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Texto A (para as questões 1, 2 e 3) 
 

O papel da escola e da família na formação das crianças 
 

Em nossa sociedade, escola e família são as duas principais instituições responsáveis pela formação do ser 
humano. A Educação informal (não sistematizada ou não intencional), também chamada de socialização primária, é 
proporcionada pela família e começa quando nós nascemos, no âmbito privado. Nela, a criança aprende a diferenciar o 
certo do errado, de acordo com o núcleo em que está inserida. Já a formal ou secundária é oferecida na escola, na esfera 
pública. Porém, algumas características fazem com que as duas possuam funções e objetivos distintos. 
 [...] 
 Na escola, como aluno, se faz a passagem da vida privada para a coletiva. Meninos e meninas deixam de ocupar 
um lugar privilegiado no seio familiar e tornam-se mais um entre os demais. É dado início a uma nova aprendizagem, em 
que eles experimentam a igualdade – como quando percebem que as regras valem para todos – e aprendem a lidar com a 
diversidade presente – por exemplo, ao conviverem com pessoas que possuem outras religiões. 
 No âmbito escolar, a socialização é diferente da familiar, consistindo no ensino de conhecimentos e no 
desenvolvimento de valores sociais ou coletivos. A criança tem a oportunidade de aprender a viver em uma sociedade 
democrática. Isso envolve reconhecer os sentimentos do outro, coordenar pontos de vista distintos, lidar com os conflitos de 
forma não violenta, estabelecer relações e perceber a necessidade de regras para se viver bem. Dessa forma, valores 
presentes em algumas famílias, como o preconceito, devem ser debatidos e transformados em algo que seja socialmente 
desejável, como o respeito às diferenças.  

Não se pode pensar na estruturação escolar apartada da familiar, contudo é preciso modificar a crença na 
impotência da escola perante a família. Como sintetiza o filósofo espanhol Fernando Fernández-Savater Martín, da 
Universidade do País Basco: “Eu não desprezo a educação paterna e materna, mas tampouco vamos pensar que todos os 
pais têm ideias que devem ser perpetuadas. Se os pais ensinam coisas boas é ótimo, senão, a sociedade tem que ensinar, 
porque os valores que devem ser transmitidos não são apenas valores familiares, são valores sociais.” 

(VINHA, Telma. O papel da escola e da família na formação das crianças. Nova Escola, São Paulo, ano 30, n. 289, p. 39, fev. 2016.) 
 

Questão 1 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

No texto, a autora: 
 

A. estabelece uma comparação entre a educação oferecida nas escolas privadas e a educação ofertada nas escolas 
públicas. 

B. explicita que o papel da escola não se limita ao ensino dos conteúdos curriculares. 
C. evidencia a importância de a escola sempre reforçar os valores transmitidos às crianças pela família. 
D. realça que, na escola, a igualdade de direitos é substituída pela diversidade de crenças e comportamentos. 
 

Questão 2 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

As palavras do filósofo espanhol Fernando Fernández-Savater Martín: 
 

A. são apresentadas pela autora como um argumento de autoridade. 
B. contradizem as ideias defendidas pela autora anteriormente. 
C. são refutadas pela autora. 
D. retificam as informações apresentadas pela autora. 
 

Questão 3 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Na primeira frase do último parágrafo, a conjunção “contudo” poderia, sem alteração de sentido, ser substituída por: 
 

A. “logo”. 
B. “porquanto”. 
C. “entretanto”. 
D.  “por conseguinte”. 
 

Texto B (para as questões 4, 5, 6, 7 e 8) 
 

Um novo mundo 
 

O burburinho é geral: todo mundo está falando sobre a economia compartilhada. Os smartphones e as novas 
tecnologias reinventaram globalmente o hábito de trocar objetos e trabalhos entre pessoas próximas ou desconhecidas. O 
aplicativo de transporte Über, que mudou a forma de comercializar serviços de motoristas, é só a ponta desse mundo novo. 

Por isso, vale a pena dar uma olhada no que acontece no site Mesh (meshing.it), um grande mercado de serviços 
compartilhados. A ideia da página é simples: comprar menos e usar mais. O propósito é reduzir o custo de propriedade de 
quem consome um serviço e explorar, na plenitude, o trabalho de quem fornece. A tradução do termo que batiza o site é 
complicada, mas ajuda a entender bem a proposta. Mesh quer dizer “espaço vazio em uma rede”. Na página, empresas de 
economia compartilhada oferecem serviços que vão de troca de livros a aluguel de castelos. 

[...] 
Em um dia ensolarado, em São Paulo, pedi um carro pelo Über. O motorista era um fotógrafo que, em um ano de 

crise e com tempo sobrando, reforçava seu orçamento por meio do aplicativo. Em outro dia, quando enfrentei um 
congestionamento pesado, quem me levava pelas ruas era um sargento aposentado que encontrou um novo significado 
para a vida transportando passageiros e contando histórias. Ele não faz isso apenas pelo dinheiro, mas para se sentir 
incluído no mundo. 

