
BOA PROVA

A T E N Ç Ã O

O contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. Aprova objetiva terá duração de 4 horas incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
22/06/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Marília Gabriela me perguntou uma vez numa
entrevista se eu já havia atingido a idade em que não queria
mais ser reconhecida pela minha inteligência, mas sim pela
beleza. Respondi que, sem dúvida, eu me encontrava
justamente nesse momento da vida. Não fui a menina mais
popular da sala de aula, melhorei com o passar dos anos e
agora, aos 40 e alguns, começo a perceber a curva
descendente acenando com força moderada. E não é que
nessa hora tão delicada dois elogios estranhos e inusitados
me devolveram um certo orgulho da carne? Explico.

Fui doar sangue. Não é moleza doar sangue. Não
pelo ato em si, que não dói nada e resolve a vida de muita
gente. A dureza é ser aprovado no questionário minucioso,
feito numa sala privada antes da doação. Parceiro fixo?
Hepatite A, B, C? Sífilis? Gonorreia? HPV? HIV? Herpes?
Fuma? Bebe? Toma algum remédio? Drogas injetáveis?
Doença de Chagas? Diabetes? Pressão alta? Baixa?
Históricos familiares... Conforme se avança na prova, é quase
inevitável fazer uma revisão do passado, dos riscos da
juventude, dos excessos, mancadas e bobeiras, das
heranças, dos vícios, dramas e arrependimentos da vida
toda. Funciona quase como uma boa análise.

Passado o teste, fui encaminhada para a cadeira
astronáutica do banco de sangue. Passaram o garrote no
meu braço, e o olho da enfermeira faiscou ao ver a veia saltar.

– Hummmm... Calibrosa! – disse ela, já chamando a
colega do lado para dar uma olhada. As duas trocaram
sorrisos interessados. Percebi nas hematologistas uma
enorme ganância de veias bojudas. Pareciam vampiras do
bem. Deixei meio litro de sangue para elas e, com o tal orgulho
da carne, ou seja, do meu sistema venoso, prometi voltar para
doar plaquetas.

Voltei. Doar plaquetas é outro capítulo. Além das
veias fartas, é preciso ter um fluxo grande de circulação
sanguínea para encher a máquina, uma geringonça
impressionante que retira o sangue, separa as plaquetas e
depois devolve o plasma e as hemácias para você. Foi lá que
recebi outro cumprimento esdrúxulo:

– Hummmmm... Plaquetuda!
Não soa tão bem quanto calibrosa, parece mais

xingamento, mas não me incomodei. Estou naquela fase que
a Marília citou, qualquer elogio à matéria é bem-vindo. Podem
espalhar por aí que sou uma dona plaquetuda calibrosa. Vai
ser o meu mais novo cartão de visita.

Depois dos 40 é comum receber más notícias dos
médicos e, invariavelmente, uma batelada de exames para
fazer. Mamografia, curva glicêmica, para os homens o temível
toque de próstata, isso sem falar na colonoscopia, nos
incontáveis ultrassons e no raio X dos joelhos, para quem
nunca perdeu o futebol. Aos 20, a gente torce o pé e continua
andando. Aos 30, o doutor te receita um analgésico por
telefone e recomenda repouso. Aos 40, ele já vai te engessar,
medicar e botar na fisioterapia.Aos 50, te interna, abre e mete
um pino.

Meu clínico geral me disse rindo que chegamos à era
da reposição de peças. Se uma civilização futura (será que
isso vai existir?) for cavucar as nossas tumbas, só vai
encontrar implante de silicone, osso de platina, joelho
artificial...Vai-se a carne, ficam as próteses.

Se tivermos a sorte de viver muito, enfrentaremos as
inevitáveis doenças degenerativas. Hoje eu entendo a
importância de poder contar com um banco de sangue
confiável e bem fornido. A gente nunca sabe quando vai
precisar. Gostei de doar sangue, é algo que todos os que têm
condições deveriam fazer por si mesmos, pelos seus e pelos

Plaquetuda calibrosa

1. Assinale a opção que corresponde aos sinônimos das
palavras grifadas nos trechos abaixo.

“...dois elogios estranhos e me devolveram um
certo orgulho da carne?”

“Adureza é ser aprovado no questionário ...”

“Foi lá que recebi outro cumprimento .”

