso Público para Técnicos Administrativos 2018

Questão 05
Os valores sociais são consagrados como fundamentos do Estado Democrático de
Direito pela Constituição Federal Brasileira e compõem o largo rol de direitos
fundamentais que visam à concretização da igualdade social.
Considerando a importância dos valores sociais, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, um desses direitos previstos na Constituição Federal Brasileira.
A. ( ) Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de quatro anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o
limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
B. ( ) Aviso prévio integral do tempo de serviço, sendo no mínimo de um mês, nos
termos da lei.
C. ( ) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados ou domingos.
D. ( ) Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
E. ( ) Teto salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
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Questão 06
A Constituição Federal Brasileira é o mais expressivo e rico arsenal jurídico na
enunciação do sistema processual e de seus valores, estabelecendo tanto garantias
constitucionais do processo quanto de jurisdição constitucional das liberdades. No
tocante à jurisdição constitucional das liberdades, há expressa previsão de remédios
processuais que são elevados à dignidade constitucional.
Com relação aos remédios constitucionais, assinale a alternativa correta.
A.(

)

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e de ônus da sucumbência.

B.(

)

Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção
apenas por ilegalidade.

C.(

)

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político
com representação no Congresso Nacional ou por organização sindical,
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa dos interesses de seus
membros ou associados.

D.(

)

O mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício de qualquer direito de titularidade
do indivíduo.

E.(

)

Concede-se o habeas data para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter privado.

Questão 07
Quanto aos atos administrativos, assinale a alternativa que contém, corretamente, um
dos seus requisitos.
A. ( ) Motivo é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato. O
motivo pode ser previsto em lei ou não.
B. ( ) Forma é o revestimento exterior do ato, sendo equivalente à formalização por
meio de uma dada solenidade requerida para o ato.
C. ( ) Objeto é aquilo sobre o que o ato dispõe. Sendo inexistente o objeto, ainda
caberá a convalidação do ato.
D. ( ) Finalidade é o bem jurídico a que o ato deve atender. Para cada finalidade
que a Administração Pública pretende alcançar existe um ato definido em lei
e, em caso de lacuna, cabe ao administrador público a determinação.
E. ( ) Causa é uma relação de adequação entre os pressupostos do ato e seu
objeto, ou seja, é o vínculo de pertinência entre o motivo e a forma do ato.
6
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Questão 08
O direito de greve é um direito constitucionalmente assegurado a todo trabalhador.
Considerando que o legítimo exercício do direito de greve consiste na suspensão
coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços ao
empregador, analise as proposições de acordo com a Constituição Federal Brasileira
em relação ao direito de greve.
I.

Compete aos sindicatos dos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercer o direito de greve e sobre os interesses que devam por meio deste
direito defender.

II.

A lei definirá os serviços ou as atividades essenciais e disporá sobre o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

III.

Os trabalhadores não se sujeitam à responsabilidade civil ou penal por eventuais
abusos cometidos durante o exercício do direito de greve, por se tratar de um
direito fundamental garantido a todo trabalhador.

Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 09
A Administração pode ___________ seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou ___________ por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os ___________ , e ressalvada, em
todos os casos, a ___________ ____.
Com base na teoria dos atos administrativos, assinale a alternativa que completa
corretamente a citação.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

revogar – anulá-los – direitos de terceiros – apreciação judicial
anular – revogá-los – direitos adquiridos – apreciação judicial
revogar – anulá-los – direitos adquiridos – apreciação judicial
anular – revogá-los – direitos adquiridos – apreciação administrativa
anular – anular– direitos de terceiros – apreciação administrativa
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Questão 10
A aposentadoria é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal
Brasileira ao trabalhador que cumpre os requisitos exigidos pelas diferentes espécies
de aposentadoria. Em relação aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, a Constituição Federal Brasileira assegura um regime especial de
previdência.
Considerando as disposições constitucionais, atualmente em vigor, sobre o regime
previdenciário destes servidores públicos, assinale a alternativa correta.
A. (

)

Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua
concessão, poderão, excepcionalmente, exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão.

B. (

)

É assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, apenas dos servidores
ativos e inativos, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial.

C. (

)

Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio.

D. (

)

É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria, ressalvados, exclusivamente, os casos de
servidores portadores de deficiência.

E. (

)

Os servidores poderão aposentar-se compulsória, voluntariamente ou em
decorrência de invalidez permanente ou temporária, a depender da
gravidade da incapacidade do trabalhador.

8

Concurso Público para Técnicos Administrativos 2018

Questão 11
Associe as duas colunas, relacionando os princípios constitucionais da Administração
Pública com as suas respectivas características.
1. Legalidade

(

) A Administração tem que tratar todos os administrados
sem discriminações, benéficas ou detrimentosas.

2. Impessoalidade

(

) Impõe limitações ao exercício do poder estatal,
legitimando o controle jurisdicional de todos os atos do
Poder Público que transgridem os valores éticos que
devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos
governamentais.

3. Moralidade

(

) O administrador público, no exercício da sua atividade
funcional, está sujeito aos mandamentos da lei e às
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou
desviar.

4. Publicidade

(

) O agente público deve desempenhar da melhor maneira
possível suas atividades, e a Administração deve ser o
mais racional possível, no intuito de alcançar melhores
resultados na prestação dos serviços públicos.