Antes afirmávamos que você teria várias profissões durante a vida. Na era da economia compartilhada, você pode 
ter várias profissões durante uma única semana. Pode dirigir um carro de luxo na segunda, ser consultor na terça, ensinar 
culinária na web na quarta, colaborar com ideias em um site de inovação na quinta e produzir um show financiado 
coletivamente na sexta. Como disse Matt Ridley no livro O Otimista Racional – Por Que o Mundo Melhora (Record, 59,90 
reais), “o século 21 é um tempo magnífico para estar vivo”. Aproveite. 

(GIARDELLI, Gil. Um novo mundo. Você S/A, São Paulo, edição 210, p. 80, jan. 2016.) 
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Questão 4 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Quanto ao título do texto, é correto afirmar que ele: 
 

A. apresenta explicitamente o tema do texto. 
B. evidencia o tema do texto por meio de um artigo. 
C. não apresenta relação alguma com o tema do texto. 
D. possibilita que o leitor formule diferentes hipóteses a respeito do tema do texto. 
 

Questão 5 - Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

A leitura do texto permite concluir que: 
 

A. todas as ações que caracterizam a economia compartilhada são motivadas exclusivamente por necessidades 
financeiras. 

B. o autor aprova ações que caracterizam a economia compartilhada. 
C. a economia compartilhada é definida pelo autor como uma nova forma de comercialização de serviços de motoristas. 
D. a economia compartilhada é responsável pela crise econômica atual. 
 

Questão 6 - Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Qual das frases transcritas a seguir apresenta uma generalização? 
 

A. “A ideia da página é simples: comprar menos e usar mais.” 
B. “O burburinho é geral: todo mundo está falando sobre a economia compartilhada.” 
C.  “Na página, empresas de economia compartilhada oferecem serviços que vão de troca de livros a aluguel de castelos.” 
D.  “Em um dia ensolarado, em São Paulo, pedi um carro pelo Über.” 
 

Questão 7 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Observe a seguinte frase, extraída do último parágrafo:  
 

“Na era da economia compartilhada, você pode ter várias 
profissões durante uma única semana.” 

 

Qual das frases apresentadas a seguir expressa melhor o sentido da frase transcrita acima? 
 

A. Na era da economia compartilhada, o leitor do texto pode ter várias profissões durante uma única semana. 
B. Na era da economia compartilhada, os leitores do texto podem ter várias profissões durante uma única semana. 
C. Na era da economia compartilhada, pode-se ter várias profissões durante uma única semana. 
D. Na era da economia compartilhada, todos têm várias profissões durante uma única semana. 
 

Questão 8 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Na penúltima frase do texto, a conjunção “como” foi utilizada para introduzir uma oração que exprime:   
 

A. causa. 
B. condição. 
C. conformidade. 
D. consequência. 

 
Texto C (para as questões 9, 10, 11 e 12) 
 

As Mãos, os Pés e o Ventre 

 
Cheios de inveja, os Pés e as Mãos disseram ao Ventre:  
– Só você se aproveita dos nossos trabalhos, e não faz outra coisa do que receber nossos ganhos sem ajudar-nos 

no mínimo que seja. Portanto, escolhe uma destas duas coisas: ou encarregue-se você mesmo da sua manutenção, ou 
morra de fome. 

Ficou, pois, abandonado o Ventre e, não recebendo comida durante muito tempo, foi perdendo seu calor e ficou 
debilitado, com o que os demais membros do corpo se enfraqueceram também, foram perdendo as forças até que pouco 
depois todos eles morreram. 

 
Ninguém se basta a si mesmo para tudo. 
 

(ESOPO. As Mãos, os Pés e o Ventre. In: COSTA, Flávio Moreira da (Org.). Os 100 melhores contos de humor da 
literatura universal. 3. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. p. 25.) 

 

Questão 9 - Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 
O texto lido: 
 
A. é narrativo e tem a finalidade de criticar o comportamento humano. 
B. é injuntivo e tem a finalidade de instruir o leitor a agir de maneira ética. 
C. é descritivo e tem a finalidade de mostrar como funciona o organismo humano. 
D. é dissertativo-argumentativo e tem a finalidade de convencer o leitor de que todas as pessoas são importantes. 
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Questão 10 - Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

No terceiro parágrafo, a conjunção “pois” exprime ideia de: 
 

A. causa. 
B. oposição. 
C. conclusão. 
D. explicação. 
 

Questão 11 - Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

A oração “não recebendo comida durante muito tempo” poderia, sem alteração de sentido, ser substituída por: 
 

A. como não recebeu comida durante muito tempo. 
B. conquanto não recebesse comida durante muito tempo. 
C. de modo que não recebeu comida durante muito tempo. 
D. a fim de que não recebesse comida durante muito tempo. 
 

Questão 12 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Qual das afirmações apresentadas abaixo está incorreta? 
 

A. Em “Ninguém se basta a si mesmo para tudo”, há o emprego de pronomes indefinidos. 
B. Em “Ninguém se basta a si mesmo para tudo”, há o emprego enfático de um pronome pessoal. 
C. Em “escolhe uma destas duas coisas”, o verbo não foi empregado de acordo com as determinações da gramática 

normativa.  
D. Em “escolhe uma destas duas coisas”, o pronome demonstrativo não foi empregado de acordo com as determinações 

da gramática normativa.  
 