A) inadequados - detalhado - vexaminoso;
B) estranhos - meticuloso - excêntrico;
C) envaidecedores - constrangedor - singular;
D) absurdos - difícil - vergonhoso;
E) inacreditáveis - longo - amável.

inusitados

minucioso

esdrúxulo

3. Em “E não é que nessa hora tão delicada dois elogios
estranhos e inusitados me devolveram um certo orgulho da
carne?”, a expressão se refere:

A) ao momento de doar sangue;
B) ao medo que a autora tinha da agulha;
C) ao momento da vida da autora;
D) aos elogios que a autora recebeu;
E) ao momento em que a autora era entrevistada.

hora delicada

2. Ainterjeição usada pela enfermeira denota:

A) preocupação;
B) cautela;
C) admiração;
D) temor;
E) inexperiência.

outros. Se você tem fator RH negativo, então, pense
seriamente no caso. A necessidade é grande. Peça ao seu
médico que lhe indique um banco adequado. Quem sabe
você ainda não sai coberto de novos adjetivos?

( )Fernanda Torres, in Veja Rio, 18 de março de 2009

4. Em “Passado o teste, fui encaminhada para a cadeira
astronáutica do banco de sangue.”, o adjetivo que determina a
cadeira se refere:

A) à sua forma;
B) ao seu tamanho;
C) à sua cor;
D) à sua finalidade;
E) à sua dimensão.

5. O segundo elemento (LOGO) que forma a palavra
, significa:

A) cura;
B) dor;
C) retirada;
D) sangue;
E) estudo.

hematologista



7. No penúltimo parágrafo do texto, a autora:

A) conclui que, no futuro, não haverá mais tumbas;
B) condena o uso de implantes;
C) contesta a competência de seu médico particular;
D) mostra que acredita firmemente que nossa civilização

continuará evoluindo;
E) parodia um ditado popular.

10. Indique a opção que apresenta correta e respectivamente
a classe gramatical das palavras grifadas na frase.

“Percebi nas uma enorme de
veias bojudas. Pareciam vampiras do . Deixei meio litro
de sangue para elas , com o tal da carne, ou seja, do
meu sistema venoso, prometi voltar doar plaquetas.”

A) substantivo - adjetivo - advérbio - conjunção - adjetivo -
preposição;

B) adjetivo - substantivo - adjetivo - conjunção - adjetivo -
preposição;

C) adjetivo - adjetivo - advérbio - preposição - substantivo -
conjunção;

D) substantivo - substantivo - substantivo - conjunção -
substantivo - preposição;

E) substantivo - adjetivo - substantivo - preposição -
substantivo - conjunção.

hematologistas ganância
bem

e orgulho
para

9. Em “...é preciso ter um fluxo grande de circulação
”, o adjetivo grifado corresponde à locução “do

sangue”. Assinale a alternativa em que o adjetivo NÃO
corresponde à locução entre parênteses.

A) água pluvial (da chuva);
B) nuvens plúmbeas (de chumbo);
C) doença hepática (do fígado);
D) material bélico (de guerra);
E) período vespertino (do dia).

sanguínea

11. Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Devemos incentivar ___ pessoas ___ dar continuidade
____ esta tarefa de informar ____ verdade sobre ____
situação dos bancos de sangue do país.

A) às - à - a - à - a;
B) as - a - a - a - a;
C) às - à - a - a - à;
D) as - à - à - a - a;
E) às - a - a - à - à.

12. Marque a opção em que ocorre DESVIO da norma culta
no que diz respeito à regência verbal.

A) A doação de sangue implica em um mínimo compromisso
da população.

B) Todos os médicos se comprometeram com a campanha.
C) As enfermeiras obedeciam às ordens restritas dos

médicos.
D) Os pacientes não simpatizavam com as enfermeiras.
E) Com muita presteza, as enfermeiras assistiam os

médicos durante o procedimento cirúrgico.

13. Assinale a opção em que, segundo a norma culta, ocorre
ERRO na colocação do pronome oblíquo.

A) Ninguém se dispunha a doar sangue.
B) Me informaram que há muita necessidade deste tipo de

sangue.
C) Dir-se-ia que doar sangue é um ato de amor.
D) Espera-se que a campanha continue.
E) Antigamente, preservava-se mais a saúde.

