UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação
Edital nº 140/2018
Data: 21 de outubro de 2018.
Duração: das 9:00 às 13:00 horas.

Assistente em Administração
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
Prezado(a) Candidato(a),
Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável
obediência aos itens do Edital e aos que seguem:
01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade.
Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato
que for apanhado portando celular ou com o celular ligado na sala de prova, será
automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de
Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões e da Redação Oficial,
verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno
deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha-Resposta e a Folha Definitiva de Redação confira os dados do
cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use
corretivo nem rasure a Folha-Resposta e a Folha Definitiva de Redação.
05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala
de prova é de 1 (uma) hora.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.
07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 12.12 do Edital.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta no
campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões, a Folha-Resposta
e a Folha Definitiva de Redação ao fiscal de sala.
Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a
assinatura da Ata de Aplicação.
Boa prova!

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos
retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

Prova de Língua Portuguesa
10 questões
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UM FILTRO DO SNAPCHAT PARA A VIDA INTEIRA
Cada vez mais pessoas querem fazer cirurgias para ficarem parecidas com filtros do Snapchat
Lábios mais cheios, olhos maiores como os de um gato ou nariz bem fino. Médicos norteamericanos estão preocupados com uma onda de cirurgias plásticas cada vez mais solicitadas nas
clínicas. Essa tendência já ganhou nome: trata-se da “dismorfia do Snapchat”, que representa o
desejo de ficar parecido com os filtros fotográficos disponíveis nas redes sociais.
“Esse novo fenômeno traz pacientes que procuram cirurgia plástica para parecerem versões
filtradas de si mesmos”, afirmam cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Boston em
relatório publicado no periódico Jama Facial Plastic Surger. “É uma tendência alarmante, pois
essas selfies filtradas apresentam uma aparência inatingível e estão desfocando a linha entre
realidade e fantasia para esses pacientes.”
O termo “dismorfia do Snapchat” é derivado do Transtorno Dismórfico Corporal (TDC),
caracterizado pela obsessão de falhas físicas – mesmo aquelas que podem ser invisíveis para outras
pessoas. Embora o novo fenômeno não seja uma condição clinicamente diagnosticável, os médicos
acreditam que cirurgias para alterações faciais irrealistas podem contribuir para o transtorno ou
exacerbá-lo.
Outras pesquisas já indicaram que mídias sociais e selfies têm alterado a forma pela qual as
pessoas se enxergam. Cerca de 55% dos cirurgiões plásticos faciais relatam ter atendido pacientes
que buscavam operações para ficarem melhores nas selfies, de acordo com dados da Academia
Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva.
“Os aplicativos de mídia social estão proporcionando uma nova realidade de beleza para a
sociedade de hoje”, escreveram os especialistas no estudo. “Pode-se argumentar que esses
aplicativos estão nos fazendo perder contato com a realidade, porque esperamos parecer
perfeitamente preparados e filtrados também na vida real.”
Em comunicado, o app Facetune afirmou que o serviço está “quebrando a ilusão do ‘corpo
perfeito’” por meio dos filtros de embelezamento. “Todos – desde modelos famosos até a sua tia –
usam e sabem que todo mundo está usando. Argumentar o contrário é ingênuo”, afirmou sem
aprofundar a questão. O Snapchat não emitiu comentários.
Por Nathália Fabro.
Revista Galileu. Globo. Ed. 326 – Setembro de 2018, p. 13.

01. A ideia central do texto encontra-se enunciada na
alternativa:
A) Falhas físicas identificadas podem ser facilmente
corrigidas por meio de filtros fotográficos.
B) É crescente a busca de cirurgia plástica para
obter-se a mesma aparência de selfies filtradas.
C) Os filtros fotográficos das redes sociais trazem
melhorias significativas para nossa aparência.
D) Os resultados de filtros fotográficos das redes
sociais orientam os cirurgiões plásticos faciais.
E) Transtornos psiquiátricos ligados à aparência
justificam a procura por cirurgias plásticas
faciais.
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02. Em: É uma tendência alarmante, pois essas selfies
filtradas apresentam uma aparência inatingível e
estão desfocando a linha entre realidade e
fantasia para esses pacientes. (linhas 11-12), a
conjunção pois apresenta o conteúdo a seguir
como uma:
A) condição.
B) finalidade.
C) concessão.
D) explicação.
E) comparação.