Texto D (para as questões 13, 14 e 15) 

 
(BROWNE, Dik. Hagar. Disponível em: <http://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/search/hagar>. Acesso em: 25 fev. 2016.) 

 

Questão 13 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Nos quadrinhos aparecem Hagar e sua esposa, chamada Helga. Todos os recursos citados abaixo contribuem para 
evidenciar as emoções de Helga, exceto: 
 

A. as expressões faciais dessa personagem. 
B. os sinais de pontuação empregados na fala dessa personagem. 
C. os recursos tipográficos diferenciados empregados em algumas palavras presentes nas falas dessa personagem. 
D. a ausência da imagem dessa personagem em alguns quadrinhos. 
 

Questão 14 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

Em “Eu me mato de trabalhar...”, observa-se a figura de linguagem denominada:  
 

A. ironia. 
B. hipérbole. 
C. paradoxo. 
D. eufemismo. 
 

Questão 15 – Língua Portuguesa – Assistente em Administração 
 

No último quadrinho, a justificativa da fala de Hagar: 
 

A. não é evidenciada ao leitor.  
B. é evidenciada ao leitor por meio da linguagem verbal. 
C. é evidenciada ao leitor por meio da própria fala do personagem. 
D. é evidenciada ao leitor por meio da linguagem não verbal. 
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Questão 16 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Marque a alternativa cujos termos completam corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.  
 

“Material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/64, __________ 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização _______________ a dois anos. Material permanente é aquele 
que, em razão de seu uso _____________, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
_________________ a dois anos.”  
 

A. perde; limitada; corrente; superior. 
B. mantém; inferior; contínuo; igual a. 
C. conserva; igual a; corrente; limitada. 
D. preserva; limitada; prolongado; inferior. 
 

Questão 17 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Está correto o que se afirma sobre a implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) nas instituições 
públicas, exceto em: 
 

A. A Responsabilidade Socioambiental se inicia com a decisão da instituição de revisar posturas, atitudes e práticas 
internas com a finalidade de consolidar a Agenda Ambiental em sua estrutura organizacional. 

B. A A3P é uma iniciativa que demanda engajamento individual e coletivo, a partir do comprometimento pessoal e da 
disposição para incorporar conceitos preconizados, objetivando a mudança de hábitos e a difusão do programa. 

C. O atendimento e a satisfação dos interesses individuais, enquanto finalidade da administração pública, faz com que esta 
tenha a obrigação de dar o exemplo para todos os setores da sociedade, promovendo o desenvolvimento e o 
crescimento sustentáveis. 

D. Qualquer instituição da administração pública, de qualquer uma das esferas do governo, pode e deve implantar a A3P. 
 

Questão 18 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

A política dos 3R's foi elaborada a partir da ideia de que a produção de lixo é inevitável, mas pode ser minimizada pela 
implantação das ações Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A Gestão Adequada dos Resíduos Gerados, 2º Eixo Temático 
Prioritário da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), passa pela adoção da política dos 5R's, pela qual se deve 
primeiramente pensar em reduzir o consumo e combater o desperdício para só então destinar corretamente o resíduo 
gerado. Quais foram os 2R's incluídos na transposição da política dos 3R's para a política dos 5R's?  
 

A. Reaproveitar e Recusar. 
B. Repensar e Recusar. 
C. Repensar e Renovar. 
D. Recuperar e Restaurar. 

 

Questão 19 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Instrumento arquivístico resultante de avaliação que tem por objetivos definir prazos de guarda e destinação de 
documentos, com vista a garantir o acesso à informação a quantos dela necessitem. Sua estrutura básica deve 
necessariamente contemplar os conjuntos documentais produzidos e recebidos por uma instituição no exercício de suas 
atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final – eliminação ou guarda permanente -, 
além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e aplicação. 
 

Com relação à Gestão de Documentos Públicos, essa é a definição de:  
 

A. Tabela de Temporalidade. 
B. Ciclo de vida dos documentos. 
C. Classificação Funcional. 
D. Metadado. 

 

Questão 20 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

De acordo com o conteúdo da Cartilha Completa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), julgue as assertivas 
abaixo. 
 

I. A adoção de uma política de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições públicas gera economia dos 
recursos públicos, na medida em que esses serão gastos com maior eficiência, além de beneficiar o meio 
ambiente com menores emissões de CO2, contribuindo para que o país possa cumprir seus compromissos 
internacionais e, ao mesmo tempo, dar o exemplo para outros países que ainda não implantaram agendas 
equivalentes.  
 

II. A A3P tem como principal objetivo estimular a reflexão e a mudança de atitude dos servidores para que os 
mesmos incorporem os critérios de gestão socioambiental apenas em suas atividades estratégicas.  
 

III. Nas compras sustentáveis, o aspecto ambiental é o mais importante, não sendo necessário considerar os 
tradicionais critérios de especificação técnica e preço.  