5. Eficiência

(

) Dever administrativo de manter plena transparência em
seus comportamentos, além de dar conhecimento do ato
administrativo ao público em geral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3–2–5–4–1
1–3–5–2–4
2–3–1–5–4
1–2–5–3–4
2–5–1–3–4
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Questão 12
A lei permite à Administração Pública aplicar penalidades às infrações funcionais de
seus servidores, sendo que a aplicação da punição, por parte do superior hierárquico,
é um poder-dever, pois se não o fizer incorrerá em crime contra Administração
Pública. Esta hipótese refere-se ao exercício de poder:
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

disciplinar
discricionário
hierárquico
punitivo do Estado
de Polícia

Questão 13
Considerando que os atos administrativos possuem atributos típicos, que são
inexistentes nos atos de Direito Privado, analise as proposições.
I.

Autoexecutoriedade é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da
função administrativa, pode exigir de terceiros o cumprimento e a observância das
obrigações por ele impostas.

II.

Exigibilidade é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir
materialmente o administrado, sem necessidade de buscar previamente as vias
judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu.

III. Imperatividade é a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a
terceiros, independentemente da sua concordância, sendo também conhecida
como “poder extroverso”.
Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa III é verdadeira.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Questão 14
Contrato administrativo é um tipo de avença firmada entre a Administração e terceiros
no qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo do objeto, a permanência
do vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-se a imposições variáveis de
interesse público, preservados os interesses patrimoniais do contratante privado.
Considerando as peculiaridades desta tipologia de contratação, assinale a alternativa
correta.
A. ( ) O contrato administrativo, dado o princípio da supremacia do interesse
público, configura espécie de relação jurídica em que assistem vantagens e
poderes apenas para uma das partes.
B. ( ) O estabelecimento dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão
e de entrega é cláusula facultativa nos contratos administrativos, tendo em
vista a possibilidade de incidência de caso fortuito e força maior que podem
implicar alteração do cronograma inicial.
C. ( ) As cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos
administrativos poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado
com base na melhor adequação às finalidades de interesse público.
D. ( ) A rescisão unilateral do contrato pela Administração somente pode ocorrer
nos casos previstos em lei e, por isso, prescinde de motivação, embora sejam
garantidos nos autos do processo o contraditório e a ampla defesa.
E. ( ) A garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, presente nas
relações obrigacionais de Direito Privado, também se verifica nos contratos
administrativos de modo a preservar a sua natureza comutativa e
sinalagmática.

Questão 15
A Lei n. 8.666/1993 dispõe que as licitações serão processadas e julgadas na
conformidade dos seguintes princípios, exceto:
A. ( ) A igualdade confere tratamento isonômico a todos que afluírem ao certame e
a oportunidade de disputa por qualquer interessado.
B. ( ) A impessoalidade encarece a proscrição de quaisquer favoritismos ou
discriminações impertinentes, sublinhando o dever de que sejam todos os
licitantes tratados com neutralidade.
C. ( ) A vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração a respeitar
estritamente as regras que já previamente estabelecidas para disciplinar o
certame.
D. ( ) A probidade administrativa sublinha que o certame deve ser conduzido em
estrita obediência a pautas de moralidade, lealdade e boa-fé no trato com os
licitantes.
E. ( ) O julgamento subjetivo almeja impedir que a licitação seja decidida sob o
estrito designío da lei, levando em consideração propósitos e
fundamentações particulares.
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Questão 16
De acordo com a Lei n. 8.666/1993, as obras e os serviços são modalidades de
licitação e poderão ser executados por meio de contratação de terceiros por parte do
órgão ou da entidade administrativa, sob qualquer dos seguintes regimes, exceto:
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

empreitada por preço global
empreitada por serviço
empreitada por preço unitário
tarefa
empreitada integral

Questão 17
Considerando que serviço público é a atividade de oferecimento de utilidade ou
comodidade material para a satisfação da coletividade em geral, mas fruível
individualmente pelos administrados, analise as proposições.
I.

Apesar de o Estado assumir como própria, a prestação do serviço público pode
ser prestada diretamente ou, sob o regime de Direito Público, por alguém
qualificado pelo Estado.

II.

Pelo fato de o serviço público ser reputado imprescindível e necessário, a sua
prestação deve, necessariamente, ser realizada diretamente pela Administração
Pública.

III.

O princípio da continuidade do serviço público corresponde à impossibilidade de
sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso ou
interrompido.

Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa I é verdadeira.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Questão 18
De acordo com a disciplina do estágio probatório prevista no Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, Lei n. 6.745/1985, analise as proposições.
I.

Idoneidade moral, assiduidade e pontualidade, disciplina e eficiência são os
requisitos básicos do estágio probatório, os quais são verificados por uma
comissão composta de três (3) membros, designada por autoridade competente.

II.

O funcionário nomeado para cargo efetivo fica sujeito a um período de estágio
probatório de 03 (três) anos, com o objetivo de apurar os requisitos necessários à
confirmação no cargo para o qual foi nomeado.

III. Quando o funcionário em estágio probatório não preencher quaisquer dos
requisitos básicos para a confirmação no cargo para o qual foi nomeado, o
mesmo sofrerá remoção por interesse do serviço público.
Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa II é verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 19
Considerando o processo disciplinar previsto no Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, Lei n. 6.745/1985, assinale a alternativa correta.
A. ( ) A autoridade que tiver conhecimento de irregularidade ocorrida em sua
jurisdição pode, a sua discricionariedade, promover a apuração em processo
disciplinar.
B. ( ) O processo disciplinar precederá, obrigatoriamente, às penas de demissão,
de cassação de aposentadoria ou disponibilidade e de destituição de função
de confiança.
C. ( ) O processo disciplinar será realizado por uma comissão composta de 03
(três) funcionários efetivos e estáveis, sendo o presidente, obrigatoriamente,
bacharel em Direito.
D. ( ) Na impossibilidade de citação pessoal do acusado, esta será feita via correio,
com prazo de 15 (quinze) dias para a defesa, a contar do dia do recebimento
do aviso.
E. ( ) Da revisão do processo de que resultou pena disciplinar, poderá resultar
agravação da própria pena.
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Questão 20
Considerando o Estatuto da UDESC, Decreto n. 4.184/2006, assinale a alternativa que
não contempla um Órgão de Deliberação Superior da Universidade.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Conselho Curador
Conselho Comunitário
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Conselho de Administração
Conselho Universitário

Questão 21
Associe as duas colunas, relacionando as espécies de movimentação funcional
previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
Lei n. 6.745/1985, com a sua respectiva definição.
(1) Transferência

(

) é a movimentação funcional que advém em decorrência da
modificação do estado físico ou das condições de saúde
do funcionário, que aconselhe o seu aproveitamento em
atribuições diferentes, compatíveis com a sua condição
funcional.