Pág. 2 de 10

03. Ao contrário do que dizem os pesquisadores, na
opinião de um dos aplicativos de edição de foto
citados no texto, os filtros fotográficos:
A) estabelecem novos padrões de beleza.
B) destroem a ilusão de um corpo perfeito.
C) proporcionam uma nova realidade estética.
D) desfocam a linha entre realidade e fantasia.
E) mudam a forma como as pessoas se enxergam.

04. O texto tem natureza predominantemente:
A) expositiva.
B) opinativa.
C) descritiva.
D) injuntiva.
E) narrativa.
05. Em: Todos – desde modelos famosos até a sua tia
– usam e sabem que todo mundo está usando.
(linhas 28-29), o complemento do verbo usar
pode ser inferido, com base no texto, como sendo:
A) rede social.
B) mídia social.
C) edição de fotos.
D) cirurgia plástica.
E) aplicativo digital.
06. Em: Essa tendência já ganhou nome: trata-se da
“dismorfia do Snapchat” (linha 07), as aspas
foram usadas para:
A) abrir e fechar uma citação.
B) produzir um efeito de ironia.
C) destacar o emprego de uma gíria.
D) marcar o uso de um regionalismo.
E) sinalizar referência a um novo termo.
07. Classifica-se sintaticamente como Predicativo o
termo em destaque na alternativa:
A) Lábios mais cheios... (linha 05).
B) É uma tendência alarmante... (linha 11).
C) essas selfies filtradas apresentam uma
aparência inatingível... (linha 12).
D) Embora o novo fenômeno não seja uma condição
clinicamente diagnosticável... (linha 16).
E) pacientes que buscavam operações para
ficarem melhores nas selfies... (linhas 20-21).
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08. Está de acordo com as regras da gramática
normativa para a concordância verbal a frase da
alternativa:
A) Uma equipe médica apontam distúrbios relativos
à imagem em adolescentes.
B) Resulta dos aplicativos de filtros fotográficos
versões filtradas de si mesmo.
C) Foi oferecido àquela mulher serviços de edição
de imagem, mas ela não aceitou.
D) Há pesquisas que apontam uma mudança na
forma como as pessoas se enxergam.
E) Busca-se cada vez mais as cirurgias plásticas
como se fossem filtros fotográficos.
09. Em: O termo “dismorfia do Snapchat” é derivado
do Transtorno Dismórfico Corporal (TDC),
caracterizado pela obsessão de falhas físicas –
mesmo aquelas que podem ser invisíveis para
outras pessoas. (linhas 14-16), o vocábulo mesmo
tem igual classificação que na frase:
A) Muitos utilizam aplicativos de edição de imagem,
mesmo as pessoas naturalmente jovens e bonitas.
B) Ao ler os comentários sobre sua foto na internet,
o candidato admitiu que usou o Snapchat mesmo.
C) Aquele velho político passou a usar aplicativos
fotográficos para fazer versões filtradas de si
mesmo.
D) O cirurgião decidiu com base numa avaliação
realista, mesmo com a insistência delirante da
paciente.
E) Artistas famosos utilizam esse mesmo filtro
fotográfico para corrigir algumas supostas
imperfeições.
10. Quanto ao uso do acento grave indicativo de crase,
está correta a frase da alternativa:
A) Devido à alguns filtros fotográficos, perde-se a
linha entre realidade e fantasia.
B) A paciente quer uma cirurgia plástica para ficar
semelhante à suas selfies filtradas.
C) A pessoa espera que uma cirurgia deixe sua
aparência idêntica à de sua foto editada.
D) Algumas pessoas estão dispostas à mudar
radicalmente por meio de cirurgias plásticas.
E) Aquela jovem vaidosa recorre à cirurgias
plásticas como se fossem filtros fotográficos.
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Prova de Conhecimentos Específicos
40 questões