 

Está(ão) incorreta(s) a(s) assertiva(s):. 
 

A. I, II e III. 
B. II, apenas. 
C. III, apenas. 
D. II e III. 
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Questão 21 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Qual das alternativas abaixo contém apenas exemplos de materiais de consumo? 
 
A. Papel sulfite, aparelho telefônico, caneta, fita adesiva. 
B. Cartucho de tinta para impressora, capa para processo, apagador, fechadura. 
C. Galão de água mineral, carimbo, condicionador de ar, tesoura. 
D. Lápis, livro de ata, cola, máquina copiadora. 
 

Questão 22 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída em 2006 pelo Decreto 5.707, veio consolidar a visão 
sobre a relevância da dimensão do desenvolvimento profissional como um componente da qualidade na prestação do 
serviço público. Sob a perspectiva da PNDP, julgue como verdadeira (V) ou falsa (F) cada afirmativa abaixo e assinale a 
alternativa correta.  
 

(    ) O conhecimento está relacionado ao conjunto de informações assimiladas e estruturadas 
ao longo da vida pelo indivíduo, que adquirem significado e relevância e dão 
racionalidade ao mundo que o cerca. Abrange o saber, saber o que e por que fazer. 

(    ) A habilidade é a capacidade do indivíduo de fazer uso produtivo do conhecimento, 
consiste na aplicação e apropriação dos conhecimentos para a consecução de uma 
ação, visando alcançar um propósito específico. Refere-se ao saber como fazer. 

(    ) A competência refere-se aos aspectos sociais e afetivos no contexto do trabalho. Ela 
também diz respeito ao julgamento da pertinência da ação, à ética do comportamento, 
aos valores, aos aspectos da iniciativa e criatividade. Está relacionada à dimensão do 
saber agir ou querer fazer. 

(    ) A atitude diz respeito à mobilização de conhecimentos, habilidades e competências. 
Envolve comportamentos observáveis que se expressam na ação ou desempenho dos 
indivíduos. 

 
A. V – V – F – F. 
B. V – V – V - F. 
C. F – V – F - V. 
D. V – F – F – V. 

 

Questão 23 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

 
Com relação ao Manual de Orientação para a Gestão do Desempenho do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), pode-se afirmar, exceto:  

Avaliação de desempenho como 
instrumento da Gestão de Pessoas 

A. A gestão do desempenho consiste num conjunto de processos inter-
relacionados que a organização implanta com vistas a elevar o nível 
de desempenho do indivíduo, do grupo e, em última análise, da 
própria organização. 

B. A gestão do desempenho humano nas organizações públicas tem por 
finalidade o pleno atendimento das demandas dos cidadãos e da 
sociedade, por meio de atividades integradas que visam a aprimorar a 
qualificação profissional daqueles que prestam os serviços públicos. 

C. A gestão do desempenho propõe integrar os subsistemas de recursos 
humanos (provisão de força de trabalho, gestão de cargos e carreiras, 
compensação, monitoramento, capacitação e desenvolvimento, entre 
outros) e a estratégia organizacional. 

D. A avaliação de desempenho é uma das etapas do ciclo da Gestão do 
Desempenho e, como tal, precede e sucede outras etapas, menos 
importantes. 
 

Questão 24 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
De acordo com a Lei nº 8.159/1991, a qual dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, documentos 
intermediários são aqueles: 
 
A. que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
B. em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. 
C. de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 
D. cujo valor os torna inalienáveis e imprescritíveis. 
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Questão 25 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Considere o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o 
reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. Relacione a primeira coluna 
com a segunda de acordo com a classificação dada ao material considerado genericamente inservível e assinale a 
alternativa que contenha a sequência correta. 
 

(1) Ocioso (    ) Material cuja manutenção é onerosa ou seu rendimento precário em 
virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. 

(2) Recuperável (    ) Material que não pode mais ser utilizado para o fim a que se destina 
devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade 
econômica de sua recuperação. 

(3) Antieconômico (    ) Material que, embora esteja em perfeitas condições de uso, não está 
sendo aproveitado. 

(4) Irrecuperável (    ) Material cuja recuperação é possível e o orçamento desta fique, no 
âmbito, a cinquenta por cento do valor de mercado do material. 

 

Selecione: 
 

A. 1, 2, 3, 4. 
B. 2, 3, 4, 1. 
C. 3, 4, 1, 2. 
D. 4, 1, 2, 3. 

 

Questão 26 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Selecione a alternativa que esteja em desacordo com a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999): 
 

A. A referida Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e 
indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 
Administração. 

B. É dever do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, prestar as 
informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.  

C. São legitimados como interessados no processo administrativo as organizações ou as associações representativas, no 
tocante a direitos e interesses coletivos. 