(2) Readaptação

(

) é o conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao
funcionário público condições para melhor desempenho
profissional.

(3) Recondução

(

) é a volta do funcionário ao cargo por ele anteriormente
ocupado, em consequência de reintegração decretada em
favor de outrem ou, sendo estável, quando inabilitado no
estágio probatório em outro cargo efetivo para o qual
tenha sido nomeado, ou, ainda, quando for declarada
indevida a transferência, a promoção por antiguidade e o
acesso.

(4) Substituição

(

) ocorre nos casos de impedimento de ocupante de cargo
em comissão ou de função de confiança, podendo ser
automática ou depender de ato da autoridade competente.

(5) Treinamento

(

)

é a mudança de um cargo para outro de igual vencimento,
desde que preenchidos os requisitos da respectiva
especificação, observada a existência de vaga.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3–2–4–1–5
4–5–1–3–2
3–5–2–4–1
2–5–3–4–1
2–5–4–3–1
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Questão 22
De acordo com a disciplina do horário de trabalho prevista no Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, Lei n. 6.745/1985, assinale a alternativa
correta.
A. ( ) A marcação do cartão de ponto pode ser feita pelo próprio funcionário ou pela
sua chefia imediata.
B. ( ) O funcionário é obrigado a avisar à sua chefia imediata em até 48 (quarenta e
oito) horas, quando por doença ou força maior, não puder comparecer ao
serviço.
C. ( ) Sem prejuízo dos seus direitos, o funcionário poderá faltar ao serviço 08 (oito)
dias consecutivos por motivo do seu casamento, nascimento do filho, ou
falecimento do cônjuge ou pessoa com quem viva e parentes até segundo
grau.
D. ( ) As faltas ao serviço decorrentes de provas escolares, coincidentes com o
horário de trabalho não serão justificadas, sendo consideradas faltas.
E. ( ) À funcionária lactante é assegurado, sem qualquer prejuízo, o direito de
ausentar-se do serviço pelo espaço de até 02 (duas) horas por dia,
dependendo da carga horária a que estiver sujeita, até que o filho complete
04 (quatro) meses de idade.

Questão 23
Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, Lei
n. 6.745/1985, preencha as lacunas abaixo.
___________ é o direito que adquire o funcionário nomeado por concurso de não ser
exonerado ou demitido, após ___________ anos de tempo de serviço, senão em
virtude de ___________ em que se lhe tenha assegurado ampla defesa, dizendo
respeito ao ___________ e não ao ___________.
Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as
lacunas.
A. ( ) Estabilidade – 03 (três) – processo disciplinar – serviço público – cargo
B. ( ) Tempo de serviço estadual – 02 (dois) – sentença judicial – cargo – serviço
público
C. ( ) Estabilidade – 02 (dois) – sentença judicial ou processo disciplinar – serviço
público – cargo
D. ( ) Estabilidade – 02 (dois) – processo disciplinar – cargo – serviço público
E. ( ) Progresso funcional – 03 (três) – sentença judicial ou processo disciplinar –
serviço público – cargo
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Questão 24
A demissão simples, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Santa Catarina, Lei n. 6.745/1985, incompatibiliza o ex-funcionário com o exercício de
cargo ou emprego público pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, tendo em vista
as circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Assinale a alternativa que apresenta a hipótese de infração disciplinar punível com
demissão simples.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ofensa moral contra qualquer pessoa no recinto da repartição
Impontualidade
Indisciplina ou insubordinação
Inassiduidade intermitente
Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha ou perito,
em processo disciplinar.

Questão 25
O Estatuto da UDESC, Decreto n. 4.184/2006, dispõe que a Reitoria é o órgão
executivo superior da UDESC.
Com relação às eleições para os cargos de Reitor e Vice-reitor, assinale a alternativa
correta.
A. ( ) São cargos privativos de brasileiros, integrantes de carreira do Magistério
Superior da UDESC há, pelo menos, 10 (dez) anos com regime de dedicação
integral.
B. ( ) A eleição é realizada pelo sistema de votação no qual os votos do corpo
docente representem 1/3 (um terço), os votos do corpo técnico administrativo
representem 1/3 (um terço), e os votos do corpo discente representem 1/3
(um terço).
C. ( ) As eleições são convocadas pela Comissão Eleitoral Central, por meio de
Edital publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do pleito.
D. ( ) Os nomes dos candidatos eleitos são encaminhados ao Governador do
Estado, após a homologação do Conselho Universitário, pelo menos 15
(quinze) dias antes do término do mandato do Reitor, para fins de nomeação
e posse.
E. ( ) As inscrições de candidaturas serão feitas individualmente, devendo constar o
nome do candidato e o cargo ao qual está concorrendo, se de Reitor ou de
Vice-reitor.
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Questão 26
Segundo o Estatuto da UDESC, Decreto n. 4.184/2006, a instituição goza de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira, patrimonial e
disciplinar.
Assinale a alternativa que compreende uma das atividades inerentes à autonomia
administrativa da instituição.
A. ( ) Prestar serviços à comunidade.
B. ( ) Fixar a remuneração dos seus serviços à comunidade.
C. ( ) Elaborar e reformar o Estatuto, a ser submetido ao Chefe do Poder
Legislativo.
D. ( ) Fixar o número de vagas, critérios de seleção e admissão de acadêmicos.
E. ( ) Estabelecer e executar política de ensino, pesquisa e extensão, de forma
indissociável.

