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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO  
1. Este Boletim contém o comando da Redação, 37 (trinta e sete) questões objetivas (10 de Língua 

Portuguesa, 5 de Noções de Informática e 22 de Conhecimentos Específicos) e 2 (duas) analítico-
discursivas. 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. 
3. Confira se a prova está completa e, caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao 

fiscal de sala. 
4. As respostas das questões devem ser assinaladas no Cartão-Resposta, fornecido especificamente 

para este fim. 
5. O desenvolvimento das questões discursivas e a Redação devem ser feitos no FORMULÁRIO 

específico para esse fim. 
6. Para o assinalamento das respostas às questões objetivas, desenvolvimento das discursivas e da 

Redação utilize caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, pois NÃO serão 
consideradas respostas e Redação a lápis. 

7. O Cartão-Resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie 
de corretivo. 

8. O Cartão-Resposta só será substituído se contiver falha de impressão. 
9. Assine seu nome na lista de presença do mesmo modo como foi assinado no seu documento de 

identificação. 
10. Esta prova terá duração de 5 horas, com início às 8 e término às 13.(horário de Belém). 
11. Ao término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que a compõe. 

 

BOA PROVA! 
 

ÓRGÃO EXECUTOR 
 
 
 

 

 
 

______________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO 

 
________________________ 

INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 
 

ECONOMIA DAS MERCÊS 
 

01 
02 
03 
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24 

O serviço público brasileiro se caracteriza pela nomeação de parentes (nepotismo), amigos e 
correligionários. Malgrado leis que procuram estancar esses jogos espúrios e malgrado políticos que atuam com 
probidade e ética, a prática é adotada por todos os partidos políticos. Num país sério, funções públicas não-
eletivas são ocupadas por concursados ou formados por escolas de administração pública. Numa instituição 
religiosa como a Ordem Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato de um superior se traduz na 
demissão compulsória de todos por ele nomeados. Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista político, e 
o carreirismo, do ponto de vista administrativo. 

Na administração pública brasileira pode-se mapear, em detrimento do decoro, frondosas árvores 
genealógicas. E são mais frondosas e galhadas as dos nomeados por razões políticas, ainda que incompetentes 
e despreparados. 

De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o voto – o político instaura a dinastia familiar, de 
modo que filhos e descendentes percorram a mesma trajetória. Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam. 

Álvaro de Araújo Antunes, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ressalta a documentada 
“economia das mercês” ou do “dom” e as “redes clientelares” na administração pública no século 18. 

Hoje, essa “economia das mercês” explica a presença, no governo federal, de ministros que até ontem 
lhe faziam acirrada oposição e até o consideravam “o mais corrupto da história do Brasil” (Mangabeira Unger). 

Assim, o projeto político cede lugar aos interesses eleitoreiros; a ideologia ao pragmatismo; e os 
princípios éticos são sacrificados em benefício de quem suga e dilapida os recursos públicos. 

Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter. De olho nas eleições municipais deste ano e nas majoritárias de 
2010, há que incluir na pauta política a urgente reforma do Estado, de modo a vedar os buracos desse imenso 
queijo suíço das instituições públicas, pelos quais trafegam imunes e impunes as ratazanas devotas do verso 
franciscano de que “é dando que se recebe”. 

Frei Beto, Revista “Caros Amigos”, fevereiro 2008 (texto adaptado). 
 

1 O tema de que trata o texto “Economia das 
mercês” está relacionado à(s) 

(A) exploração da classe operária brasileira. 
(B) atividades ilícitas na política econômica 

brasileira. 
(C) reforma político-econômica do Estado brasileiro. 
(D) nomeações para o serviço público brasileiro. 
(E) venda fraudulenta de cargos no setor público 

brasileiro. 

2 Julgue as afirmações que são feitas, abaixo, 
sobre o conteúdo do texto. 

I O título “A economia das mercês” justifica-se pelo 
fato de o texto tratar de cotas de cargos públicos. 
II No segundo parágrafo, expõe-se a idéia de que, 
no Brasil, a nomeação familiar de políticos é uma prática 
irreversível. 
III Do terceiro parágrafo, compreende-se que, na 
política brasileira, o nome familiar de um candidato pode 
lhe garantir a eleição. 
IV No último parágrafo, afirma-se que todos os 
políticos brasileiros são corruptos. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) I e IV 
(E) III e IV 
3 Considerando as idéias expostas no texto, a 
respeito do nepotismo no serviço público brasileiro, pode-
se inferir que o autor manifesta uma atitude de 

(A) conformismo frente à falta de ética do servidor 
público. 

