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

Círculo de Preocupação/Círculo de Influência 
 

 [...] Todos temos um amplo espectro de preocupações – saúde, filhos, problemas profissionais, dívida externa, 
guerra nuclear. Podemos separá-las dos assuntos com os quais não temos um envolvimento mental ou emocional maior, 
criando um “Círculo de Preocupação”. 
 Quando olhamos para o que se encontra dentro do nosso Círculo de Preocupação, fica claro que existem situações 
sobre as quais não temos controle efetivo e outras em que podemos interferir. Vamos então separar umas das outras, 
colocando as últimas dentro dos limites do Círculo de Influência, um pouco menor. 
 [...] 

 
O “ter” e o “ser” 

 
 Uma das formas de se determinar em que círculo nossa preocupação se encontra é distinguir entre o ter e o ser. O 
Círculo de Preocupação vive cheio de ter.  
 “Ficarei feliz quando tiver acabado de pagar minha casa.” 
 “Se eu pelo menos tivesse um chefe que não fosse tão ditador...” 
 “Se eu tivesse um marido mais paciente...” 
 “Se eu tivesse filhos obedientes...” 
 “Se eu tivesse um diploma...” 
 “Se eu tivesse mais tempo para mim...” 
 O Círculo de Influência está cheio de ser: eu posso ser mais paciente, ser mais sábio, ser mais carinhoso. O foco 
dirige-se para o caráter. 
 Sempre que achamos que o problema está “lá fora”, este pensamento em si é o problema. Damos ao que está lá 

fora o poder de nos controlar. A mudança de paradigma precisa acontecer de “fora para dentro” – o que está lá fora precisa 
mudar antes que nós possamos mudar. 
 A abordagem proativa prescreve a mudança de “dentro para fora”: ser diferente e, ao ser diferente, alterar 
positivamente o que está lá fora. Eu posso ser mais engenhoso, posso ser mais diligente, posso ser mais criativo, posso ser 

mais compreensivo. 
 [...] 

(COVEY, S. R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tradução de Alberto Cabral Fusaro, Márcia do Carmo Felismino Fusaro, 
Claudia Gerpe Duarte e Gabriel Zide Neto. 58. ed. Rio de Janeiro: BestSeller, 2016.) 

 
Questão 1 – Língua Portuguesa  
 

Assinale a afirmação correta, de acordo com o texto. 
 
A. O Círculo de Preocupação é constituído pelos assuntos com os quais não se tem um grande envolvimento mental ou 

emocional. 
B. As pessoas proativas modificam apenas seu interior, não causando nenhuma alteração nas condições externas. 
C. O foco do Círculo de Influência é o caráter das pessoas com as quais se convive. 
D. O Círculo de Influência é constituído por uma parte das preocupações. 
 

Questão 2 – Língua Portuguesa 
 
Em qual dos trechos transcritos abaixo o pronome sublinhado não foi empregado de acordo com as determinações da 
gramática normativa da língua portuguesa? 
 
A.  “Podemos separá-las dos assuntos com os quais não temos um envolvimento mental ou emocional maior [...].” 
B. “[...] fica claro que existem situações sobre as quais não temos controle efetivo [...].” 
C. “Sempre que achamos que o problema está ‘lá fora’, este pensamento em si é o problema.” 
D. “Damos ao que está lá fora o poder de nos controlar.” 
 

Questão 3 – Língua Portuguesa 
 
Em qual dos trechos transcritos abaixo é possível observar a passagem de palavras de uma classe gramatical para outra, o 
que caracteriza o processo de derivação imprópria? 
 
A.  “Todos temos um amplo espectro de preocupações – saúde, filhos, problemas profissionais, dívida externa, guerra 

nuclear.” 
B. “Uma das formas de se determinar em que círculo nossa preocupação se encontra é distinguir entre o ter e o ser.” 
C. “Eu posso ser mais engenhoso; posso ser mais diligente, posso ser mais criativo, posso ser mais compreensivo.” 
D. “[...] fica claro que existem situações sobre as quais não temos controle efetivo e outras em que podemos interferir.” 
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Texto B (para as questões 4, 5, 6, 7 e 8) 
Youtuber também é cultura 

 

 A mãe ou o pai passou pelo quarto do filho adolescente e viu que ele assistia a um vídeo repleto de gírias e 
palavrões de um youtuber – nome que se dá aos famosíssimos comentaristas de tudo e de nada na internet. Isso acontece 
toda hora. E se o assunto era história ou biologia, disciplinas que enchem de tédio a meninada na escola? Por incrível que 
pareça, isso também está acontecendo toda hora e, sim, atrai milhões de visualizações. Entre as celebridades que 
alcançam fama na rede jogando conversa fora, é possível encontrar aqui e ali jovens que efetivamente ensinam algo de útil, 
sem que isso leve o nome de aula e sem que eles sejam chamados de professores. E eles ainda ganham dinheiro. 

No nicho das aulas que não parecem aulas, faturamento é tabu, mas patrocínios e dezenas de anúncios mostram 
que o negócio é rentável. Foi um tanto no improviso que os youtubers enveredaram pelo caminho do ensino, descobrindo 
que havia público e seguindo em frente. “Meu objetivo não é fazer com que o cara passe de ano ou estudo para o Enem”, 
diz o desbravador e mais bem-sucedido não professor do YouTube, o paulista Felipe Castanhari, 26 anos. “Quero levantar o 
interesse, despertar a curiosidade para um assunto importante.” 