11. A ética compõe padrões que governam a conduta
humana. As questões éticas vão diretamente para
dentro das organizações constituindo os
comportamentos apropriados e afetando as
práticas administrativas. Qual disciplina embasa o
estudo da ética no ambiente da organização?
A) Política.
B) Filosofia.
C) Economia.
D) Psicologia.
E) Administração pública.
12. Alguns autores da Teoria da Administração
destacam três habilidades gerenciais: habilidades
conceituais, técnicas e humanas. Entretanto,
Robert L. Katz aponta a habilidade política, que
significa:
A) Habilidade de aplicar os conhecimentos
especializados.
B) Compreensão geral dos processos e produtos
da organização.
C) Capacidade mental de analisar e diagnosticar
as situações complexas.
D) Habilidade de trabalhar com outras pessoas,
entendê-las, orientá-las e motivá-las.
E) Habilidade de realçar a posição de uma pessoa,
de construir uma base de poder e de estabelecer
as conexões certas.
13. O código de ética de uma organização deriva da
ética social, da ética profissional e da ética
individual. Quando gestores que ocupam cargos
dos altos níveis hierárquicos de uma organização,
se envolvem com corrupção, isso significa que:
A) os valores sobre o que é certo e errado precisam
ser revistos nessa organização.
B) somente existe ética profissional nessa
organização.
C) não existe ética individual nessa organização.
D) não existe código de ética nessa organização.
E) não existe ética social nessa organização.
14. A liderança é importante para os três níveis
hierárquicos de uma organização: administradores
de alto nível; administradores de nível médio e
supervisores de primeira linha. Em qual desses
três níveis a liderança é mais demandada?
A) Nos três níveis igualmente.
B) Administradores de alto nível.
C) Supervisores de primeira linha.
D) Administradores de nível médio.
E) Administradores de nível médio e alto.
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15. A produtividade de uma empresa é a relação entre
as saídas de produtos/serviços e a entrada de
insumos necessários para sua produção num
período de tempo, considerando um nível de
qualidade. Como a produtividade pode melhorar?
A) Incrementando as saídas com os mesmos insumos.
B) Mantendo as saídas e aumentando os insumos.
C) Reduzindo as saídas, aumentando os insumos.
D) Incrementando as saídas e os insumos.
E) Reduzindo os insumos e as saídas.
16. A missão da Universidade Federal do Ceará é
formar profissionais da mais alta qualificação,
gerar e difundir conhecimentos, preservar e
divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e
culturais,
constituindo-se
em
instituição
estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do
Nordeste e do Brasil. Obedecendo a lógica da
hierarquia dos objetivos de uma organização, é
correto afirmar que:
A) Os objetivos gerais de longo prazo são definidos
com base na missão.
B) Os objetivos específicos definem as missões
para cada departamento.
C) A missão não abrange os objetivos
departamentais e de unidades.
D) A missão é definida com base nos objetivos
gerais de longo prazo, da organização.
E) A missão é definida com base nos objetivos
individuais e de desenvolvimento de pessoal,
da organização.
17. Um gerente que exerce o poder baseado na
identificação com alguém da organização que tem
recursos ou características pessoais desejáveis,
está exercendo que tipo de poder?
A) Poder legítimo.
B) Poder coercitivo.
C) Poder de referência.
D) Poder de recompensa.
E) Poder de especialização.
18. Qual desses exemplos de objetivos organizacionais é
verificável?
A) Instalar um sistema informatizado.
B) Desenvolver melhores professores.
C) Melhorar as comunicações internas.
D) Melhorar o nível do ensino superior.
E) Obter um retorno financeiro de 12% no ano em
curso.
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19. O conceito de estratégia está devidamente apresentado
em qual alternativa?
A) Busca de resolução de problemas de forma
ordenada.
B) Definição de como fazer as coisas de forma
correta na empresa.
C) Declarações ou entendimentos que guiam ou
canalizam o pensamento na tomada de decisão.
D) Determinação dos objetivos básicos de longo
prazo, ações e recursos necessários para
alcançar esses objetivos.
E) Determinação dos objetivos básicos de curto
prazo, que garantam os recursos necessários
para resolução de problemas.