(B) não aceitação ao continuísmo e ao carreirismo. 
(C) descrença no poder do Estado para coibir o 

nepotismo. 
(D) credibilidade nos candidatos às próximas eleições 

municipais. 
(E) certeza sobre a demissão imediata dos nomeados 

por razões políticas. 

4 O trecho cuja formulação NÃO envolve palavra 
de sentido figurado é 

(A) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(B) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas”. (linhas 8-9) 

(C) “ De olho na única moeda que tem valor a seus 
olhos – o voto – o político instaura a dinastia 
familiar, de modo que filhos e descendentes 
percorram a mesma trajetória”. (linhas 11-12) 

(D) “ Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam”. (linhas 12-
13) 

(E) “... há que incluir na pauta política a urgente 
reforma do Estado, de modo a vedar os buracos 
desse imenso queijo suíço das instituições 
públicas...”. (linhas 22-23) 

 
 

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 40. 
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5 Em relação ao sentido das palavras/expressões 
do texto, é correto afirmar que 

(A) no primeiro parágrafo, a palavra “probidade” (linha 
3) poderia ser substituída por “sabedoria”. 

(B) da expressão “funções públicas não-eletivas” (linha 
3), compreende-se  “funções públicas sem 
remuneração”. 

(C) a expressão “demissão compulsória” (linha 6) 
poderia ser substituída por “demissão obrigatória”. 

(D) na expressão “o político instaura  a dinastia 
familiar” (linha 11), o item em destaque poderia ser 
substituído por “ampara”. 

(E) o item “macunaímicos” (linha 21) refere-se à 
pessoa que gosta de se envolver em questões 
políticas. 

6 Considerando a relação de idéias expressa no 
enunciado, está correto o que se afirma na alternativa 

(A) No enunciado “Malgrado leis que procuram 
estancar esses jogos espúrios e malgrado 
políticos que atuam com probidade e ética,  a 
prática é adotada por todos os partidos políticos” 
(linhas 2-3), o trecho em destaque expressa, em 
relação ao que se afirma em seguida, a idéia de 
concessão. 

(B) No enunciado “E são mais frondosas e galhadas 
as dos nomeados por razões políticas, ainda que 
incompetentes e despreparados ”. (linhas 9-10), 
a oração em destaque expressa, em relação à 
anterior, a idéia de conformidade. 

(C) No enunciado “De olho na única moeda que tem 
valor a seus olhos – o voto – o político instaura a 
dinastia familiar, de modo que filhos e 
descendentes percorram a mesma trajetória ” 
(linhas 11-12), a oração em destaque expressa, 
em relação à anterior, a idéia de causa. 

(D) No enunciado “Basta que o neto ostente o 
sobrenome do avô famoso para que as urnas lhe 
sorriam ” (linhas 12-13), a oração em destaque 
expressa, em relação à anterior, a idéia de 
condição. 

(E) No enunciado “Se nossos desmandos têm 
origem na colônia , isso não significa que nós, 
brasileiros, somos irremediavelmente 
macunaímicos, sem caráter” (linhas 20-21), a 
oração em destaque expressa, em relação à 
segunda oração, a idéia de conseqüência. 

7 A alternativa que apresenta um comentário 
adequado sobre fatos/regras de escrita da língua é 

(A) No enunciado “Na administração pública brasileira 
pode-se mapear , em detrimento do decoro, 
frondosas árvores genealógicas” (linhas 8-9), seria 
incorreto, do ponto de vista da norma culta, 
substituir-se a locução em destaque por “podem-
se mapear” . 

(B) No trecho “Assim, o projeto político cede lugar aos 
interesses eleitoreiros...” (linha 18), não haveria 
mudança de sentido caso o item em destaque 
fosse substituído pelo artigo definido “um ”. 

(C) No enunciado “Se nossos desmandos têm origem 
na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, 
somos irremediavelmente macunaímicos, sem 

caráter” (linhas 20-21), a forma verbal “têm” 
poderia ser grafado sem acento. 

(D) No enunciado “De olho nas eleições municipais 
deste ano e nas majoritárias de 2010, há que 
incluir na pauta política a urgente reforma do 
Estado ...” (linhas 21-22), é facultativo a grafia com 
inicial maiúscula do item em destaque 

(E) No trecho “... há que incluir  na pauta política a 
urgente reforma do Estado...” (linha 22), o item em 
destaque expressa exigência obrigatória. 