O vídeo mais acessado de Castanhari nessa vertente trata da II Guerra Mundial. No seu canal, Nostalgia, fundado 
em 2011 e hoje com 7,9 milhões de inscritos, o carro-chefe são gravações comentando filmes, séries, desenhos animados, 
músicas e outros exemplares da cultura pop. Mas, quando soube que o livro Mein Kampf (Minha Luta), de Adolf Hitler, cairia 
em domínio público, Castanhari (que jura ter lido trechos da obra) resolveu contar à sua maneira a trajetória do ditador 
nazista, com fotos e vídeos da época. Contabilidade até agora: quase 4 milhões de visualizações. “Acho incrível que um 
vídeo de mais de uma hora seja tão acessado”, comenta Castanhari. Ele diz receber com frequência relatos de exibição do 
filmete em sala de aula – apesar dos palavrões e das referências pouco elogiosas aos professores.  
 [...] 

(VIEIRA, M. C. Youtuber também é cultura. Veja, São Paulo, ano 49, n. 46, p. 92-95, 16 nov. 2016.)  

Questão 4 - Língua Portuguesa 
 

A leitura do texto permite concluir que a afirmação presente no título se refere: 
 
A. a alguns youtubers. 
B. a todos os youtubers. 
C. a um youtuber específico. 
D. apenas aos youtubers que são professores. 
 

Questão 5 - Língua Portuguesa 
 
Assinale a alternativa que melhor expressa o sentido da seguinte afirmação: “No nicho das aulas que não parecem aulas, 
faturamento é tabu [...]”. 
 
A. No nicho das aulas que não parecem aulas, o objetivo principal é o faturamento. 
B. No nicho das aulas que não parecem aulas, não se fala sobre faturamento. 
C. No nicho das aulas que não parecem aulas, o faturamento é muito alto. 
D. No nicho das aulas que não parecem aulas, não há faturamento. 
 

Questão 6 – Língua Portuguesa 
 

Para relatar que Castanhari informou ter feito a leitura de algumas partes de Mein Kampf, a autora do texto apresenta a 
seguinte afirmação: “que jura ter lido trechos da obra”. Dessa forma, a autora: 
 

A. realça a importância da informação apresentada por Castanhari. 
B. evidencia que não é verdadeira a informação apresentada por Castanhari. 
C. expressa certeza em relação à veracidade da informação apresentada por Castanhari. 
D. isenta-se da responsabilidade pela veracidade da informação apresentada por Castanhari. 
 

Questão 7 – Língua Portuguesa 
 
Qual das orações apresentadas abaixo pode substituir, sem que haja alteração de sentido, o trecho “apesar dos palavrões e 
das referências pouco elogiosas aos professores”? 
 
A. embora haja no vídeo palavrões e referências pouco elogiosas aos professores . 
B. uma vez que há no vídeo palavrões e referências pouco elogiosas aos professores. 
C. a menos que haja no vídeo palavrões e referências pouco elogiosas aos professores. 
D. porquanto há no vídeo palavrões e referências pouco elogiosas aos professores. 
 

Questão 8 - Língua Portuguesa 
 
Assinale a afirmação incorreta. 
 
A. Em “[...] Castanhari (que jura ter lido trechos da obra) resolveu contar à sua maneira a trajetória do ditador nazista, com 

fotos e vídeos da época”, os parênteses podem ser substituídos por vírgulas sem que haja alteração de sentido. 
B. Os dois travessões presentes no texto foram empregados para separar o aposto do termo que ele explica. 
C. Em “meninada”, o sufixo “-ada” foi empregado com o mesmo sentido que ele apresenta em “boiada”. 
D. Em “filmete”, o sufixo “-ete” foi empregado com o mesmo sentido que ele apresenta em “palacete”. 
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Texto C (para as questões 9, 10, 11 e 12) 
 

Incentivos perversos 
 

 Um amigo meu costumava pagar US$ 1 aos filhos pequenos toda vez que escreviam um bilhete de agradecimento. 
(Geralmente dava para perceber, lendo os bilhetes, que tinham sido escritos sob pressão.) A longo prazo, essa política pode 
funcionar ou não. Pode acontecer que, depois de escrever muitos bilhetes, as crianças acabem aprendendo seu real 
significado e continuem manifestando gratidão ao receber alguma coisa, mesmo se não forem mais pagas por isso. 
Também é possível que aprendam a lição errada e encarem esses bilhetes como uma obrigação, uma tarefa a ser 
desempenhada em troca de remuneração. Nesse caso, o hábito não se fixará e elas pararão de escrever os bilhetes quando 
deixarem de ser pagas. Pior ainda, essa forma de suborno pode corromper sua educação moral e tornar mais difícil para 
elas o aprendizado da virtude da gratidão. Ainda que aumente a produtividade a curto prazo, o suborno pelos bilhetes de 
agradecimento terá fracassado e inculcado uma maneira errada de valorar o bem em questão. 