8. Assinale a opção que apresenta correta e
respectivamente a função sintática que exercem os termos
grifados na frase.

“Além das veias fartas, é preciso ter um fluxo grande de
circulação para encher a máquina, uma
geringonça impressionante retira o sangue, separa

e depois devolve o plasma e as hemácias
.”

A) complemento nominal - objeto direto - sujeito - objeto
indireto;

B) predicativo - objeto direto - objeto direto - complemento
nominal;

C) adjunto adnominal - objeto indireto - predicativo -
complemento nominal;

D) adjunto adnominal - sujeito - objeto direto - objeto indireto;
E) complemento nominal - sujeito - objeto direto - agente da

passiva.

sanguínea
que

as plaquetas
para você

15. Marque a opção que deve ser completada com a primeira
palavra entre parênteses.

A) Entreguei meus documentos na _______ de cadastro.
(seção - sessão)

B) Naquela sala, especificamente, era proibido _______
fósforos. (ascender - acender)

C) O _______ professor fez a palestra com maestria.
(iminente - eminente)

D) O malfeitor foi pego em _______. (fragrante - flagrante)
E) Houve um _______ no pátio para alegrar os pacientes.

(conserto - concerto)

14. Assinale a frase correta quanto ao uso da forma verbal.

A) Quando você vir que a pressão está alterada, procure o
médico.

B) Se ele mantesse aquela postura, seria demitido.
C) O doador que vir ao hospital com problemas de saúde,

será encaminhado ao ambulatório.
D) Se você obtesse a autorização dos responsáveis pelo

paciente, poderia fazer o procedimento.
E) Eles detém todos os direitos de publicação.
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6. Aautora, ao receber os inusitados elogios, sente-se:

A) irritada;
B) desconfortável;
C) envaidecida;
D) ameaçada;
E) magoada.



CONHECIMENTOS REGIONAIS
(HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA)

NOÇÕES DE SUS

16. Embora pareçam uma só, a região Norte e a Amazônia
são duas formas de regionalização diferentes. O Estado de
Rondônia faz parte delas, mas o que as diferencia é que a
Amazônia:

A) tem cerca de 3,8 milhões de km²;
B) é uma região muito povoada;
C) possui um grande complexo hidroviário;
D) estende-se por outros países latino-americanos;
E) é suprida por excelente rede hoteleira.

22. O controle social, previsto na Lei nº 8.142/90, com
representação de usuários está presente na seguinte
instância:

A) Comissão bipartite;
B) Comissão tripartite;
C) CONASEMS;
D) CONASS;
E) Conselho de Saúde.

17. A ocupação portuguesa na Amazônia teve início em 1616
com a fundação do Forte do Presépio. No entanto, os
primeiros núcleos de povoamento em terras que seriam o
futuro Estado de Rondônia se deram:

A) pela colaboração dos indígenas da região;
B) devido ao fácil acesso pelos rios da região;
C) através das missões religiosas dos séculos XVII e XVIII;
D) com o empenho dos espanhóis em colonizar a região;
E) pelo declínio da resistência indígena.

20. A construção da ferrovia Madeira-Mamoré, onde hoje é o
Estado de Rondônia, resultou de um acordo feito entre Brasil
e Bolívia em 1903. Esse acordo ficou conhecido como o
Tratado:

A) de Guaporé;
B) daAmizade;
C) de Navegação;
D) Amazônico;
E) de Petrópolis.

19. A Amazônia é coberta pela maior e mais exuberante
floresta tropical da superfície terrestre, que vem sendo
destruída pelas atividades econômicas da região. Dessas
atividades, no Estado de Rondônia encontramos:

A) a criação de búfalos;
B) a plantação de capim para alimentar o gado;
C) a extração de mogno, madeira nobre;
D) o plantio de milho e soja;
E) a instalação de indústrias de grande porte.

18. A região Norte, onde fica localizada o Estado de
Rondônia, abriga a bacia Amazônica, maior sistema fluvial do
planeta e que se estende através de seus afluentes por outros
países. É correto dizer que entre estes países estão:

A) Venezuela e Equador;
B) Chile e Bolívia;
C) Suriname e Chile;
D) Colômbia e Uruguai;
E) Colômbia e Paraguai.