8 Do item em destaque no enunciado 

“De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o 
voto – o político instaura a dinastia familiar, de modo que 
filhos e descendentes percorram a mesma trajetória” 
(linhas 11-12), 

é correto afirmar que o referido item 

(A) é um pronome oblíquo que indica posse. 
(B) é um artigo definido que restringe o sentido do 

substantivo “olhos”. 
(C) poderia ser substituído pela locução “até para”, 

sem prejuízo de sentido. 
(D) deveria estar grafado com o acento indicador da 

crase. 
(E) é uma preposição, que estabelece uma relação de 

regência entre um termo regente e outro regido. 

9 As vírgulas foram usadas para separar um termo 
explicativo (aposto) na alternativa 

(A) “Numa instituição religiosa como a Ordem 
Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato 
de um superior se traduz na demissão compulsória 
de todos por ele nomeados”. (linhas 4 a 6) 

(B) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(C) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas.”. (linhas 8-9) 

(D) “ Hoje, essa ‘economia das mercês’ explica a 
presença, no governo federal, de ministros que até 
ontem lhe faziam acirrada oposição e até o 
consideravam ‘o mais corrupto da história do Brasil’ 
(Mangabeira Unger)”. (linhas 16-17) 

(E) “Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso 
não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter”. 
(linhas 20-21) 

10 No quarto parágrafo, o autor empregou as aspas 
em “economia das mercês”, “dom” e “redes clientelares” 
para destacar termos 

(A) próprios do meio político. 
(B) peculiares a uma fase da administração pública. 
(C) indicadores da indignação do autor em face do 

clientelimos no serviço público.  
(D) empregados em sentido irônico. 
(E) importados de outra língua. 
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REDAÇÃO 
 

Há uma expressão - “Mateus, primeiro aos teus” – de origem bíblica, que encerra mensagem de certa forma egoísta: cuidar 
primeiro dos mais chegados, dos parentes e amigos, só depois tratar dos outros. Esse princípio egoísta infelizmente 
caracteriza a política brasileira: a nomeação de parentes, amigos e correligionários para o serviço público tem sido uma 
prática corriqueira e é um lamentável exemplo de uma conduta aética da maioria de nossos políticos. Mas esse desmando e 
tantos outros precisam ser denunciados e combatidos para que a administração pública brasileira cumpra verdadeiramente 
seu papel e tenha, assim, mais credibilidade. 
Considerando as reflexões ensejadas pelo texto “Economia das Mercês”, desenvolva o seguinte tema: 

 
 

A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

11 Das afirmações abaixo sobre técnicas de 
organização de arquivos, a única CORRETA é: 

(A) Arquivos randômicos são aqueles em que a 
determinação do endereço de um registro é 
baseada no conteúdo de determinado campo 
daquele registro. 

(B) A organização em árvore B+ é uma forma de 
organização aceitável para arquivos pequenos, já 
que, para grandes arquivos, o desempenho das 
buscas se torna sua principal desvantagem 
relativa. 

(C) Nos arquivos seqüenciais, em geral, as exclusões 
de registros são feitas inicialmente de forma lógica 
(marcação de um campo de controle), para 
posterior exclusão física, realizada em momento de 
baixa carga do sistema. 

(D) Arquivos organizados segundo a técnica de hash 
são aqueles indexados por vários campos.  

(E) Índices multiníveis são aqueles que não estão 
relacionados à chave primária (atributo 
identificador) do arquivo. 

12 Acerca de procedimentos de segurança no uso 
de programas leitores de mensagens eletrônicas (e-mail), 
identifique a recomendação INCORRETA: 

(A) Não acessar diretamente “links” que, 
eventualmente, apareçam no conteúdo da 
mensagem. 

(B) Desconfiar de arquivos anexos à mensagem, salvo 
os enviados por pessoas ou instituições 
conhecidas. 

(C) Somente abrir/executar programas anexos após 
verificá-los com um antivírus devidamente 
atualizado. 

(D) Desligar o modo de visualização de mensagens 
em formato HTML. 

(E) Desligar as opções de execução de JavaScript e 
de programas Java. 