Uma questão semelhante surge no caso da remuneração dos bons resultados escolares: por que não pagar a uma 
criança para tirar boas notas ou ler um livro? O objetivo é motivá-la a estudar ou ler. O pagamento é um incentivo nesse 
sentido. Ensina a economia que as pessoas reagem a incentivos. E embora certas crianças possam sentir-se motivadas a 
ler livros pelo gosto do aprendizado, com outras isso não acontece. Por que então não usar o dinheiro como um incentivo a 
mais? 

Pode acontecer – como dá a entender a lógica econômica – que dois incentivos funcionem mais do que um só. 
Mas também pode dar-se que o incentivo monetário venha a solapar o incentivo intrínseco e levar a criança a ler menos, e 
não mais. Ou levá-la a ler mais a curto prazo, mas pelo motivo errado. 

Nessa situação, o mercado é um instrumento, mas não um instrumento inocente. O que começa como um 
mecanismo de mercado se torna uma norma de mercado. O motivo mais óbvio de preocupação é que o pagamento 
acostume as crianças a pensar na leitura de livros como uma forma de ganhar dinheiro e comprometa, sobrepuje ou 
corrompa o gosto da leitura pela leitura. 

[...] 
(SANDEL, M. J. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012.) 

Questão 9 - Língua Portuguesa 
 

A leitura do texto permite concluir que o título se refere: 
 
A. à maldade das pessoas que dão determinados incentivos. 
B. à discriminação social resultante de determinados incentivos. 
C. aos efeitos negativos resultantes de determinados incentivos. 
D. à maldade das pessoas que recebem determinados incentivos. 
 

Questão 10 - Língua Portuguesa 
 

Assinale a alternativa em que o vocábulo extraído do texto não está definido corretamente. 
 

A. “sobrepuje”: tenha primazia sobre algo. 
B. “solapar”: reforçar, aumentar o valor de algo. 
C. “inculcado”: gravado algo no espírito de alguém. 
D.  “valorar”: analisar algo a fim de atribuir-lhe valor. 
 

Questão 11 – Língua Portuguesa 
 
Por meio das perguntas apresentadas no segundo parágrafo, o autor: 
 
A. procura convencer os leitores da importância da remuneração dos bons resultados escolares . 
B. reproduz questionamentos feitos por pessoas que agem segundo a lógica da economia. 
C. expõe para os leitores questões a respeito das quais ele não se posiciona. 
D. trata de questões desvinculadas do tema central do texto. 
 

Questão 12 – Língua Portuguesa 
 

Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada não é uma conjunção. 
 
A. “Também é possível que aprendam a lição errada [...].” 
B. “Ensina a economia que as pessoas reagem a incentivos.” 
C. “O que começa como um mecanismo de mercado se torna uma norma de mercado.” 
D.  “O motivo mais óbvio de preocupação é que o pagamento acostume as crianças a pensar na leitura de livros como uma 

forma de ganhar dinheiro [...].” 
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Texto D (para as questões 13 e 14) 

 

 
(DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: <https://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-02-25T08:30:00-03:00&max-

results=7>. Acesso em: 25 nov. 2016.) 
 Questão 13 – Língua Portuguesa 
 

Assinale a alternativa incorreta. 
 

A. Nas falas de Jon, todas as palavras foram empregadas de acordo com as determinações da gramática normativa da 
língua portuguesa. 

B. Na última fala de Garfield, observa-se a supressão de fonemas de uma palavra, o que constitui um fenômeno comum na 
oralidade. 

C. Todas as vírgulas foram empregadas de acordo com as determinações da gramática normativa da língua portuguesa. 
D. Na última fala de Garfield, há uma expressão própria da linguagem informal. 
 

Questão 14 – Língua Portuguesa 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
A. A linguagem não verbal contradiz a última afirmação de Garfield. 
B. A causa da apatia de Garfield é apresentada por meio da linguagem verbal. 
C. A linguagem não verbal evidencia que todas as falas de Garfield já eram esperadas por Jon. 
D. Todas as informações transmitidas ao leitor por meio da linguagem não verbal também são apresentadas por meio da 

linguagem verbal. 
 

Texto E (para a questão 15) 
 

 
(DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: <https://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-08-13T10:05:00-03:00&max-

results=7&start=14&by-date=false>. Acesso em: 25 nov. 2016.) 
 
Questão 15 – Língua Portuguesa 
 

A intenção de Garfield ao fazer a última pergunta: 
 
A. não é revelada ao leitor em nenhum dos quadrinhos. 
B. é revelada ao leitor no último quadrinho por meio da linguagem verbal.  
C. é revelada ao leitor no último quadrinho por meio da linguagem não verbal. 
D. é revelada ao leitor tanto por meio da linguagem verbal quanto por meio da linguagem não verbal. 
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Questão 16 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Considerando as penalidades a serem aplicadas ao servidor que infringir algum dos Deveres e Proibições, as penalidades 
cabíveis ao não cumprimento dos itens I, II, III e IV são respectivamente: 
  

I. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo 
II. Ser assíduo e pontual ao serviço 
III. Atender com presteza 
IV. Insubordinação grave em serviço. 

 
A. demissão, demissão, advertência e suspensão. 
B. suspensão, advertência, demissão e suspensão. 
C. suspensão, advertência, advertência e demissão. 
D. demissão, advertência, advertência e demissão. 