21. O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultado do
movimento da Reforma Sanitária cujo marco foi a VIII
Conferência Nacional de Saúde (1986). Neste fórum, foram
lançadas as bases para a formulação e a construção de uma
nova política de saúde. Uma das referidas bases é a
“universalização da saúde” que pode ser entendida como:

A) a unificação das medidas preventivas e curativas;
B) a abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
C) a aplicação das medicinas alternativas no atendimento

médico;
D) a extensão do direito à assistência médica para toda a

população;
E) o tratamento dos diferentes universos da saúde segundo

a vontade da comunidade.

23. O conceito de integralidade da assistência à saúde,
previsto em lei, compreende:

A) a integração, em nível executivo, das ações de saúde e
meio ambiente;

B) a cooperação entre o governo e a sociedade, visando à
cobertura assistencial e à qualidade dos serviços;

C) a igualdade de acesso aos serviços de saúde nos
diversos níveis assistenciais com igualdade de número
de vagas em cada nível de atenção e em cada região;

D) o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos;

E) a conjugação dos diversos recursos das várias esferas de
governo, visando à cobertura assistencial.

25. O repasse dos recursos do Fundo Nacional de Saúde para
os Municípios, Estados e Distrito Federal se dá por meio de:

A) pagamentos por procedimento;
B) pagamentos por produtividade;
C) transferências regulares e automáticas;
D) transferências pactuadas e integradas;
E) pagamentos por captação.

24. O Programa de Saúde da Família (PSF) é em uma
estratégia para a reorientação da atenção:

A) primária;
B) secundária;
C) terciária;
D) quaternária;
E) especializada.
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28. No Excel 2003, a fórmula SOMA(A1;A5) retorna o
resultado da soma dos números contidos:

A) nas célulasA1,A2,A3,A4 eA5;
B) em todas as células das linhas 1 a 5;
C) em todas as células da colunaA;
D) nas célulasA1 eA5;
E) nas célulasA2,A3,A4.

27. Considere a seleção de endereços dos destinatários de
uma mensagem de correio eletrônico sendo criada no Outlook
Express. O campo “cc” foi preenchido com “Armando” e
“Ricardo” e o campo “Cco” foi preenchido com “Henrique”. Isto
significa que quando a mensagem for enviada,Armando:

A) visualizará, além dele, somente Ricardo como
destinatário da mensagem;

B) visualizará, além dele, Ricardo e Henrique como
destinatários da mensagem;

C) visualizará somente ele próprio como destinatário da
mensagem;

D) visualizará, além dele, somente Henrique como
destinatário da mensagem;

E) visualizará somente o remetente da mensagem.

26. No Word, você pode realizar rapidamente as tarefas
executadas com frequência usando teclas de atalho. Qual a
função executada ao se pressionar as teclas “CTRL” e “T”
simultaneamente na versão em português do Microsoft Office
Word 2003?

A) Copiar.
B) Selecionar tudo.
C) Zerar o arquivo.
D) Desfazer a última ação.
E) Recortar.

31. Aempresa normalmente envia produtos para o cliente
por via férrea a um custo de R$ 300,00 por carga. O tempo de
trânsito é de 14 dias. Os produtos podem ser enviados por
caminhão a um custo de R$ 500,00 por carga e com um tempo
de trânsito de quatro dias. Se o estoque em trânsito tem um
custo de R$ 25,00 por dia, utilizando a via férrea e o caminhão,
o transporte custa, respectivamente:

A) R$ 850,00 e R$ 800,00;
B) R$ 700,00 e R$ 750,00;
C) R$ 300,00 e R$ 500,00;
D) R$ 350,00 e R$ 550,00;
E) R$ 650,00 e R$ 600,00.

X Y

30. Sobre as funcionalidades de arquivo do Windows Explorer
do Windows XP, qual das afirmativas é INCORRETA?

A) A função “Propriedades” exibe diversas informações do
arquivo como, data de criação, tipo do arquivo e tamanho.

B) A função “Criar Atalho” cria um atalho para o arquivo na
mesma pasta do arquivo.

C) O Windows Explorer não permite copiar e colar um
arquivo na mesma pasta do arquivo.

D) A função “Abrir” abre o arquivo no programa associado a
ele.

E) A função “Abrir Com” permite escolher o programa a ser
usado para abrir o arquivo selecionado.