D. É autorizado a atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na 
matéria. 

 

Questão 27 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) emitiu em dezembro de 2009 o Guia 
Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores. O referido documento foi elaborado 
de forma a servir de referencial metodológico para que organizações e órgãos públicos possam mensurar seu desempenho. 
De acordo com o Manual, há duas dimensões que constituem o desempenho: Dimensão do Resultado (Eficiência, Eficácia e 
Efetividade) e Dimensão do Esforço (Economicidade, Excelência e Execução). Relacione a primeira coluna com a segunda 
e marque a alternativa que indica a correta sequência de cima para baixo:  
 

(1) Eficiência (  ) É a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao beneficiário direto 
dos produtos/ serviços da organização. Seu indicador permitirá averiguar se a meta foi 
atingida. Se, numa campanha de vacinação, por exemplo, a meta era vacinar 100.000 
crianças, após a campanha será possível verificar se tal meta foi ou não atingida, ou 
até mesmo superada.    
 

(2) Eficácia (   ) É a relação entre os produtos/serviços gerados com os insumos empregados, 
usualmente sob a forma de custos ou produtividade. Seu indicador permitirá ao gestor 
verificar se o custo foi o menor possível, mantendo-se os objetivos propostos.    
 

(3) Efetividade (   ) Está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado. Seu indicador 
medirá os impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou projetos, como por 
exemplo, se uma determinada campanha de vacinação realmente imunizou e diminuiu 
a incidência de determinada doença entre as crianças. 

 

A. 3, 2, 1. 
B. 3, 1, 2. 
C. 2, 1, 3. 
D. 1, 2, 3. 
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Questão 28 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Em conversas no ambiente de trabalho, você escuta que os funcionários de outra unidade estão fazendo as seguintes 
reclamações: 

 meus colegas são muito individualistas; 

 não há supervisão por parte da chefia do cumprimento do horário e da jornada de trabalho; 

 o chefe não sabe o que fazer e por isso ele não é respeitado; 

 meus colegas ultimamente fazem o que querem e quando querem. 
Considerando essas reclamações, pode-se afirmar que o estilo de liderança do chefe pode não ser muito adequado àquela 
equipe de trabalho. Se esse for o problema, assinale a alternativa que indica qual estilo de liderança pode criar essas 
disfunções. 
 

A. Liderança autocrática. 
B. Liderança liberal. 
C. Liderança democrática. 
D. Liderança participativa. 
 

Questão 29 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

De acordo com renomado autor da área de gestão (MAXIMIANO, 2004), o planejamento é a ferramenta para administrar as 
relações com o futuro, ou seja, é uma aplicação específica sobre o processo de tomada de decisões. Sobre planejamento, é 
correto afirmar que: 
 

A. é um dos processos mais importantes e possui definição clara e singular. 
B. um processo sistemático de planejamento começa com a produção ou obtenção de informações. 
C. os planos, em relação ao critério do tempo, podem ser classificados como contingenciais, temporários, permanentes e 

reativos. 
D. elaborar um plano principal e um de contingência exige duplicação de custos e, portanto, não deve ser aplicado. 
 

Questão 30 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Considere que você, na condição de assistente em administração da UNIFEI, perceba que um colega ou superior está 
usando recursos da universidade em negócio alheios à condição de servidor público que ele exerce. Nesse caso, o seu 
colega ou superior estaria infringindo qual princípio constitucional da administração pública? 
 
A. Princípio da Moralidade. 
B. Princípio da Legalidade. 
C. Princípio da Impessoalidade. 
D. Princípio da Publicidade. 

 
Questão 31 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Ao tomar posse no cargo de assistente em administração na UNIFEI, você é lotado em uma unidade em que os funcionários 
praticam a gestão do conhecimento, adquirindo e compartilhando continuamente novos conhecimentos e estão dispostos a 
aplicar esse conhecimento nas tomadas de decisões públicas e também na realização de tarefas vinculadas ao serviço 
público. Considerando as características da unidade descrita, pode-se afirmar que ela faz uso de: 
 
A. gestão compartilhada. 
B. administração participativa. 
C. organização de aprendizagem. 
D. administração por objetivos. 

 
Questão 32 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

 
De acordo com a teoria da decisão, são etapas do processo decisório sobre um problema no ambiente de trabalho: 
 
A. Identificação do problema e análise de alternativas que possam tornar o problema irrelevante. 
B. Criação e escolha de alternativas viáveis para solucionar o problema. 
C. Levantamento de alternativas e seleção da alternativa mais adequada à resolução do problema. 
D. Percepção, identificação, análise e definição do problema.  

 

Questão 33 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Assinale a alternativa que traz competências relativas à área de comunicação organizacional. 
 
A. Delegação de poder, orçamento de propaganda, escuta, leitura e observação. 
B. Redação, conhecimento de linguagem verbal e não verbal, escuta, leitura e observação. 
C. Digitação, disponibilidade de rede, escuta, redação e línguas estrangeiras. 
D. Digitação, disponibilidade de rede, persuasão, redação e sinais não verbais. 
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Questão 34 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Numa universidade a dotação orçamentária para os cinco laboratórios é dividida da seguinte forma: um terço para o LAB1, 
um quarto para o LAB2, um quinto para o LAB3, um sexto para o LAB4 e R$50.000,00 para o LAB5. Nessas condições, qual 
a dotação orçamentária para laboratórios nesta universidade? 
  