 
Questão 17 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Maria, servidora pública titular do cargo de Administradora, Nível de Classificação E, apresentou junto à unidade de 
Recursos Humanos requerimento solicitando concessão de Incentivo à Qualificação e anexou, para tanto, seu diploma de 
conclusão de curso, demonstrando ser bacharel em Administração de Empresas.  
Considerando a situação hipotética acima e a Lei 11.091/2005, assinale a alternativa correta.  
 
A. Maria poderá usar seu diploma para fins de progressão por mérito, tendo em vista que se trata de diploma de nível 

superior. 
B. O pedido de concessão de Incentivo à Qualificação de Maria deverá ser indeferido, pois trata-se de educação formal 

idêntica ao exigido para o cargo do qual é titular. 
C. Maria poderá utilizar o seu diploma para fins de requerimento de progressão por capacitação, sendo equivocado seu 

pedido em relação ao Incentivo à Qualificação. 
D. O pedido de concessão de Incentivo à Qualificação de Maria deverá ser deferido no percentual de 25%, por se tratar de 

curso de Graduação, estando o curso relacionado diretamente ao seu ambiente organizacional.  

 
Questão 18 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar, analise as seguintes proposições e assinale a alternativa correta. 
 

I) É dividido em três fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. 
II) Será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade 
competente, que indicará entre eles o seu presidente. 
III) É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de 
suas atribuições. 
IV) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, 
pelo prazo de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração. 

 
A. I, II e III estão corretas. 
B. I, III e IV estão corretas. 
C. II, III e IV estão corretas. 
D. Todas estão corretas. 
 

Questão 19 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Analise as afirmações apresentadas abaixo. 

 
I) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao 

seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser 
considerado como seu maior patrimônio. 

II) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por 
seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente.  

III) A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, devendo assim todos 
os atos administrativos serem de fácil acesso à população independentemente de sua natureza ser sigilosa 
ou não. 

 
Todas as afirmações estão em conformidade com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, exceto: 
 
A. I e II. 
B. I e III. 
C. II e III. 
D. III. 
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Questão 20 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, conforme disposto na lei 11.091/2005, está 
estruturado, respectivamente, em quantos níveis de classificação e de capacitação? 
 

A. 4 - 5. 
B. 5 - 4. 
C. 5 - 5. 
D. 5 - 16. 
 

Questão 21 – Conhecimentos Específicos - Assistente em Administração 
 

Maria precisava fazer uma tabela no computador e para tanto optou por utilizar o software Microsoft Excel 2007. Durante a 
criação da tabela, ela executou, em ordem, os seguintes passos:  

I. na célula A1, digitou o número 1; 

II. na célula B1, digitou o número 2; 

III. selecionou, com o botão primário do mouse, as células A1 e B1;  

IV. clicou, com o botão primário do mouse, no canto inferior direito da célula B1; 

V. na sequência, arrastou até a célula J1, com o botão primário do mouse pressionado; 

VI. pressionou a tecla down do teclado (setinha para baixo). 
 

Assinale a alternativa que representa corretamente o resultado das células de A1 até J1 após essa sequência de operações. 
OBS: Botão primário do mouse deve ser entendido como o botão responsável pelas operações básicas de selecionar e 
arrastar. 

 

A. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

B. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  
 

C. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
 

D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

Questão 22 - Conhecimentos Específicos - Assistente em Administração 
 

No Windows 10, arquivos e pastas não podem ser nomeados com '.' ou '..' nem podem conter nenhum dos seguintes 
caracteres: 
 

A. a  -  _ 
B. 1  (  _  ) 
C. / \ : * 
D. -  _  (  ) 
 

Questão 23 – Conhecimentos Específicos - Assistente em Administração 
 

A integridade da informação é uma característica que deve ser preservada, pois é considerada como princípio da segurança 
da informação. Pode-se definir a integridade como: 
 

A. a garantia da exatidão e a completeza da informação e dos métodos de processamento. 
B. a garantia de que a informação é acessível somente a pessoas autorizadas a esse acesso. 
C. a garantia de que a informação é oriunda da fonte que lhe é atribuída e elaborada por quem tem autoridade para tal. 
D. a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que 

necessário. 
 

Questão 24 – Conhecimentos Específicos - Assistente em Administração 
 

Um recurso que confere dinamismo a uma apresentação no PowerPoint 2010 é o uso de animações. Com esse recurso é 
possível definir uma sequência de efeitos sobre objetos (figuras, caixas de textos, gráficos, entre outros) em um mesmo 
slide, facilitando a apresentação em alguns casos e possibilitando a exposição de uma sequência de diferentes conteúdos 
sem a necessidade de se efetuar a transição de slides. Sobre o uso de animações no PowerPoint 2010, é incorreto afirmar 
que: 
 

A. os efeitos de ênfase são utilizados para mover um objeto para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita ou 
em um padrão circular ou estelar, entre outros efeitos. 

B. Existem quatro tipos diferentes de efeitos de animação no PowerPoint 2010: efeitos de entrada, efeitos de saída, efeitos 
de ênfase e trajetória de animação. 

C. O painel de animação, no PowerPoint 2010, permite definir uma sequência de animações para objetos inseridos em 
cada slide da apresentação. 