13 Sobre os dispositivos de armazenamento, a 
opção, abaixo, em que se listam os dispositivos na ordem 
de mais rápidos para mais lentos (em termos de tempo de 
acesso) é: 

(A) memória cache, memória principal, HD, disco ótico. 
(B) disco ótico, memória cache, memória principal, HD. 
(C) memória principal, HD, disco ótico, memória cachê. 
(D) HD, disco ótico, memória cache, memória principal. 
(E) HD, disco ótico, memória principal, memória cachê. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Sobre arquitetura e organização de 
computadores, julgue como V (verdadeira) ou F(falsa) as 
afirmativas: 

I Uma arquitetura de processador de 32 bits 
significa que as palavras da memória principal são 
também de 32 bits. 
II Um byte possui 7 bits. 
III Um caractere ASCII pode ser representado num 
byte. 

Está correta a alternativa: 

(A) VVV 
(B) FFF 
(C) FFV 
(D) FVV 
(E) VFV 

15 Considere a planilha abaixo.  

 

 
 
Copiando-se a fórmula da célula C2 mostrada, acima, 
para as células C3, C4 e C5, teremos nestas células, 
respectivamente, os valores: 
(A) 10,00; 10,00;  0,00. 
(B) 33,33; 66,66;  0,00. 
(C) 66,66; 10,00; 10,00. 
(D)   3,00;    2,00;  0,00. 
(E) 0,00;  33,33; 66,66. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(ADMINISTRADOR) 

16 Os autores do livro “Reinventando o Governo”, 
David Osborne e Ted Gaebler, enfatizam que a conduta 
burocrática não está intrinsecamente ligada à gestão 
pública, e nem a conduta empreendedora é um 
componente intrínseco do setor privado. Nesse sentido, o 
governo empreendedor assume a função principal de 

(A) privilegiar procedimentos de controle dos gastos 
públicos. 

(B) buscar atrair o setor privado para a execução de 
algumas atividades tradicionais do setor público. 

(C) inibir uma possível competição entre agências 
públicas e empresas do setor privado. 

(D) definir e sinalizar, adequadamente, os rumos aos 
agentes econômico-sociais e estimular a ação das 
forças da concorrência. 

(E) introduzir uma gestão flexível e maior clareza nas 
atribuições. 
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17 Observa-se, nos anos 90, uma tendência 
universal de reforma do aparelhamento do Estado, em 
especial do aparelhamento administrativo. No Brasil, essa 
reforma tem seus objetivos consolidados no Plano Diretor 
do Aparelho do Estado, de autoria do Ministério de 
Administração Federal e da Reforma do Estado - MARE, 
aprovado em 1995. Quanto à Administração Pública, 
intenta o Plano transformá-la de Administração Pública 
Burocrática em Administração Pública Gerencial, 
estabelecendo, para isso, componentes básicos. 
Identifique, entre os itens abaixo, esses componentes, 
conforme sejam verdadeiros (V) ou falsos (F). 

I a redução do tamanho do Estado, por meio de 
programas de privatização, terceirização e publicização. 
II o aumento de governança, por meio do ajuste 
fiscal. 
III a redução do grau de interferência do Estado 
para o Estado Mínimo. 
IV o aumento da governabilidade. 

Está correta a alternativa 

(A) V–V–V–V. 
(B) V–F–F–V. 
(C) V–F–V–F. 
(D) F–V–F–V. 
(E) V–V–F–V. 

18 Sabe-se que, embora constituam entidades 
conceitualmente diversas, existe sempre uma relação 
muito próxima entre Estado, Governo, Administração 
Pública e Serviço Público. Acerca do assunto, a opção 
INCORRETA é: 

(A) Governo é o “conjunto de poderes e órgãos 
constitucionais”. 

(B) A Administração Pública é a responsável pela 
organização e por fazer funcionar os Serviços 
Públicos. 

(C) Administração Pública é o instrumental de que 
dispõe o Estado para pôr em prática as opções 
políticas do Governo. 

(D) Uma vez que atuam por intermédio de seus órgãos 
e agentes, isto é, pessoas físicas, tanto o Governo 
quanto a Administração Pública e o Serviço 
Público não devem ser considerados meramente 
criações abstratas da lei. 

(E) O Governo é sempre admitido como o elemento 
condutor do Estado. 

19 Constituem Princípios Básicos da Administração 
Pública, capitulados no Art.37 da CF/88, com as 
alterações da EC nº 19, de 4 de junho de 1998, os 
seguintes padrões: Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência. Julgue se 
verdadeiras(V) ou falsas (F), as definições acerca desses 
Princípios, nas afirmativas abaixo. 