Questão 27
Conforme o Regimento Geral da UDESC, o órgão responsável por emitir parecer
sobre o acompanhamento e a avaliação do desempenho funcional do servidor é
responsabilidade do(a):
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Setor de Lotação e Movimentação
Coordenadoria de Avaliação Institucional
Secretaria de Controle Interno
Comissão Permanente de Pessoal Técnico Universitário
Órgão Suplementar Setorial

Questão 28
Segundo previsto na Lei n. 8.666/1993, para habilitação nas licitações, exigir-se-á dos
interessados a apresentação de determinada documentação, exceto documentos
relativos a(ao):
A.
B.
C.
D.

(
(
(
(

)
)
)
)

habilitação jurídica.
qualificação técnica.
qualificação econômica-financeira.
cumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
E. ( ) regularidade contábil.
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Questão 29
De acordo com a Lei n. 8.666/1993, existem cláusulas necessárias em todo contrato
administrativo, exceto as que estabeleçam:
A. ( ) o regime de execução ou a forma de fornecimento.
B. ( ) a obrigação do contrato de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
C. ( ) as condições de exportação e a taxa de câmbio para conversão de acordo
com a data da conclusão do contrato, quando for o caso.
D. ( ) o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica.
E. ( ) os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas.

Questão 30
O docente ocupante do cargo de Professor Universitário possuidor de título de pósgraduação em nível de doutorado ou equivalente ou, ainda, de notório saber,
contratado temporariamente para o fim exclusivo de dedicar-se às atividades de
ensino, pesquisa, extensão e às respectivas atividades pedagógicas dos cursos de
graduação e pós-graduação é definido pelo Regimento Geral da UDESC como:
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Professor Efetivo
Professor Substituto
Professor Temporário
Professor Visitante
Professor Coordenador
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Questão 31
Santa Catarina possui muitos escritores e pesquisadores cuja produção intelectual
resgata a cultura da capital, incluindo aspectos folclóricos, lendas e superstições. Um,
dentre eles, dedicou atenção às histórias místicas, envolvendo bruxas que fazem parte
da cultura açoriana.
Assinale a alternativa que indica o nome deste escritor catarinense.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Salim Miguel
Oswaldo Rodrigues Cabral
Franklin Cascaes
Victor Antônio Peluso Jr.
Cruz e Souza

Questão 32
Em abril de 2018 o Governo do Estado de Santa Catarina publicou matéria cuja
chamada surpreendeu: “Santa Catarina é destaque Nacional”. Vários quesitos foram
analisados e retrataram, dentro de uma conjuntura nacional de crise, uma situação
menos caótica no Estado.
fonte: http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/desenvolvimento-economico/santa-catarina-edestaque-nacional

Analise as proposições em relação ao Estado de Santa Catarina.
I.

Em 2017, foi o segundo Estado que mais gerou empregos no país, perdendo
somente para São Paulo.
Em 2017, o PIB catarinense cresceu 2,6% contra 1% da média nacional.
Santa Catarina ficou em primeiro lugar no Sele Resgata. As 32 empresas
classificadas se destacaram pelo investimento em ressocialização de detentos,
política de Estado que vem sendo realizada desde 2011, pela Secretaria de
Justiça e Cidadania. Assim constata-se que em 2011 pouco mais de mil presos
exerciam atividade laboral e em 2018 já são mais 6.200.
Em 2018 os índices de violência em Santa Catarina caíram desde o início do
ano. O Secretário de Segurança Pública informou que em 71,5% dos municípios
não há registros de homicídios desde o início de 2018.
Santa Catarina apresenta uma das menores taxas de mortalidade infantil do
país.

II.
III.

IV.

V.

Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Todas as afirmativas são verdadeiras.

19

Concurso Público para Técnicos Administrativos 2018

Questão 33
A região Sul de Santa Catarina passou da condição manufatureira (extração de
carvão) para uma economia diversificada. Esta diversificação se acelerou nos anos
1970 e nos idos de 1990 se tornou extremamente competitiva em alguns setores,
superando, no início do milênio, a produção paulista num determinado setor.
Assinale a alternativa que contém o setor que era responsável por 90% da produção
brasileira no estado catarinense.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Móveis e artefatos de madeira
Descartáveis plásticos
Calçados e bolsas
Têxteis e linhas
Carnes e aves

Questão 34
Santa Catarina se destaca nacionalmente com o turismo diversificado. Neste aspecto
tem-se três temas turísticos principais: Turismo de sol e mar; Estâncias Hidrominerais
e Turismo Rural; além do turismo de negócios e eventos, esportes radicais, religioso,
compras, entre outros.
Analise as proposições sobre o turismo catarinense.
I.