D. As opções para o tempo de início dos efeitos de animação podem ser: ao clicar, com o anterior e após o anterior. 
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Questão 25 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

A suíte de aplicativos para escritório Microsoft Office utiliza os formatos de arquivo baseados em XML, como .docx, .xlsx e 
.pptx. Esses formatos e extensões de nomes de arquivo se aplicam ao Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft 
PowerPoint respectivamente. Os seguintes itens descrevem algumas extensões de nomes de arquivo que se aplicam ao 
Microsoft Excel 2013. Julgue-os como verdadeiros (V) ou falsos (F) e assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 

(  ) .xlsx – Pasta de trabalho 
(  ) .xlsm – Pasta de trabalho habilitada para macro 
(  ) .xlmo – Modelo 
(  ) .xlsb – Pasta de trabalho binária não XML 
(  ) .xltm – Suplemento habilitado para macro 

 

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

Questão 26 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Sobre a lei nº 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o artigo 37 da Constituição Federal e é conhecida como a “Lei da 
Licitação”, é correto afirmar que ela é: 
 

A. federal, e subordina-se ao seu regime, a administração pública direta e indireta do Poder da União. 
B. nacional, e subordina-se ao seu regime, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes. 
C. federalista, e subordinam-se ao seu regime, a administração pública direta e indireta e entes da iniciativa privada. 
D. estadual, e subordinam-se ao seu regime, a administração pública indireta e autarquias dos Poderes dos Estados. 
 

Questão 27 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

Em fevereiro de 2006, dentro de um contexto de modernização administrativa emerge o Decreto nº 5.707, instituindo a 
Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional (PNDP). Indique qual das opções abaixo não representa um benefício advindo da PNDP. 
 
A. A sistematização do Plano de Desenvolvimento dos Servidores a partir das reais necessidades, capazes de agregar 

valor à organização e ao indivíduo, com foco em resultados. 
B. A qualificação gerencial para o exercício de atividades de direção e assessoramento. 
C. O estímulo ao servidor para tornar-se responsável pelo seu desenvolvimento. 
D. Ausência de publicidade do processo de capacitação. 
 

Questão 28 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

A Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 
providências. Nos capítulos II e III são apresentadas as características dos Arquivos Públicos e dos Arquivos Privados. 
Atribua o caractere P1 para as assertivas relativas aos Arquivos Públicos e P2 para as assertivas relativas aos Arquivos 
Privados: 
 

(   ) São identificados como correntes, intermediários e permanentes. 
(   ) Aqueles que são identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da 
unidade documental, nem transferidos para o exterior e, no caso de alienação desses arquivos, o Poder Público exercerá 
preferência na aquisição. 
(   ) Conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. 
(  ) Conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. 
 

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta dos caracteres: 
 

A. P1, P1, P2, P2. 
B. P1, P2, P2, P1. 
C. P2, P1, P2, P2. 
D. P2, P2, P1, P1. 
 

Questão 29 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

De acordo com Bresser-Pereira (2015), no capitalismo contemporâneo, as formas de propriedade relevantes são (Fonte: 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço público, v. 47, n. 1, 
p. 07-40, 2015): 
 

A. Duas: (1) a propriedade privada; (2) a propriedade pública. 
B. Duas: (1) a propriedade público-privada; (2) a propriedade estatal. 
C. Três: (1) a propriedade pública; (2) a propriedade privada estatal; (3) a propriedade não estatal. 
D. Três: (1) a propriedade privada, voltada para a realização de lucro ou de consumo privado; (2) a propriedade pública 

estatal; (3) a propriedade pública não estatal. 
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Questão 30 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

Fabrícia é servidora do quadro técnico-administrativo de uma universidade federal. Uma de suas atribuições no setor onde 
trabalha é receber os requerimentos dos alunos, referentes a documentos e declarações a serem expedidos pelo setor. O 
atendimento aos alunos é realizado de acordo com a ordem de chegada do aluno no guichê da repartição. Em um dia de 
trabalho, ao abrir o guichê para iniciar o atendimento, Fabrícia viu que havia 12 alunos na fila para serem atendidos e que a 
7ª pessoa na fila era Bianca, sua ex-colega de classe do Ensino Médio. Em vez de atender ao 1º da fila, Fabrícia atendeu 
primeiramente sua ex-colega Bianca. Indique qual princípio constitucional da Administração Pública Fabrícia infringiu com 
sua atitude. 
 

A. Princípio da Legalidade, pois o servidor público só pode fazer o que a lei lhe autoriza. 
B. Princípio da Eficiência, pois todo agente público deve realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. 
C. Princípio da Impessoalidade, pois o servidor público por atuar no interesse público, não pode conceder nenhum privilégio 

pessoal aos que dependem de seu trabalho. 
D. Princípio da Publicidade, pois a publicidade institucional se torna um instrumento de transparência e controle da 

Administração Pública pela sociedade, permitindo que a população fiscalize a atividade administrativa. 
 

Questão 31 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Considerando o capítulo XV da lei nº 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, quanto ao prazo para interposição de recurso administrativo, é correto afirmar: 
 

A. É de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da 
decisão recorrida. 

B. É de trinta dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da 
decisão recorrida. 

C. É de quinze dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da data da decisão proferida no 
julgamento do processo. 

D. O prazo poderá ser prorrogado ilimitadamente em casos de férias administrativas, calamidade pública, ou outras 
situações não previstas, cabendo à administração publicar a justificativa em veículo oficial. 