23. Sobre os tipos de grupos existentes dentro das
organizações, assinale a alternativa correta.
A) Os grupos informais podem ser formados por
interesse ou por amizade.
B) Os grupos informais seguem um esquema
deliberado.
C) Os grupos informais são formados por decisão
gerencial.
D) Os grupos informais são planejados pela
organização como meio de atingir determinado
fim.
E) Os grupos informais são formados por
subordinados que se reportam diretamente a
um determinado supervisor.

20. Assinale a única alternativa que conceitua
corretamente a delegação de autoridade.
A) Delegar autoridade significa fazer com que os
funcionários dos níveis inferiores cumpram as
ordens.
B) Delegar autoridade significa fazer com que os
funcionários obedeçam a seus superiores
hierárquicos.
C) Funcionários de todos os níveis da organização
recebem o poder de tomar decisões sem pedir
autorização a seus superiores.
D) Funcionários dos mais altos níveis da
organização recebem o poder de tomar
decisões sem pedir autorização a seus
superiores.
E) Funcionários dos níveis mais baixos da
organização recebem o poder de tomar
decisões apenas com autorização de seus
superiores.

24. Coesão diz respeito a força de vontade dos
membros de um grupo em continuarem nele e o
compromisso dos membros para com o grupo.
Numa organização, grupos altamente coesos são
forças importantes no comportamento organizacional,
pois passam a definir um pensamento grupal. Qual
alternativa é correta em relação a coesão do
grupo?
A) Quanto mais coeso o grupo, menor é a pressão
para os membros se adequarem.
B) Quanto mais coeso o grupo, maior é a pressão
para os membros se adequarem.
C) Quanto menos coeso o grupo, menor é a
abertura para ideias contrárias.
D) Quanto menos coeso o grupo, maior é a
sensação de invulnerabilidade.
E) Quanto mais coeso o grupo, menor é o
sentimento de unanimidade.