Os municípios que mais atraem turistas no estado são Florianópolis, Balneário
Camboriú e Blumenau.
II. Entre as cidades de turismo rural, destacam-se Lages, Treze Tílias e Bom
Jardim da Serra.
III. As cidades que representam o turismo em estâncias hidrominerais são Piratuba,
Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz e Gravatal.
IV. Florianópolis se destaca não só como capital de turismo de sol e mar, mas como
sede de feiras e congressos internacionais.
V. A fé também movimenta turistas. Nova Trento, cidade da primeira santa católica
brasileira, é o segundo destino religioso mais visitado no país.
VI. A Serra catarinense foi berço dos primeiros hotéis fazenda do país, sendo,
portanto, pioneira na oferta de serviços turísticos desta natureza.
Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e VI são verdadeiras.
Somente a afirmativa VI é verdadeira.
Somente as afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Questão 35
Os principais polos econômicos catarinenses são: agroindustrial, eletro metalmecânico, madeireiro, têxtil, mineral, tecnológico e turístico.
O parque industrial catarinense possui destaque na produção nacional, em especial, a
indústria de transformação.
Relacione os complexos industriais da primeira coluna aos municípios produtores na
segunda coluna.
1.
2
3.
4.
5.
6.

Eletro Metal-mecânico
Têxtil e Vestuário
Agroindustrial
Florestal
Mineral e Cerâmico
Tecnológico

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Lages, Mafra e São Bento do Sul
Chapecó, Concórdia e Videira
Florianópolis, Blumenau e Joinville
Criciúma Tubarão e Urussanga
Joinville e Jaraguá do Sul
Blumenau e Brusque

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4–3–6–5–1–2
3–6–1–2–4–5
6–4–2–1–5–3
3–4–6–5–1–2
5–1–3–4–2–6
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 36

TEXTO 1

Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+mafalda+...+tem+razão+Mafalda&rlz=1C1GGRV
acessado em maio /2018

Assinale a alternativa incorreta em relação ao Texto 1.
A. ( ) Uma vez que a tira possibilita a leitura verbal e a não verbal, por meio da
expressão facial de indignação de Mafalda, nos quadrinhos, é possível
perceber que ela se opõe ao discurso de Susanita.
B. ( ) A leitura do último quadrinho leva o leitor a inferir uma contradição no
discurso de Susanita, pois ela defende o uso de uma tecnologia convencional,
que reforça os padrões tradicionais.
C. ( ) A forma verbal “conformavam” (primeiro quadrinho) é constituída dos
seguintes morfemas: radical conform, vogal temática a, desinência modo
temporal -va e desinência número pessoal -m.
D. ( ) As expressões “vou cair” (terceiro quadrinho) e “vou comprar” (quarto
quadrinho) constituem locuções verbais, e podem ser substituídas pelas
formas verbais cairei e comprarei, sequencialmente, sem que haja alteração
de sentido, no texto.
E. ( ) Da leitura dos três primeiros quadrinhos, depreende-se que Susanita traz um
discurso tal quais as teorias feministas que ilustravam a libertação do
aprendizado que era, tradicionalmente, comum às mulheres, no entanto, no
último quadrinho, a personagem contradiz-se ao defender o uso de uma
tecnologia que reforça os modelos convencionais.
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Questão 37
Analise as proposições em relação ao Texto 1.
I.

A leitura do primeiro quadrinho da tira leva o leitor a inferir que o discurso de
Susanita, além de ter indício feminista, proporciona um tom que provoca
humor, pois o tema é tratado de forma irônica, denotando atitude
preconceituosa.

II.

A linguagem usada por Susanita, nos quatro quadrinhos da tira, é uma
linguagem persuasiva, pois seu objetivo é convencer Mafalda da necessidade
de um ofício feminino retrô.

III.

No período “Tem razão, Mafalda” (primeiro quadrinho) a palavra destacada,
quanto à sintaxe, classifica-se como vocativo.

IV.

Na estrutura “Não posso ser uma mulher como nossas mães” (primeiro
quadrinho) a palavra destacada tem a função de estabelecer uma
comparação, logo, em relação à morfologia, diz-se que é conjunção
comparativa.

V.

Na oração “a ciência me chama” (terceiro quadrinho), quanto à figura de
linguagem, tem-se prosopopeia.

Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Questão 38

Analise as proposições em relação ao Texto 1, e assinale (V) para verdadeira e (F)
para falsa.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

As palavras “posso” (primeiro quadrinho), “chama” (terceiro quadrinho) e
“máquina” (quarto quadrinho) possuem dígrafo, enquanto as palavras
“tecnologia” (segundo quadrinho), “eletrônica” (segundo quadrinho) e
“mediocridade” (terceiro quadrinho) possuem encontro consonantal.
Com a estrutura “como nossas mães, que se conformavam em aprender
corte e costura” (primeiro quadrinho) Susanita quer retratar que somente as
mulheres idosas podiam desenvolver habilidades para exercer tal atividade.
Nas tiras, os balões representam a fala das personagens. Na tira, Mafalda não
participa do discurso, pois não há balão representando a fala dela, isto se
justifica pelo repúdio dela à fala de Susanita.
Os quadrinhos, que compõem a tira, mostram uma progressão gradual em
relação à evolução tecnológica. Esta progressão é encerrada com a palavra
“portanto” (terceiro quadrinho).
Na oração “Quando eu crescer” (quarto quadrinho) a palavra destacada dá
ideia de temporalidade e pode ser substituída por Assim que, sem que ocorra
alteração de sentido e de sintaxe no período.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V–V–V–F–V
V–F–F–V–V
F–F–V–V–F
V–F–F–F–V
F–V–F–V–F
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Questão 39
Analise as proposições em relação ao Texto 1, e assinale (V) para verdadeira e (F)
para falsa.
(

)

A leitura da tira mostra que o discurso é apresentado na forma direta; no
entanto, não segue o padrão convencional do diálogo como ocorre em uma
crônica, a exemplo. As falas das personagens, nas tiras, são representadas
por meio de balões. Logo a tira representa um monólogo.

(

)

No segundo quadrinho, Susanita se inclui e também inclui Mafalda no
discurso com a finalidade de torná-lo mais objetivo, mais convincente e mais
atraente.