 

Questão 32 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

No processo de licitação, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, exceto, 
aos bens e serviços: 
 

A. produzidos no país. 
B. produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
C. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência. 
D. produzidos ou prestados por empresas cujas ações sejam fundamentadas no Programa “Agenda Ambiental na 

Administração Pública” – A3P. 
 

Questão 33 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

Considerando a classificação dos atos administrativos de acordo com a sua espécie, marque a alternativa que não 
corresponde à definição desses atos:  
 

A. Atos enunciativos: também chamados atos de pronúncia, certificam ou atestam uma situação existente, não contendo 

manifestação de vontade da Administração Pública, como certidões, pareceres e atestados. 
B. Atos negociais: manifestam a vontade da Administração em concordância com o interesse de particulares, por exemplo 

concessões e licenças. 
C. Atos normativos: são manifestações internas da Administração decorrentes do poder hierárquico disciplinando o 

funcionamento de órgãos e a conduta de agentes públicos. 
D. Atos punitivos: aplicam sanções a particulares ou servidores que pratiquem condutas irregulares. 
 

Questão 34 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do seguinte fragmento, retirado da lei nº 10.520, a 
conhecida “Lei do Pregão”. 
 

"A fase ___________________ do pregão será iniciada ____________________ e obedecerá as seguintes regras: 
(...)  
II – do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local (...); 
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o 
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; (...) 
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) 
dias úteis; 
(...)" 
 

A. externa; por meios eletrônicos. 
B. interna; com a designação do pregoeiro. 
C. externa; com a convocação dos interessados. 
D. preparatória; com a designação da equipe de apoio. 
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Questão 35 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

De acordo com a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, são atribuições do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
exceto:  
 

A. Analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que diz respeito à integração 
entre os diferentes níveis e modalidade de ensino. 

B. Manter intercâmbio com os sistemas de ensino estrangeiros. 
C. Subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. 
D. Emitir parecer sobre assuntos da área educacional. 
 

Questão 36 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

A Lei nº 9784/1999, em seu Art. 26, estabelece que “o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo 
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências”. Analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa adequada, quanto ao disposto no § 1o do referido artigo acerca do conteúdo da intimação. 
 

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 
II - finalidade da intimação; 
III - data, hora e local em que deve comparecer; 
IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; 
V - informação do arquivamento do processo em virtude de não comparecimento; 

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; 
VII – identificação da autoridade que proferirá o julgamento. 

 

A. Apenas a alternativa IV está incorreta. 
B. Apenas as alternativas II e VI estão incorretas. 
C. Apenas as alternativas V e VII estão incorretas. 
D. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

Questão 37 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Sobre a Lei nº 8.666/1993, marque a alternativa que aponta a correta sequência entre os termos apresentados e suas 
respectivas definições:  
 

I. Empreitada por preço global  
 

(  ) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta. Somente poderá ser licitada quando houver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame 
dos interessados em participar do processo licitatório. 
 

II. Compra  
 

(  ) Toda transferência de domínio de bens a terceiros. Em se tratando de bens 
imóveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, a qual poderá ser dispensada em alguns casos como dação em 
pagamento, permuta, doação.  
 

III. Obra 
 

(  ) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
 

IV. Seguro-Garantia 
 

(   ) É feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios, 
sem que haja a necessidade do órgão ou entidade contratar com terceiro. 
 

V. Alienação (  ) Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. Deve sempre indicar a adequada caracterização de seu objeto 
e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento. 
 

VI. Execução direta (   ) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e 
total. Nesta modalidade de execução, a Administração deverá fornecer 
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações 
necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços 
com total e completo conhecimento do objeto da licitação. 
 

VII. Serviço (  ) Garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em 
licitações e contratos. 

 

A. II, V, IV, III, VII, VI, I. 
B. III, V, VI, VII, II, IV, I. 
C. III, V, VI, VII, II, I, IV. 
D. III, V, VII, VI, II, I, IV. 
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Questão 38 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

A Administração Pública é operacionalizada por agentes públicos. É correto afirmar, de acordo com a Lei nº 8.429/1992, que 
o agente público é aquele que:  
 

A. exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades da Administração Pública. 

B. exerce, transitoriamente ou sem remuneração, por qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego 
ou função apenas nas empresas públicas. 

C. exerce, apenas remuneradamente, por qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 
nas entidades da Administração Pública. 

D. exerce, exclusivamente por investidura em concurso público, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da 
Administração Pública. 

 

Questão 39 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

Para atender o programa de Assentamento Funcional Digital, uma determinada unidade da Administração Pública precisou 
adquirir um novo equipamento de scanner e o equipamento existente, ainda em bom estado, perdeu sua utilidade para a 
unidade. Considerando a política dos 5 R’s disposta na Cartilha A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública, qual 
seria o procedimento mais adequado a ser adotado pela unidade?  
 

A. Reutilizar. 
B. Reciclar. 
C. Reduzir. 
D. Recusar. 

 

Questão 40 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

Segundo Robbins (1999), em seu livro "Comportamento Organizacional", há sete características básicas que, agregadas, 
apreendem a essência da cultura de uma organização. Marque a opção que indica a correta sequência entre a 
característica e sua definição: 
 

I. Inovação e tomada de riscos  
 

(    ) Grau em que as atividades de trabalho estão organizadas mais em 
torno de equipes que em torno de indivíduos. 
 