21. Qual a função administrativa que envolve o
processo de monitoramento das atividades para se
ter certeza de que elas estão sendo realizadas
como planejado e para corrigir qualquer desvio
significativo?
A) Direção.
B) Decisão.
C) Controle.
D) Organização.
E) Planejamento.
22. Tipo de controle que é realizado durante a
execução de um trabalho e que a gerência pode
corrigir os problemas antes que estes se tornem
muito custosos.
A) Controle de saída.
B) Controle de entrada.
C) Controle preventivo.
D) Controle simultâneo.
E) Controle de feedback.
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25. Em uma organização, quando dois grupos entram
em conflito que mudança significativa ocorre
dentro de cada grupo?
A) Aumento da lealdade ao grupo.
B) Diminuição da coesão do grupo.
C) Diminuição da lealdade ao grupo.
D) Aumento da liderança democrática.
E) Perda de foco na atividade realizada pelo grupo.
26. A recepção de comunicações com base no que a
pessoa enxerga e escuta à sua maneira,
dependendo de suas necessidades, motivação,
experiência e outras características pessoais, é
característica de qual dessas barreiras para uma
comunicação eficaz?
A) Emoções.
B) Filtragem.
C) Linguagem.
D) Percepção seletiva.
E) Sobrecarga de informações.
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27. As tomadas de decisão são mecanismos
organizacionais por meio dos quais se tenta atingir
um estado desejado. Qual etapa do processo de
decisão ocorre após a decisão ser tomada?
A) Estabelecer metas.
B) Avaliar as alternativas.
C) Implementar a decisão.
D) Identificar os problemas.
E) Desenvolver alternativas.
28. O processo de abertura comercial no país, iniciado
em 1990 com o governo Collor, teve dentre outras
consequências a reavaliação do papel do Estado na
economia, tornando necessária a implantação de
um novo modelo de Administração Pública:
A) Cíclica.
B) Gerencial.
C) Burocrática.
D) Presidencial.
E) Orçamentária.
29. A Lei nº 8.112, de 1990, dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais.
Com base nessa legislação, analise as assertivas
abaixo.
I. O prazo para o servidor empossado em cargo
público entrar em exercício é de 30 dias,
contados da publicação do ato de provimento.
II. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará
declaração de bens e valores que constituem
seu patrimônio e declaração quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou
função pública.
III. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo
termo, no qual deverão constar as atribuições,
os deveres, as responsabilidades e os direitos
inerentes ao cargo ocupado, que não poderão
ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvados os atos de ofício previstos
em lei.
É correto o que se afirma:
A) Apenas em I.
B) Apenas em II.
C) Apenas em III.
D) Apenas em II e III.
E) Em nenhuma das alternativas.
30. Tem por objetivo aumentar a transparência da
gestão pública, permitindo que o cidadão
acompanhe o uso do dinheiro público ajudando a
fiscalizá-lo.
A) Prefeituras municipais.
B) Portal da transparência.
C) Supremo Tribunal Federal.
D) Tribunal de Contas da União.
E) Secretaria de Controle do Dinheiro Público.
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31. Determinado pela qualidade das relações entre
governo e cidadãos, é considerado o conjunto de
mecanismos e procedimentos que levam os
decisores governamentais a prestarem contas dos
resultados de suas ações, garantindo maior
transparência e exposição das políticas públicas.
A) Accountability.
B) Lei orçamentária.
C) Relatório de gestão.
D) Legitimidade.
E) Governança.
32. Organismo estatal que atua no poder executivo
como órgão central das funções de controle interno,
correição, ouvidoria e prevenção e combate à
corrupção:
A) Operação Lava-jato.
B) Tribunal de Contas da União.
C) Secretaria de combate à burocracia.
D) Órgão de Controle externo da União.
E) Controladoria-Geral da União (CGU).
33. Programa de transferência de renda a populações
carentes, ou de taxação progressiva de cobrança
de mais impostos a quem detém maior renda, são
ações que cumprem qual função econômica do
Estado?
A) Populista.
B) Alocativa.
C) Distributiva.
D) Estabilizadora.
E) Emancipatória.
34. A composição completa do Ministério Público da
União compreende:
A) Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
B) Ministério Público Federal e Ministério
Público Militar.
C) Ministério Público Federal e Ministério
Público do Trabalho.
D) Ministério Público Federal e Ministério
Público dos Estados.
E) Ministério Público Federal, Ministério Público
do Trabalho, Ministério Público Militar e
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
35. Compõe a Administração Pública Indireta, a estrutura
administrativa:
A) dos Ministérios.
B) dos Estados da União.
C) das Empresas Públicas.
D) de cada um dos poderes.
E) da Presidência da República.
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36. São os fundamentos completos da República