A. R$100.000,00 
B. R$500.000,00. 
C. R$800.000,00. 
D. R$1.000.000,00. 
 

Questão 35 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

O auxiliar administrativo de uma secretaria sabia que haviam acabado os pinceis azuis e pretos de seu estoque restando 
apenas três vermelhos e dois verdes. Numa tarde um professor pede três pincéis, o auxiliar pega os pincéis e coloca num 
envelope sem ver que cores havia pegado. O professor pergunta a ele qual a cor dos pincéis. Das afirmações abaixo qual o 
auxiliar poderia dizer com absoluta certeza de não estar enganado? 
 

A. Os três são da mesma cor. 
B. Pelo menos um pincel é verde. 
C. Pelo menos um pincel é vermelho. 
D. Um é verde e dois são vermelhos.  
 

Questão 36 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Uma prova de 30 questões vale 100 pontos. Cada questão fechada vale 2 pontos e cada questão discursiva vale 4 pontos. 
Nessas condições, quantas questões fechadas há na prova? 
 

A. 10 questões.  
B. 15 questões.  
C. 20 questões.  
D. Nenhuma questão. 
 

Questão 37 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Os navegadores Web, também conhecidos como web browsers, são programas de computador que possibilitam a seus 
usuários interagirem com documentos virtuais da Internet. Esses programas comunicam-se com servidores usando 
principalmente o protocolo de transferência de hipertexto HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Entretanto, a implementação 
padrão do HTTP não é segura e, dessa forma, essa versão não deve ser utilizada para transações que exigem 
confidencialidade. Por sua vez, o protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) é uma variação do HTTP utilizado 
quando se deseja que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a 
autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. 
Sobre as conexões utilizando o protocolo HTTPS em navegadores web, é correto afirmar que: 
 

A. necessitam da instalação de um firewall no sistema operacional do usuário para ativar o protocolo https.  
B. elas só funcionam quando são estabelecidas sobre o protocolo FTP (File Transfer Protocol). 
C. a utilização desse protocolo seguro pode ser identificada através da descrição https:// antes do endereço do site, no 

local onde são digitados os endereços da internet no navegador. 
D. os usuários não conseguem verificar se um endereço é acessado através do protocolo HTTPS, sendo responsabilidade 

apenas dos provedores de internet a garantia da integridade dos dados de seus clientes. 
 

Questão 38 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

As extensões que aparecem em nomes de arquivos armazenados no disco rígido de um computador são termos que 
possibilitam identificar o seu formato e, em muitos casos, o programa no qual o arquivo foi criado. Dentre as opções a 
seguir, a que apresenta o nome de um arquivo cujo tipo indica ser uma apresentação de slides desenvolvida originalmente 
no programa LibreOffice Impress é: 
 

A. Apresentacao.doc 
B. Apresentacao.odp 
C. Apresentacao.xls 
D. Apresentacao.exe 
 

Questão 39 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

O proprietário de um computador com o sistema operacional Linux instalado digitou no terminal o seguinte comando para 
verificar o conteúdo de um diretório: 

ls -o 
e obteve a seguinte resposta: 
 

-rw-rw-r--. 1 unifei   13 Fev 22 16:32 concurso1 
drwxrwxr-x. 2 unifei 4096 Fev 22 16:36 concurso2 

 

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que: 
 

A. concurso2 é um subdiretório dentro do diretório em que o comando foi executado. 
B. Existem dois arquivos de nome unifei. 
C. concurso1 é o nome de um arquivo cujo proprietário (usuário do arquivo) possui apenas permissão de leitura. 
D. concurso2 é o nome de um arquivo cujo proprietário (usuário do arquivo) possui apenas permissão de escrita. 
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Questão 40 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Desde o surgimento das primeiras Planilhas Eletrônicas (VisiCalc, Lotus 1 2 3 etc.) até as ferramentas correspondentes 
mais modernas (Excel, BrOffice, Calc etc.), esse tipo de aplicativo tem sido largamente utilizado em escritórios e repartições 
públicas. Isso se deve à flexibilidade que essas ferramentas apresentam, principalmente pela possibilidade de se utilizar 
referências absolutas e referências relativas de uma célula da Planilha, favorecendo a criação de estruturas complexas e 
úteis.  
 

Considere que a tabela a seguir apresenta informações que foram inseridas em uma nova planilha no programa Microsoft 
Excel, versão 2010. Assim, na célula A1 foi inserido o valor 1, na célula B1 foi inserida a fórmula =$A$1-1, na célula A2 foi 
inserida a fórmula =A1 e na célula B2 foi inserida a fórmula =A1+B1. 
 

 A B C D 

1 1 =$A$1-1   

2 =A1 =A1+B1   

3     

4     

5     
 

Considere que o usuário, após inserir essas informações na planilha, também realizou as seguintes operações (nesta 
ordem): 
 

1. Copiou, para a área de transferência, o conteúdo da célula B1 e colou o seu conteúdo nas células C1 e D1; 
2. Copiou, para a área de transferência, o conteúdo da célula A2 e colou o conteúdo dessa célula nas células A3, A4 

e A5; 
3. Copiou, para a área de transferência, o conteúdo da célula B2 e, após marcar o intervalo definido entre B2:D5, 

colou o conteúdo de B2 em todas as células desse intervalo. 
 