II. Atenção a detalhes  
 

(    ) Grau em que a administração concentra-se em resultados ou produção 
mais que em técnicas e processos usados para atingir esses resultados. 
  

III. Orientação para resultados  
 

(    ) Grau em que se espera que os empregados demonstrem precisão, 
análise e atenção aos detalhes. 
 

IV. Orientação para pessoas  
 

(     ) Grau em que as decisões da administração levam em consideração o 
efeito de resultados nas pessoas dentro da organização.  
 

V. Orientação para equipes  
 

(     ) Grau em que os empregados são estimulados a serem inovadores e 
assumir riscos. 
 

VI. Agressividade  
 

(    ) Grau em que as atividades organizacionais dão ênfase à manutenção 
do status quo em comparação ao crescimento. 
 

VII. Estabilidade 
 

(     ) Grau em que as pessoas são agressivas e competitivas mais que 
sociáveis. 
 

 

A. I, II, III, IV, V, VI, VII. 
B. VII, VI, V, IV, III, II, I. 
C. IV, I, V, II, III, VII, VI. 
D. V, III, II, IV, I, VII, VI. 
 

Questão 41 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Os primeiros estudos realizados na tentativa de explicar/teorizar a liderança apresentam como princípio a ideia de que a 
liderança pode ser identificada pelas características pessoais, intelectuais, emocionais e físicas do líder. Tais estudos são 
conhecidos como "Teoria dos Traços de Personalidade". Chiavenato (1999), em seu livro "Administração nos novos 
tempos", indica várias características que possibilitam identificar um líder de sucesso. Marque a opção que caracteriza um 
líder de sucesso, segundo Chiavenato. 
 

A. Facilidade em centrar toda a responsabilidade para si mesmo. 
B. Habilidade de planejar e programar atividades da equipe. 
C. Relutância em interpretar objetivos e missões. 
D. Facilidade em criar problemas e conflitos. 
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Questão 42 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

O planejamento estratégico possui cinco características que lhe são essenciais (CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento 
Estratégico. Rio de Janeiro. Elsevier, 2004, p. 203):  
 

I. Refere-se às relações entre a organização, seu _____________ e às suas incertezas; 
II. O delineamento é dirigido para o ____________ prazo; 
III. Abrange a organização de forma ______________, de modo a compreender todas as suas potencialidades e 

capacidades;  
IV. Em função dos _____________ e necessidades dos envolvidos, considera a todos de modo consensual; 
V. Representa uma forma de aprendizagem ____________ ao moldar-se ao ambiente complexo, mutável e 

competitivo. 
 

Marque a opção cujos termos preenchem as lacunas corretamente, na ordem em que aparecem: 
 

A. ambiente; longo; sistêmica; interesses; constante. 
B. público; curto; fragmentada; conflitos; conjunta. 
C. lucro; médio; esporádica; critérios; partilhada. 
D. plano; longo; irregular; paradigmas; extensa. 
 

 
Questão 43 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 
Rensis Likert, em seu livro "New patterns of management", traduzido para o português em 1971 sob o título " Novos padrões 
de administração", afirma que há quatro sistemas que dizem respeito às relações interpessoais, ao clima organizacional, à 
tomada de decisão e à comunicação. Marque a opção que apresenta a sequência de nomes dados a esses sistemas, de 
acordo com as características expostas no quadro abaixo:  

 
 
 

Sistema Relações 
interpessoais Clima organizacional Tomada de decisão Comunicação 

1. 

Há forte desconfiança 
com relação às pessoas 
e o contato interpessoal 

não é estimulado 

Tenso, no qual se impede a 
liberdade dos indivíduos. São 
utilizados punições e castigos, 
reforçando a obediência cega. 

Monopolizada na cúpula da 
organização (ápice da 

pirâmide organizacional) 

Negam-se 
informações. 

2. 
Permite-se algum 
relacionamento 

interpessoal 

Tenso, porém menos do que 
no Sistema 1. Há 

recompensas, estritamente 
salariais, materiais, frias e 

calculistas. 

Há alguma delegação das 
decisões aos níveis 

organizacionais mais 
baixos, desde que elas 

sejam repetitivas, 
operacionais e sujeitas à 
confirmação pelos níveis 

mais altos. 

O fluxo vertical de 
informações traz 

ordens e comandos de 
cima para baixo e 

informações de baixo 
para cima, a fim de 

abastecer o processo 
decisorial. 

3. 

Deixa de ser autocrático 
e impositivo para dar 

alguma margem à 
contribuição das 

pessoas.  

Há grande confiança nos 
indivíduos, permitindo que 
trabalhem em grupos ou 

equipes. Recompensas são 
materiais e ocasionalmente 
sociais. Poucas punições. 

Proporciona 
descentralização e 

delegação das decisões, 
permitindo que as pessoas 

possam se envolver no 
processo decisorial da 

organização 

Comunicações 
intensas, tanto no fluxo 
vertical (ascendente e 

descendente), com 
algumas repercussões 
laterais ou horizontais. 

4. 
Mais aberto e 

democrático dos 
sistemas.  