Federativa do Brasil:
A) a Constituição Federal.
B) os objetivos da gestão pública e da iniciativa
privada.
C) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores do trabalho e da iniciativa
privada, o presidencialismo.
D) a soberania, a cidadania, o comitê dos direitos
humanos, os valores do trabalho e da iniciativa
privada, o pluralismo político.
E) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores do trabalho e da iniciativa
privada, o pluralismo político.
37. Assinale a alternativa correta.
A) Será concedida ajuda de custo ao servidor que
se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude
de mandato eletivo.
B) O servidor que receber diárias e não se afastar da
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituílas integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias.
C) O servidor em estágio probatório não poderá
exercer cargos de provimento em comissão ou
funções de direção, chefia ou assessoramento
no órgão ou entidade de lotação.
D) As diárias destinadas a indenizar despesas
extraordinárias dos servidores serão concedidas
por dia de afastamento, sendo devida pela
metade quando o deslocamento da sede
constituir exigência permanente do cargo.
E) O servidor em estágio probatório somente
poderá ser cedido a outro órgão ou entidade
para ocupar cargos de Natureza Especial,
cargos de provimento em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS,
de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.
38. Em relação aos tipos de arquivos, analise as
assertivas abaixo:
I. Os arquivos permanentes possuem valor
administrativo para a organização, seja ela pública
ou privada, valor este chamado de primário.
II. Os arquivos intermediários podem ser
consultados e utilizados de modo esporádico
por seus produtores, pois já cumpriram os
seus principais objetivos na idade corrente.
III. Uma das principais atribuições do arquivo
corrente é a reunião da documentação histórica,
uma vez que é constituído de documentos que
perderam valor de natureza administrativa.
É correto o que se afirma:
A) Apenas em I.
B) Apenas em II.
C) Apenas em I e II.
D) Apenas em I e III.
E) Apenas em II e III.
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39. Nos termos do Decreto nº 1.171, de 1994, é correto o
que se afirma na alternativa:
A) Retardar quaisquer prestações de contas é
dever fundamental do servidor público.
B) É dever fundamental do servidor público
procrastinar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa.
C) A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, não se integra na vida
particular de cada servidor público.
D) É vedado ao servidor público deixar de utilizar
os avanços técnicos e científicos ao seu alcance
ou do seu conhecimento para atendimento do
seu mister.
E) É vedado ao servidor público comunicar
imediatamente a seus superiores todo e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse
público, exigindo as providências cabíveis.
40. Considere os seguintes itens:
I. O ato de delegação e sua revogação deverão
ser publicados no meio oficial.
II. A decisão de recursos administrativos pode
ser objeto de delegação.
III. As matérias de competência exclusiva do
órgão ou autoridade não podem ser objeto de
delegação.
IV. A competência é irrenunciável e se exerce
apenas pelos órgãos administrativos a que foi
atribuída como própria.
No âmbito da Lei nº 9.784/99, está correto o que
se afirma:
A) Apenas em I e II
B) Apenas em I e III
C) Apenas em II e III
D) Apenas em I, II e III
E) Apenas em I, II e IV
41. A determinação segundo a qual os arquivos
refletem a estrutura, as funções e as atividades da
entidade produtora, em suas relações internas e
externas, é definida como princípio da:
A) organicidade.
B) proveniência.
C) cumulatividade.
D) indivisibilidade.
E) respeitabilidade aos fundos.
42. A técnica de conservação que se baseia na retirada
de objetos de metal, de poeira e de outros
resíduos, com a utilização de aspiradores de pó,
uma escova ou pincel macio, ou pó de borracha, é
definida como:
A) Higienização.
B) Restauração.
C) Encapsulação.
D) Desinfestação.
E) Laminação.
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43. Analise as assertivas abaixo.
I. As denúncias sobre irregularidades no serviço
público serão objeto de apuração, desde que
contenham a identificação e o endereço do
denunciante e sejam formuladas por escrito,
confirmada a autenticidade.
II. A sindicância é o instrumento destinado a
apurar responsabilidade de servidor por
infração praticada no exercício de suas
atribuições, ou que tenha relação com as
atribuições do cargo em que se encontre
investido.
III. O prazo para conclusão da sindicância não
excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério da autoridade
superior.
É correto o que se afirma:
A) Em I, II e III.
B) Apenas em III.
C) Apenas em I e II.
D) Apenas em I e III.
E) Apenas em II e III.