Após essas operações, a planilha resultante deve apresentar os seguintes valores nas respectivas células do intervalo 
A1:D5: 
 

A.  A B C D 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 2 1 2 2 

4 3 1 2 3 

5 4 1 2 3 
 

B.  A B C D 

1 1 0 -1 -2 

2 1 1 -1 -3 

3 1 2 0 -4 

4 1 3 2 -4 

5 1 4 5 -2 
 

 
C.  A B C D 

1 1 0 0 0 

2 1 1 1 1 

3 1 2 2 2 

4 1 3 3 3 

5 1 4 4 4 
 

D.  A B C D 

1 1 0 0 0 

2 1 1 0 0 

3 1 2 1 0 

4 1 3 3 1 

5 1 4 6 4 
 

 

Questão 41 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Analise as seguintes afirmações em relação aos conceitos gerais de sistemas operacionais. 
 

I. Os sistemas de tempo compartilhado permitem que diversos programas sejam executados a partir 
da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos denominados fatias de tempo (time-
slice). 

II. Em sistemas operacionais que só implementam políticas de escalonamento de processos não-
preemptivas, o sistema operacional pode interromper um processo em execução e passá-lo para o 
estado de espera com o objetivo de alocar outro processo na Unidade Central de Processamento. 

III. Em sistemas que implementam a técnica de memória virtual por paginação, todos os programas 
ativos no sistema, ou seja, programas que já foram iniciados e ainda não terminaram a sua 
execução, estão limitados ao tamanho da área de memória principal do computador disponível para 
o usuário. 

É correto o que se afirma apenas em: 
  

A. I e III. 
B. II e III. 
C. II. 
D. I. 
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Questão 42 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Uma secretária de uma universidade criou um arquivo no programa MS-Word, versão 2010, contendo a relação de notas de 
alguns alunos em 3 matérias. A lista foi criada com o auxílio de uma tabela, conforme ilustração a seguir: 
 

Nome Matéria Nota 

Maria José Português 7,0 

Pedro da Costa Matemática 9,0 

Pedro da Costa  Computação 8,8 

Calderaro Luiz Computação 8,7 

João José de Minas Matemática 8,5 

Maria José  Computação 8,0 

Calderaro Luiz Português 6,5 

Antonio da Silva Matemática 7,6 

Pedro da Costa  Português 8,0 

Calderaro Luiz Matemática 9,2 

Antonio da Silva Português 6,5 
 

Em seguida, após selecionar toda a tabela, a secretária ordenou os dados conforme opções escolhidas na janela abaixo: 
 

 
 

A opção seguinte, que apresenta o conteúdo da tabela após a secretária clicar no botão OK, é: 
 

A. Nome Matéria Nota 

Calderaro Luiz Computação 8,7 

Maria José  Computação 8,0 

Pedro da Costa  Computação 8,8 

Antonio da Silva Matemática 7,6 

Calderaro Luiz Matemática 9,2 

João José de Minas Matemática 8,5 

Pedro da Costa Matemática 9,0 

Antonio da Silva Português 6,5 

Calderaro Luiz Português 6,5 

Maria José Português 7,0 

Pedro da Costa  Português 8,0 
 

B. Pedro da Costa  Computação 8,8 

Calderaro Luiz Computação 8,7 

Maria José  Computação 8,0 

Calderaro Luiz Matemática 9,2 

Pedro da Costa Matemática 9,0 

João José de Minas Matemática 8,5 

Antonio da Silva Matemática 7,6 

Nome Matéria Nota 

Pedro da Costa  Português 8,0 

Maria José Português 7,0 

Calderaro Luiz Português 6,5 

Antonio da Silva Português 6,5 
 

 
C. Nome Matéria Nota 

Pedro da Costa  Computação 8,8 

Calderaro Luiz Computação 8,7 

Maria José  Computação 8,0 

Calderaro Luiz Matemática 9,2 

Pedro da Costa Matemática 9,0 

João José de Minas Matemática 8,5 

Antonio da Silva Matemática 7,6 

Pedro da Costa  Português 8,0 

Maria José Português 7,0 

Calderaro Luiz Português 6,5 

Antonio da Silva Português 6,5 
 

D. Calderaro Luiz Computação 8,7 

Maria José  Computação 8,0 

Pedro da Costa  Computação 8,8 

Antonio da Silva Matemática 7,6 

Calderaro Luiz Matemática 9,2 

João José de Minas Matemática 8,5 

Pedro da Costa Matemática 9,0 

Nome Matéria Nota 

Antonio da Silva Português 6,5 

Calderaro Luiz Português 6,5 

Maria José Português 7,0 

Pedro da Costa  Português 8,0 
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Questão 43 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Talita é servidora pública federal recém-empossada. De acordo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais de Talita, exceto: 
 
A. ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os 

usuários do serviço público. 
B. tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. 
C. exercer suas atribuições com perfeição e rendimento, procurando prioritariamente criar situações procrastinatórias. 
D. ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da 

estrutura em que se funda o Poder Estatal. 
 