Total confiança nas pessoas e 
no seu empowerment, 

incentivando a 
responsabilidade e o trabalho 

conjunto em equipe. 

Incentiva a total 
descentralização e a 

delegação das decisões 
aos níveis mais baixos da 

organização, exigindo 
apenas um controle dos 
resultados por parte da 

cúpula. 

Constitui o núcleo de 
integração do sistema. 
O fluxo de informações 
é tanto vertical como 

horizontal. 

 
 
A. 1. Autoritário-coercitivo; 2. Autoritário-benevolente; 3. Consultivo; 4. Participativo. 
B. 1. Autoritário-benevolente; 2. Participativo; 3. Autoritário-coercitivo; 4.Consultivo. 
C. 1. Participativo; 2. Consultivo; 3. Autoritário-benevolente; 4. Autoritário-coercitivo. 
D. 1. Consultivo; 2. Autoritário-coercitivo; 3. Participativo; 4. Autoritário-benevolente. 
 



Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação – UNIFEI – 22/01/2017 

___________________________________________________________________________________ 

12 

 

Questão 44 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

 

Marque a alternativa que indica a correta nomenclatura dada a diagramas como da seguinte figura: 
 

(Disponível em https://www.unifei.edu.br/apresentacao/organograma. Acesso realizado em 15 de novembro de 2016) 
 
A. Organograma.. 
B. Fluxograma. 
C. Diagrama de Ishikawa. 
D. Diagrama de Pareto. 
 

Questão 45 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 

O Ministério do Meio Ambiente desenvolveu o Programa "Agenda Ambiental na Administração Pública" (A3P) em virtude da 
necessidade de enfrentamento às questões ambientais pela Administração Pública. Relacione as definições da segunda 
coluna com a respectiva nomenclatura e aponte a sequência correta das afirmativas, de acordo com a Cartilha Completa do 
A3P:  
 

I. Gestão de Resíduos  
 

(  ) Enquanto uma se caracteriza como instrumento para a construção de uma nova 
cultura de gerenciamento de recursos, a outra contribui para o desenvolvimento de 
competências individuais e institucionais. 

II. Qualidade de Vida no Ambiente de 
Trabalho  

( ) Considera a sustentabilidade ambiental, social e econômica dos produtos e 
processos a ela relativos. 

III. Sensibilização e Capacitação (  ) Passa pela política dos 5 R’s: repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. 

IV. Licitação Sustentável  
 

(  ) Envolve o uso e desenvolvimento de capacidades, a integração social e interna, 
o respeito à legislação, e as condições de saúde e segurança. 

 

A. I, III, II, IV. 
B. II, I, IV, III. 
C. III, II, IV, I. 
D. III, IV, I, II. 
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Questão 46 - Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 

 
Por autarquia, entende-se:  
 
A. A entidade dotada de personalidade jurídica, criada por lei, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 

União ou à entidade da Administração Indireta. 
B. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, 

criada por lei, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 
C. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização 

legislativa, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e 
funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. 

D. O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades 
típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada. 

 

Questão 47 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

José foi até uma loja de departamentos para comprar um aparelho de televisão. Por realizar pagamento em dinheiro, José 
recebeu desconto de 10%, e o valor final do equipamento foi R$ 1.763,55 (mil setecentos e sessenta e três reais e 
cinquenta e cinco centavos). Maria comprou o mesmo equipamento, mas preferiu dividir o valor da televisão em 10 vezes de 
R$ 235,14 (duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), um acréscimo de 20%. Use as informações acima e calcule 
o valor do equipamento sem nenhum desconto ou acréscimo. 
 
A. R$ 1.763,5 
B. R$ 1.881,12 
C. R$ 1.939,90 
D. R$ 1.959,50 
 

Questão 48 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 

Considere as equações matemáticas apresentadas abaixo e em seguida responda qual o valor de X.Y+Z 
I. X + Y = 20 
II. Y + Z = 30 
III. X + Z = 40 
 
A. 55 
B. 100 
C. 200 
D. 450 
 

Questão 49 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Um concurso público continha questões de quatro áreas: conhecimentos específicos (C), português (P), matemática (M) e 
legislação (L). Um candidato teve sua nota final, após considerações de peso de cada área, igual a 80 pontos. Sabendo que 
as notas desse candidato nas áreas de português, matemática e legislação foram iguais a 8, 20 e 20, respectivamente, e 
que a nota final é obtida pela fórmula N = Cx2 + Px1 + Mx2,5 +Lx2,5, indique qual alternativa corresponde à nota do 
candidato em conhecimentos específicos. 
 
A. 16 
B. 20 
C. 32 
D. 37 
 

Questão 50 – Conhecimentos Específicos – Assistente em Administração 
 
Descrita no final do século 12 por Leonardo Fibonacci como uma sequência de números inteiros que varia de zero a infinito, 
a sucessão de Fibonacci ficou muito conhecida após a publicação do livro ‘ O código da Vinci’ do autor Dan Brown, no ano 
de 2003. Na linha abaixo está apresentada uma pequena parte dessa sequência. Diga qual o número preenche 
corretamente a sequência 
 
0   1   1   2   3   5   8   13   21   34   55   __   144    233 
 
A. 89 
B. 99 
C. 102 
D. 129 