(

)

No processo de comunicação, seja ela por meio da linguagem verbal ou da
não-verbal, a linguagem é expressa de acordo com a função que se quer
ressaltar, logo sempre haverá o predomínio de uma função. Na tira, a
predominante é a função emotiva ou expressiva, pois indica o ânimo do
emissor, seus sentimentos e suas emoções.

(

)

A tira, geralmente, opta pelas narrativas que, por meio de dois canais –
imagem e texto escrito, levam a mensagem ao leitor, e para decodificá-la é
necessário relacionar os elementos da imagem – icônicos - com os do texto
– linguísticos.

(

)

Esta tira procura mostrar uma narrativa plurissignificativa - linguagem verbal
e não-verbal, que se desenvolve com uma transformação de época e de
tecnologia, proporcionando a dominância de um sistema sobre o outro, um
representado pela personagem Mafalda e o outro pela Susanita.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V–V–V–F–V
V–F–V–V–V
F–F–V–V–F
F–V–F–V–F
V–F–V–V–F
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TEXTO 2
1.

5.

10.

15.

20.

O mundo habitado por consumidores é percebido por seus habitantes
como um enorme contêiner de peças sobressalentes. O depósito dessas
peças é constante e abundantemente abastecido, e se acredita que seja
reabastecido para sempre caso seu estoque se esgote temporariamente. Não
se pressupõe mais que alguém deva se contentar com o que tem ou o que é,
mas lidar com ambos, conciliando-se consigo mesmo na ausência de outras
opções e tentando, por falta de alternativas, fazer o melhor com aquilo que o
destino lhe ofereceu. Se alguma parte (do conjunto de implementos em uso
diário, da atual rede de contatos humanos, do próprio corpo de alguém ou de
sua apresentação pública do eu/identidade de uma pessoa e de sua imagem
publicamente apresentada) perde seu poder de seduzir o público ou o seu
valor de mercado, ela deve ser cortada, jogada fora e substituída por uma
“peça sobressalente nova e aperfeiçoada”, ou apenas mais recente e ainda
não usada. Se não do tipo faça-você-mesmo ou feita em casa, então (e
preferivelmente) produzida numa fábrica e encontrada em lojas.
É para ter essa concepção de mundo, e seu modus operandi nele, que
os consumidores da sociedade de consumo são treinados desde o berço. O
expediente de vender o próximo artigo a um preço mais baixo sob a condição
de que o artigo semelhante comprado anteriormente seja devolvido à loja
“após o uso” é cada vez mais praticado por companhias que trabalham com
produtos para o lar.
Bauman, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de
Janeiro: Zahar, 2008, pp. 131e 132.
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Questão 40
Assinale a alternativa incorreta em relação ao Texto 2.
A. (

)

A leitura de “O expediente de vender o próximo artigo a um preço mais
baixo sob a condição de que o artigo semelhante comprado anteriormente
seja devolvido à loja ‘após o uso’” (linhas 17 a 20) leva o leitor a inferir que
são saídas estratégicas de marketing e de campanhas publicitárias,
com o objetivo de aumentar as vendas dos objetos/produtos.

B. (

)

Da leitura da estrutura “‘peça sobressalente nova e aperfeiçoada’”
(linha 13), deduz- se os anseios, os desejos e a vontade do público
consumista para transformar e tornar as mercadorias mais bonitas e mais
atraentes, até mesmo por meio de um processo de remodelamento ou de
reciclagem.

C. (

)

A expressão “eu/identidade” (linha 10) refere-se à manipulação de
identidades, que a oferta de mercado tenta, paradoxalmente, explorar,
devido à grande demanda dos produtos e das promoções.

D. (

)

Da leitura do período “O depósito dessas peças é constante e
abundantemente abastecido” (linhas 2 e 3), depreende-se a necessidade
dos consumidores, seja ela para suprir o valor social ou para elevar a
baixa autoestima.

E. (

)

A leitura do sintagma “que os consumidores da sociedade de consumo
são treinados desde o berço” (linhas 16 e 17) pressupõe a não resistência
dos consumistas, ainda que diante da inadequação ou imperfeição de um
produto ou de uma má escolha.
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Questão 41
Analise as proposições em relação ao Texto 2.
I.

No período “o que tem ou o que é” (linha 5) as palavras destacadas, quanto à
morfologia, classificam-se como pronome demonstrativo.

II.

No período “que o destino lhe ofereceu” (linhas 7 e 8) a palavra destacada,
quanto à morfossintaxe, é pronome oblíquo/objeto indireto.

III.

Crase é a fusão (ou contração) de duas vogais idênticas em uma só. Na
linguagem escrita, a crase é representada pelo acento grave. No período “seja
devolvido à loja” (linha 19) o uso da crase é obrigatório.

IV. Por colocação pronominal entende-se o estudo do posicionamento do pronome
oblíquo, na frase, em relação ao verbo. No período “e se acredita que seja
reabastecido para sempre caso seu estoque se esgote temporariamente”
(linhas 3 e 4) há duas ocorrências de próclise.
No período “O depósito dessas peças é constante” (linhas 2 e 3), a palavra
destacada é uma contração da preposição de com o pronome demonstrativo
essas, sendo empregada como pronome demonstrativo correspondente à
terceira pessoa do discurso.

V.

Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Questão 42
Analise as proposições em relação ao Texto 2, e assinale (V) para verdadeira e (F)
para falsa.
(

)

Da leitura do sintagma “perde seu poder de seduzir o público ou o seu valor
de mercado” (linhas 11 e 12), depreende-se que se perde a competência de
alcançar e manter a posição social a que o mercado consumista aspira e que
impõe.

(

)

No primeiro parágrafo do texto há quatro advérbios terminados em –mente,
todos derivam de adjetivos e são usados com objetivo de persuadir a
clientela consumidora.