46. Constituem princípios básicos do departamento de
compras de uma organização:
A) Entregar os itens adquiridos na quantidade correta;
desenvolver estratégias para maximizar os custos
de aquisição; comprar pelo preço correto.
B) Entregar os itens adquiridos na quantidade
correta; qualificar e desenvolver os fornecedores;
dispensar estratégias para minimizar os custos
de aquisição.
C) Qualificar apenas a equipe do setor de compras, e
não desenvolver os fornecedores; comprar pelo
preço correto; desenvolver estratégias para
minimizar os custos de aquisição.
D) Qualificar e desenvolver os fornecedores;
desenvolver estratégias para minimizar os
custos de aquisição; disponibilizar os itens
adquiridos no momento correto.
E) Disponibilizar os itens adquiridos no momento
correto; qualificar apenas a equipe do setor de
compras, e não desenvolver os fornecedores;
desenvolver estratégias para minimizar os
custos de aquisição.

44. Analise as assertivas abaixo.
I. O desenvolvimento do servidor na carreira darse-á, exclusivamente, pela mudança de nível de
capacitação e de padrão de vencimento
mediante, respectivamente, Progressão por
Mérito Profissional ou Progressão por
Capacitação Profissional.
II. A mudança de nível de capacitação e de
padrão de vencimento não acarretará mudança
de nível de classificação.
III. A liberação do servidor para a realização de
cursos de Mestrado e Doutorado está
condicionada ao resultado favorável na
avaliação de desempenho.
Com base no Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, é correto
o que se afirma:
A) Em I, II e III.
B) Apenas em III.
C) Apenas em I e II.
D) Apenas em I e III.
E) Apenas em II e III.

47. Sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, nos termos da Lei
nº 9.784/1999, é correto afirmar que:
A) As provas obtidas por meios ilícitos são
admissíveis no processo administrativo.
B) O recurso administrativo tramitará no máximo
por duas instâncias administrativas, salvo
disposição legal diversa.
C) As organizações e associações representativas,
no tocante a direitos e interesses coletivos, não
são legitimadas como interessadas no processo
administrativo.
D) Têm legitimidade para interpor recurso
administrativo aqueles cujos direitos ou
interesses forem indiretamente afetados pela
decisão recorrida.
E) A Administração não tem o dever de
explicitamente emitir decisão nos processos
administrativos e sobre solicitações ou
reclamações, em matéria de sua competência.

45. Para preencher as lacunas do parágrafo abaixo,
assinale a alternativa correta.
A Administração deve _____________ seus
próprios atos, quando eivados de vício de
__________, e pode _______ por motivo de
_____________ ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos.
A) revogar/legalidade/anulá-los/conveniência.
B) anular/legalidade/revogá-los/conveniência.
C) anular/conveniência/revogá-los/ilegalidade.
D) revogar/conveniência/anulá-los/ilegitimidade.
E) anular/conveniência/revogá-los/ilegitimidade.
Assistente em Administração

48. Para preencher a lacuna abaixo, assinale a
alternativa correta.
_______________________ é o subsistema da
Administração de Materiais responsável pela
gestão, negociação e contratação de compras de
material através do processo de licitação. Deve
assegurar que as matérias-primas exigidas estejam
à disposição nas quantidades certas, nos períodos
desejados.
A) Almoxarifado.
B) Compra de material.
C) Classificação de material.
D) Cadastro de fornecedores.
E) Movimentação de material.
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49. Nos termos da Lei nº 11.091, de 2005, é correto o
que se afirma em:
A) Os cargos do Plano de Carreira são organizados
em seis níveis de classificação: A, B, C, D, E e F.
B) Os cargos do Plano de Carreira são organizados
em quatro níveis de classificação - A, B, C e D com quatro níveis de capacitação cada.
C) A garantia de programas de capacitação que
contemplem a formação específica e a geral,
nesta incluída a educação informal, é um dos
princípios da gestão dos cargos do Plano de
Carreira dos Técnico-Administrativos em
Educação.
D) O reconhecimento do saber não instituído,
resultante da atuação profissional na dinâmica
de ensino, de pesquisa e de extensão, é um dos
princípios da gestão dos cargos do Plano de
Carreira dos Técnico-Administrativos em
Educação.
E) De acordo com a Lei nº 11.091, nível de
classificação é conjunto de princípios,
diretrizes e normas que regulam o
desenvolvimento profissional dos servidores
titulares de cargos que integram determinada
carreira, constituindo-se em instrumento de
gestão do órgão ou entidade.