29. Qual o nome do programa de computador que permite aos
seus usuários navegarem pela internet?

A) browser;
B) site;
C) correio eletrônico;
D) firewall;
E) world wide web.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

32. O objetivo básico do controle de estoques é:

A) propiciar o desequilíbrio entre a demanda e a obtenção de
material;

B) evitar a falta de material, sem que esta diligência resulte
em estoques excessivos às reais necessidades da
empresa;

C) evitar o equilíbrio da obtenção de material às reais
necessidades da empresa;

D) propiciar o transbordamento dos níveis de material em
relação à demanda real;

E) evitar o reabastecimento contínuo, providenciando a
interrupção da compra de material.

33. Considere a afirmativa: “Há fatores que afetam os
padrões de transporte e que os fornecedores têm pouco ou
nenhum controle sobre eles”. O fator em que o
fornecedor tem algum controle é:

A) o número de clientes;
B) a distribuição geográfica dos clientes;
C) o tamanho dos pedidos dos clientes;
D) o número e localização das fábricas e dos centros de

distribuição;
E) o número e distribuição geográfica dos clientes.

34. Quanto aos tipos de Sistemas de Arquivamento é
INCORRETO afirmar que:

A) os sistemas classificados diferem dos sistemas
numéricos e alfabéticos porque tentam reunir todos os
documentos numa ordem lógica;

B) pelos sistemas numéricos, as unidades de arquivamento
são, em geral, simplesmente agrupadas numa sequência
numérica consecutiva;

C) o sistema de simples alfabetação de assuntos pode ser
modificado de várias maneiras para se obter um melhor
agrupamento dos documentos;

D) o sistema alfabético é usado somente para ordenar
documentos relativos a assuntos;

E) de modo geral, qualquer sistema de arquivamento, não
importa qual seja, pode apresentar resultados
satisfatórios se for adequadamente aplicado.
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35. Com relação à classificação dos documentos públicos, é
correto afirmar que:

A) não devem ser classificados em relação à função;
B) sempre devem ser classificados em relação aos

assuntos;
C) geralmente devem ser classificados em relação à função;
D) somente em casos excepcionais podem ser classificados

em relação à organização;
E) não podem ser classificados em relação à organização.

37. O capital que produziu juros de R$ 3.150,00 a 25% ao
semestre durante um ano e meio foi:

A) R$ 6.300,00;
B) R$ 4.200,00;
C) R$ 4.800,00;
D) R$ 3.150,00;
E) R$ 3.850,00.

38. O montante da aplicação de um capital de R$ 22.000,00 à
taxa de 1,7% ao mês no período de dois anos e três meses foi:

A) R$ 30.976,00;
B) R$ 37.400,00;
C) R$ 122.980,00;
D) R$ 32.098,00;
E) R$ 100.980,00.

39. Para comprar remédios no valor de R$ 450,00, um cliente
deu um cheque pré-datado para 60 dias no valor de
R$ 477,00.Ataxa de juros cobrada foi de:

A) 3% ao mês;
B) 0,03% ao mês;
C) 0,3% ao mês;
D) 0,06% ao mês;
E) 6% ao mês.

36. Em relação à Movimentação dos Estoques, julgue os
itens a seguir:

I. As movimentações mais frequentes ocorridas em
almoxarifado referem-se às entradas e às saídas dos
itens mantidos regularmente em estoque para atender às
necessidades imediatas de consumo (próprio ou de
venda).

II. A atividade ou função da Administração de Material
responsável pela geração de dados e/ou de informações
relativas ao fluxo contínuo das operações de entrada (em)
e saídas (de) almoxarifado, define-se como

III. A centralização apresenta a vantagem de canalizar, para
um único ponto convergente, as atividades de
r e c e b i m e n t o e f o r n e c i m e n t o d e m a t e r i a l ,
independentemente de origem, natureza, finalidade,
destino ou estado de conservação dos itens.

Dos itens acima mencionados:

A) os itens I, II e III estão corretos;
B) somente o item I está correto;
C) somente os itens I e III estão corretos;
D) somente o item II está correto;
E) somente os itens II e III estão corretos.

movimentação de material.

40. João aplicou uma quantia de R$ 15.000,00 a juros
compostos de 1,2% ao mês durante dois meses. O valor dos
juros adquiridos foi de:

A) R$ 18.816,00;
B) R$ 3.816,00;
C) R$ 180,00;
D) R$ 347,16;
E) R$ 362,16.