(

)

Na estrutura “é cada vez mais praticado por companhias que trabalham com
produtos para o lar” (linhas 20 e 21) a palavra destacada, pode ser
substituída pela expressão as quais, sem que haja alteração de sentido, de
classificação morfológica e sintática, no texto.

(

)

A estrutura “fazer o melhor com aquilo que o destino lhe ofereceu” (linhas 7 e
8) é uma forma de mostrar que o destino conspira a favor do consumidor,
quando se trata do ato de comprar, efetivamente.

(

)

A expressão “faça-você-mesmo” (linha 14) está grafada com hífen para
representar um substantivo composto, valorizando a peça reciclada e assim
assumir um índice maior de venda no mercado.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V–V–V–F–V
V–F–V–F–F
V–F–V–V–V
F–F–V–V–F
F–V–F–V–F
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Questão 43
Analise as proposições em relação ao Texto 2.
Na estrutura “O expediente de vender o próximo artigo a um preço mais baixo
sob a condição” (linhas 17 e 18) as palavras destacadas, quanto à morfologia,
são preposição e artigo definido, sequencialmente.
O autor usa a expressão em latim “modus operandi ” (linha 16), que significa
modo de operação, como um atrativo para despertar no cliente a aspiração
pela compra.
Anafórico é o termo que se refere a outro enunciado anteriormente citado no
texto. A palavra “nele” (linha 16) é anafórico de “mundo” (linha 16), enquanto a
palavra “que” (linha 20) é anafórico de “companhias” (linha 20).
A substituição do termo destacado por pelas em “mais praticado por
companhias que trabalham com produtos para o lar” (linhas 20 e 21) não altera
o sentido original, no texto, e nem constitui desvio do domínio da norma culta
quanto à regência.
A palavra “ambos” (linha 6), quanto à classe gramatical, classifica-se como
numeral, pois é equivalente a dois; passando-nos essa ideia de numeral,
quantidade, conforme mostra a estrutura: “contentar com o que tem ou o que
é” (linha 5).

I.

II.

III.

IV.

V.

Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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TEXTO 3

A Rua dos Cataventos
VII
(Para Dyonélio Machado)
Recordo ainda… e nada mais me importa…
Aqueles dias de uma luz tão mansa
Que me deixavam, sempre, de lembrança,
Algum brinquedo novo à minha porta...
Mas veio um vento de Desesperança
Soprando cinzas pela noite morta!
E eu pendurei na galharia torta
Todos os meus brinquedos de criança...
Estrada afora após segui… Mas, ai,
Embora idade e senso eu aparente,
Não vos iluda o velho que aqui vai:
Eu quero os meus brinquedos novamente!
Sou um pobre menino… acreditai...
Que envelheceu, um dia, de repente!

Quintana, Mario, Quintana de Bolso/ Mario Quintana – Porto Alegre: L&PM, 2009, p.13.
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Questão 44
Analise as proposições em relação ao Texto 3, e assinale (V) para verdadeira e (F)
para falsa.
(

)

Infere-se da leitura do poema que o sinal de pontuação - reticências - indica
os momentos de divagação do poeta quando sente saudades da infância.

(

)

(

)

(

)

No verso 5 a palavra “Desesperança” está grafada com letra maiúscula para
enfatizar a transição da infância para a adolescência do poeta.
Da leitura do poema, depreende-se, principalmente dos versos “Mas veio um
vento de Desesperança” e “Soprando cinzas pela noite morta”, um
sentimento de tristeza/morte, uma vez que representam, simbolicamente, o
estado emocional em que se encontra o eu-poético.
Da leitura do poema, depreende-se uma mensagem nostálgica, uma vez que
o poeta relata saudades da infância dele.

(

)

No verso “Que envelheceu, um dia, de repente” a expressão destacada,
sintaticamente, é classificada como adjunto adverbial, logo pode ser
deslocada para o final da oração sem que haja alteração de sintaxe ou de
sentido no texto, respeitando-se a pontuação.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V–V–V–F–V
V–F–V–V–F
F–F–V–V–F
F–V–F–V–F
V–F–V–V–V
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Questão 45
Analise as proposições em relação ao Texto 3.
I.

Pela leitura do poema constata-se que a mensagem que o poeta quer passar
está centrada na palavra pessimismo.

II.

No verso “Estrada afora após segui... Mas, ai,” as palavras destacadas,
quanto à morfologia, são advérbio, preposição, conjunção e interjeição,
sequencialmente.

III.

A leitura do verso “Eu quero os meus brinquedos novamente” leva o leitor a
inferir o desejo do poeta de voltar à infância, aos tempos de criança – menino.

IV.

No verso “Sou um pobre menino... acreditai” os verbos destacados, quanto à
flexão verbal, estão, na sequência, no Presente do indicativo e no Imperativo
Afirmativo.

V.

Da leitura do verso “Aqueles dias de uma luz tão mansa”, depreende-se que o
poeta relembra, saudosamente, a calmaria da infância.

Assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Questão 46
Analise as proposições em relação ao Texto 3, e assinale (V) para verdadeira e (F)
para falsa.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

O poema apresenta uma linguagem literária, subjetiva, mesclada com figuras
de linguagem e a função da linguagem predominante é a poética ou emotiva.
Interjeição é a palavra ou grupo de palavras que busca exprimir sentimento
ou emoção. No verso “Estrada afora após segui... Mas, ai,” a interjeição
usada revela o sentimento de dor do poeta pela infância que não mais existe.
Os versos “E eu pendurei na galharia torta” e “Todos os meus brinquedos de
criança” revelam que o poeta, quando chegou à adolescência, abandonou
seus brinquedos, decorando as árvores.
Nos versos 5, 6 e 7 os vocábulos “Desesperança”, “cinzas”, “noite”, “morta”
e “torta”, semanticamente, sugerem uma atmosfera de desapontamento, dor
e angústia.
No verso “Todos os meus brinquedos de criança” a expressão destacada,
em relação à morfologia, é locução adjetiva, logo pode ser substituída pelo
adjetivo infantis, sem que ocorra alteração de sentido no texto.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V–V–V–F–V
V–F–V–V–V
F–F–V–V–F
V–V–F–V–V
F–V–F–V–F

Questão 47

Assinale a alternativa incorreta em relação ao Texto 3.
A. ( ) Quanto às palavras “senso” (verso 10) – discernimento, juízo, e censo –
cadastro, recenseamento, diz-se que são palavras parônimas, pois possuem
a mesma pronúncia, porém a grafia e o sentido são diferentes .
B. ( ) Nos versos “Aqueles dias de uma luz tão mansa” e “E eu pendurei na galharia
torta”, se as palavras destacadas forem substituídas por tranquila e torcida,
sequencialmente, o sentido e a coerência, no texto, são mantidos.
C. ( ) Os dois últimos versos do poema revelam a inabilidade que o poeta - eulírico, tem de encarar a realidade das fases da vida – infância, adolescência,
idade adulta e velhice.
D. ( ) A leitura do verso “Eu quero os meus brinquedos novamente” leva o leitor a
inferir o desejo do poeta de voltar à infância, aos tempos de criança - menino.
E. ( ) No verso “Algum brinquedo novo à minha porta” o sinal gráfico da crase é
facultativo, uma vez que o termo regido é o pronome possessivo feminino no
singular – minha.
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Questão 48
Três homens, Mário, João e Carlos, são casados com Maria, Joana e Carla, mas não
se sabe quem é casado com quem. Eles trabalham nos ramos de Esporte, Venda e
Agrícola. Mas, também, não se sabe quem faz o quê. Sabe-se que quem trabalha no
ramo Agrícola é casado com Maria; Carlos trabalha no ramo de Venda; Carla não é
casada com Carlos e João não trabalha no ramo Agrícola.
Com base nestas informações, pode-se afirmar que Mário:
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

trabalha no ramo Agrícola e é casado com Carla.
trabalha no ramo de Esporte e é casado com Joana.
trabalha no ramo Agrícola e é casado com Maria.
trabalha no ramo de Esporte e é casado com Carla.
trabalha no ramo de Venda e é casado com Maria.

Questão 49
Um estudante juntou 343 cubinhos de 1 cm de aresta para formar um cubo maior,
utilizando todos os 343 cubinhos. Assim que conseguiu construir um cubo com todos
os cubinhos, pintou todas as faces do cubo maior com a cor roxa. Após secar a tinta, o
estudante desmontou o cubo maior, que foi montado, e separou novamente os 343
cubinhos. Ao analisar os cubinhos de 1 cm de aresta, percebeu que alguns tinham
apenas uma face pintada de roxo.
O número de cubinhos que tinham apenas uma face pintada de roxo é:
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

343
42
49
294
150

Questão 50
A renda per capita é calculada a partir da razão entre o PIB e o tamanho de uma
população. O PIB de uma localidade cresceu 10% em determinado período, enquanto
a população reduziu 5% nesse mesmo período. Logo, no período, a variação do PIB
real per capita desta localidade:
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

aumentou em 15%.
aumentou aproximadamente em 13,6%.
reduziu em 15%.
aumentou aproximadamente 15,8%.
manteve-se inalterado.
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PROVA DE REDAÇÃO
A prova de redação apresenta duas propostas, o candidato deverá escolher somente
uma delas para elaborar a sua dissertação.
Proposta 1
Com base na leitura dos textos motivadores abaixo, redija um texto dissertativo,
enfocando o tema: Ética na Administração Pública
Texto 1
Há ainda aqueles que lutam para que a ética seja exercida de forma plena e eficaz no
Poder Público, para que assim o cidadão pagador de seus impostos e tributos, possa
deixar de se sentir constantemente iludido por produtos e serviços estatais de má
qualidade.
Adap. Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,etica-na-administracao-publica,acessado
em junho 2018

Texto 2
A mudança que se almeja na Administração Pública sugere uma gradativa e
necessária transformação cultural na estrutura organizacional da Administração
Pública, ou seja, reavaliação e valorização das tradições, valores morais e
educacionais que nascem em cada um e se constitui ao longo do tempo, criando um
estilo baseado em valores éticos.
Adap. Disponível em http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/etica-na-administracao-publica,
acessado em junho 2018.

Texto 3
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Proposta 2
Com base na leitura dos textos motivadores abaixo, redija um texto dissertativo,
enfocando o tema: Motivação: sucesso para o trabalho

TEXTO 1
“Olhar para as suas motivações e entender o que o levou a seguir por este ou aquele
caminho profissional é essencial para mudar a rota e, finalmente, sentir satisfação e
felicidade naquilo que faz.”
Vida Simples, fevereiro 2018 Edição 192, Como encontrar o trabalho dos sonhos, p.18

TEXTO 2
“Passamos a infância e a adolescência ouvindo: ‘Qual profissão você vai escolher?’, e
essa resposta não deve vir para satisfazer à pressão de quem nos cerca ou só atender
a uma demanda do mercado. O primeiro passo é descobrir o que é que nos motiva.”
Vida Simples, fevereiro 2018 Edição 192.Como encontrar o trabalho dos sonhos, p.19

TEXTO 3

Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=motivação+sucesso+para+o+trabalho&tbm=isch&tbs=r
acessado em 05/06/2018
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