50. No que tange às licenças disciplinadas pela Lei
n.º 8.112/1990, poderá ser concedida licença ao
servidor:
I. para acompanhar cônjuge ou companheiro
que foi deslocado para outro ponto do
território nacional, para o exterior ou para o
exercício de mandato eletivo dos Poderes
Executivo e Legislativo. A licença será
remunerada.
II. durante o período que mediar entre o registro
de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral
e a véspera da eleição para o cargo pleiteado.
A licença será sem remuneração.
III. ocupante de cargo efetivo, a qualquer tempo,
para o trato de assuntos particulares pelo
prazo de até dois anos consecutivos. A licença
será sem remuneração.
Está correto o que se afirma:
A) Apenas em I.
B) Apenas em II.
C) Apenas em III.
D) Apenas em II e III.
E) Em nenhuma das alternativas.

Prova de Redação Oficial
Com base nas informações constantes da notícia abaixo, redija um memorando (datado de 21 de outubro de 2018) em
que a professora Beatriz Rego Xavier solicita ao Reitor da UFC apoio para a realização do primeiro Seminário a ser
promovido pela Comissão por ela presidida. O evento abordará o tema Direitos Humanos e o exercício da cidadania e
acontecerá na primeira semana do próximo mês de dezembro, no Auditório da Reitoria.
O memorando deverá obedecer às regras da norma padrão em língua portuguesa e aos princípios de redação oficial.
Nova Comissão de Direitos Humanos da UFC toma posse e inicia atividades
Promover a tolerância, o respeito, a democracia. Liderar o enfrentamento da discriminação e da violação de direitos.
É com esses desafios que 24 integrantes da comunidade acadêmica passam a fazer parte da Comissão de Direitos
Humanos da Universidade Federal do Ceará, que reúne servidores docentes, técnico-administrativos e estudantes, de
campi de Fortaleza e do Interior.
Presidida pela Profª Beatriz Rego Xavier, da Faculdade de Direito, a Comissão teve sua primeira reunião na manhã
desta sexta-feira (5). “Nosso papel é muito importante. Seremos a voz da UFC em questões relacionadas aos direitos
humanos”, ressaltou a docente, que é também integrante do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito
à Diversidade e da Cultura de Paz e Direitos Humanos.
Além de articular as diversas iniciativas já existentes na Universidade nessa área, o grupo terá entre as principais
atribuições: promover políticas institucionais, realizar ações educativas, eventos, fóruns e outras atividades que
contribuam para a concretização dos direitos humanos na UFC, apreciar e emitir parecer sobre eventuais atos
praticados na Universidade contrários aos direitos humanos, dentre outras.
Durante a reunião, o reitor Henry Campos garantiu apoio da administração superior ao grupo e ressaltou a
importância da Comissão não apenas para a Universidade, mas para toda a sociedade cearense.
“Sempre há uma expectativa da comunidade para que a universidade coloque esse tema em pauta. Vivemos um
momento de divisão, de intolerância, de ódio. A UFC pode ajudar a construir um ambiente mais fraterno, acolhedor e
de mais respeito. Precisamos pensar na qualidade de vida dos nossos estudantes, nossos servidores”, afirmou o reitor.
O Prof. Henry chamou a atenção para a representatividade e a pluralidade da Comissão, que conta com juristas,
docentes de todas as áreas do conhecimento e unidades acadêmicas, pessoas com trajetória ligada à defesa de direitos
humanos. Eles terão mandato de dois anos.
Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC
Assistente em Administração
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RASCUNHO
01
02
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