41. Pedro pediu emprestado ao Banco a quantia de
R$ 12.000.000,00 a uma taxa de juros de 8% ao mês.
Aplicando-se , o valor que deverá ser pago
para a quitação da dívida três meses depois, será:

A) R$ 15.104.544,00;
B) R$ 15.116.544,00;
C) R$ 69.984.000,00;
D) R$ 14.104.544,00;
E) R$ 51.984.000,00.

Z

juros compostos

42. À luz do texto constitucional vigente, é correto afirmar
que:

A) o prazo de validade do concurso público será de três
anos, prorrogável duas vezes, por igual período;

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

C) a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão;

D) é vedado ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;

E) é garantida a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público.

43. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá, além da legalidade, aos princípios de:

A) pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
B) impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
C) pessoalidade, moralidade, merecimento e eficiência;
D) impessoalidade, responsabilidade, publicidade e

merecimento;
E) pessoalidade, responsabilidade, publicidade e

merecimento.



07

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

A) direção, chefia e técnico;
B) direção, assessoramento e técnico;
C) chefia, técnico e assessoramento;
D) direção, chefia e assessoramento;
E) direção e técnico.

46. De acordo com a Constituição Federal, “Ao servidor
público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo”, é correto afirmar que:

A) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou
distrital, não ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função;

B) investido no mandato de Vereador, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração;

C) investido no mandato de Prefeito, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo;

D) em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, inclusive para
promoção por merecimento;

E) para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.

47. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter:

A) educativo, informativo ou de orientação social;
B) eficiente, legal ou de orientação social;
C) educativo, legal ou de orientação social;
D) educativo, informativo ou eficiente;
E) eficiente, informativo ou legal.

45. Com relação à acumulação de cargos públicos, analise
as afirmativas:

I. É vedada a acumulação remunerada de qualquer cargo
público.

II. É vedada a acumulação remunerada de um cargo de
professor com outro técnico ou científico, quando não
houver compatibilidade de horários.

III. É permitida a acumulação de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas, quando houver compatibilidade de
horários.

IV. É permitida a acumulação de dois cargos de professor,
quando houver incompatibilidade de horários.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:

A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) II e IV;
E) I e IV.

49. Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes
pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o
memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar
uma diagramação única. O aviso, o ofício e o memorando
devem conter:

A) assunto e tipo do expediente, sem a sigla do órgão que os
expede;

B) local e data em que foi assinado, por extenso, com
alinhamento à esquerda;

C) assunto, local e data, sem a identificação do signatário;
D) tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão

que os expede;
E) data, tipo e número do expediente, sem a sigla do órgão

que os expede.

50. Em relação à concordância com os pronomes de
tratamento, é correto dizer que:

A) Vossa Magnificência é usado em comunicações dirigidas
aos Ministros;

B) os pronomes possessivos referidos a pronomes de
tratamento são sempre os da primeira pessoa;

C) em comunicações dirigidas aos Governadores e Vice-
Governadores de Estado e do Distrito Federal usa-se
Vossa Excelência;

D) o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas
aos Chefes de Poder é SENHOR, seguido do cargo
respectivo – Senhor Presidente do Congresso Nacional;

E) Vossa Senhoria Reverendíssima é usado em
comunicações dirigidas aArcebispos.

48. O servidor público aprendeu que a clareza deve ser a
qualidade básica de todo texto oficial. No entanto, a clareza
não é algo que se atinja por si só, depende das demais
características da redação oficial. Com a clareza concorrem,
EXCETO:

A) a impessoalidade, que evita a duplicidade de
interpretações que poderia decorrer de um tratamento
personalista dado ao texto;

B) o uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de
entendimento geral e por definição avesso a vocábulos
de circulação restrita, como a gíria e o jargão;

C) a formalidade e a padronização, que possibilitam a
imprescindível uniformidade dos textos;

D) a concisão, que faz desaparecer do texto os excessos
linguísticos que nada lhe acrescentam;

E) a informalidade, que faz desaparecer do texto a
imprescindível necessidade de empregar o máximo de
palavras para informar o mínimo.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 48 a 50.

Sócrates prestou concurso e foi aprovado e classificado; após
dois meses de efetivo exercício, percebeu que inúmeras eram
suas dúvidas para elaborar correspondências oficiais. Diante
de seu obstáculo, começou a estudar e a consultar o Manual
de Redação da Presidência da República.