Questão 44 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
No que diz respeito ao direito de petição previsto na Lei 8.112/90, analise os seguintes itens:  
 

I. O requerimento deverá ser encaminhado diretamente à autoridade competente para decidi-lo. 
II. Não cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a 

primeira decisão. 
III. A administração deverá rever seus atos, a qualquer momento, quando eivados de ilegalidade. 
IV. O prazo para interposição de reconsideração ou de recurso é de 15 (dias), contados da 

publicação ou da ciência, pelo interessado da decisão recorrida. 
V. Em caso de provimento do pedido de reconsideração, os efeitos da decisão retroagirão à data 

do ato impugnado. 
 

É incorreto o que se afirma apenas em: 
 
A. I, II e IV. 
B. I, II e V. 
C. I, III e IV. 
D. II, III e V. 
 

Questão 45 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Antônio, Roberto, Vicente e José ocupam, respectivamente, os cargos de Advogado da União, Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Governador de Estado e Vereador. Sabendo que Joana é membro da Defensoria Pública, de acordo com o texto 

constitucional, em regra, o seu subsídio está limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 

mensal de: 

 

A. Roberto. 

B. Antônio. 

C. Vicente. 

D. José. 

 

Questão 46 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
No tocante à Lei 8.666/93, considere os seguintes itens e assinale a alternativa correta. 

 
I. A licitação é inexigível nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, 

no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do dia; 

II. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução de seu objeto. 

III. Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em 

qualquer caso, a concorrência.  

IV. É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

 
A. Apenas o item I está correto. 

B. Apenas o item III está correto. 

C. Os itens I, II e IV estão corretos. 

D. Os itens II e III estão corretos. 

 
 



Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação – UNIFEI – 20/03/2016 

___________________________________________________________________________________ 

 12 

 
Questão 47 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Quanto aos contratos administrativos, analise os seguintes itens: 

 

I. A duração dos contratos administrativos ficará adstrita dos respectivos créditos orçamentários 

aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual. 

II. O contratado poderá, após a ação judicial cabível, suspender a execução do contrato no caso 

de a Administração Pública deixar de efetuar os pagamentos à empresa por mais de 90 dias. 

III.  As cláusulas exorbitantes se exteriorizam, dentre outras hipóteses, por meio da 

inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido. 

IV.  Desde que haja previsão explícita no edital, é possível a realização de subcontratação 

parcial da obra, serviço ou fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais. 

 

São corretas apenas as proposições: 
 
A. I e II.  

B. I e III. 

C. II e IV. 

D. III e IV. 

 

Questão 48 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
A Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) publicou edital de licitação para o qual não apareceram interessados no 

certame. O responsável pelo procedimento apresentou justificativas da impossibilidade de realização de novo certame sem 

prejuízos para a administração. Nesse caso e desde que mantidas todas as condições preestabelecidas no edital, a UNIFEI: 

 

A. poderá optar pela inexigibilidade de licitação. 

B. poderá optar pela dispensa de licitação. 

C. deverá realizar novamente outro certame licitatório na mesma modalidade do certame anterior. 

D. deverá realizar outro certame licitatório, na modalidade pregão eletrônico, em virtude do princípio da economia 

processual. 

 

Questão 49 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Dentre as espécies de atos administrativos, pode-se classificar a Resolução como sendo: 

 

A. Ato normativo dos órgãos colegiados, usados pelos Poderes Legislativo e Judiciário e pelas Agências Reguladoras, para 

disciplinar matéria de sua competência específica. 

B. Ato normativo expedido pelos órgãos auxiliares diretos do Poder Executivo, sejam os Ministérios ou Secretarias 

Estaduais ou Municipais, normalmente utilizado para dar conhecimento à sociedade de determinados assuntos ligados à 

atividade fim daquele órgão. 

C. Ato expedido para a edição de normas uniformes a todos os servidores, subordinados a um determinado órgão. 

D. Ato administrativo por meio do qual as autoridades públicas proferem decisões acerca de determinadas situações 

específicas, de sua responsabilidade funcional, sejam elas decisões finais ou interlocutórias, prolatadas no bojo de 

processos administrativos que visem à solução de regras individuais. 

 

Questão 50 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Considere a seguinte situação hipotética: Joaquim e Mariana, ambos servidores públicos federais, são, respectivamente, tio 
e sobrinha. Com base nas disposições da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, assinale a alternativa correta. 
 
A. Mariana pode atuar em processo administrativo em que Joaquim participe como testemunha. 
B. Caso ocupe cargo de chefia, Mariana pode atuar em processo administrativo em que Joaquim participe como 

representante. 
C. Mariana fica impedida de atuar em processo administrativo em que Joaquim participe como perito.                                                               
D. Mariana somente pode atuar em processo administrativo em que Joaquim participe como perito. 