 

 

 

 

I da Legalidade: não prevalece nenhuma liberdade 
nem vontade pessoal, sujeita a totalidade dos atos aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e a 
desobediência expõe o autor à responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal. 
II da Impessoalidade: o ato administrativo deve ser  
praticado somente para o seu fim legal, voltado para o 
interesse público, e há impedimento legal de atuar 
visando ao interesse próprio ou de terceiros, mediante 
favoritismo ou perseguição dos agentes públicos. 
III da Moralidade: devem ser distinguidos o bem do 
mal, o honesto do desonesto, o correto do incorreto, e ao 
atuar, o agente nunca deve desprezar o elemento Ético. 
IV da Publicidade: há exigência da divulgação 
obrigatória oficial, sempre no Diário Oficial, de todo ato 
administrativo, para conhecimento público e inicio de seus 
efeitos externos. 

Está correta a alternativa 

(A) V–V–F–V. 
(B) F–V–F–V. 
(C) V–V–V–F. 
(D) V–V–F–F. 
(E) V–V–V–V. 

20 O processo de licitação pública, que é regulado 
pela Lei nº 8.666/93 e obedece ao Art. 37, inciso XXI da 
CF/88, é efetuado pela administração, no sentido de 
encontrar entre os fornecedores e concorrentes aqueles, 
do ponto de vista do Governo, que melhores condições 
ofereçam para a realização das despesas. Essa Lei, 
conhecida como lei da licitação, estabelece em seu art. 
22, como suas únicas modalidades: 

(A) concorrência, convite, concurso e leilão. 
(B) concorrência, tomada de preços, convite, concurso 

e leilão. 
(C) concorrência, tomada de preços, convite e leilão. 
(D) concorrência, pregão, tomada de preços e 

concurso. 
(E) concorrência, concurso, convite, pregão. 

21 O orçamento é o processo pelo qual se elabora, 
expressa, executa e avalia o nível de cumprimento da 
quase totalidade do programa de governo, para cada 
período orçamentário. É um instrumento de governo, de 
administração e de efetivação e execução dos planos 
gerais de desenvolvimento sócio-econômico. As 
condições fixadas pelos parlamentos, para arrecadação e 
aplicação dos tributos, constituem os princípios 
orçamentários. Nas alternativas abaixo, identificam-se 
princípios fundamentais dos orçamentos públicos, 
EXCETO em 

(A) Periodicidade. 
(B) Exclusividade. 
(C) Unidade. 
(D) Universalidade. 
(E) Anterioridade. 
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22 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 
Capítulo II do Título VI da CF/88. A área do setor público 
que está submetida à ação desse diploma legal é 

(A) a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios por suas administrações diretas. 

(B) a administração dos Estados, os fundos, as 
autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes da União. 

(C) os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, 
Ministério Público, Tribunais de Contas, as 
respectivas administrações diretas, os fundos, as 
autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes da União, Estados, Distrito Federal e 
dos Municípios. 

(D) os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, e 
suas administrações diretas, fundos e autarquias. 

(E) a administração direta da União e suas fundações, 
autarquias e empresas estatais dependentes. 

23 Uma vez decorrida a publicação da lei 
orçamentária do quadro, contendo o detalhamento da 
despesa e demais exigências de execução orçamentária e 
programação financeira do exercício, as unidades 
orçamentárias podem então iniciar os procedimentos para 
a execução da despesa. A respeito do assunto, em 
consonância com as normas, consagradas pela doutrina 
majoritária, e preconizadas pela Lei nº 4.320/1964, a 
alternativa que contém as etapas ou fases a serem 
observadas é 

(A) autorização, fixação, empenho e liquidação. 
(B) fixação, empenho, liquidação e pagamento. 
(C) pré-empenho, empenho, nota de empenho e 

pagamento. 
(D) autorização, formalização, empenho e liquidação. 
(E) fixação, pré-empenho, empenho e pagamento. 

24 Abraham Maslow, grande teórico e um dos 
precursores do estudo da motivação, estabeleceu, na 
década de 50, uma gradação hierárquica sobre as 
necessidades que tornam o indivíduo motivado a tomar 
alguma direção. Segundo ele, entretanto, uma motivação 
será substituída 

(A) toda vez que ocorrer mudança da chefia. 
(B) quando o funcionário estiver enfrentando sérios 

problemas familiares. 
(C) se o empregado conseguir obter uma estabilidade 

no emprego. 
(D) sempre que o servidor sofrer algum tipo de 

penalidade. 
(E) tão logo o trabalhador tenha alcançado satisfação 

em algum dos tipos de  necessidade.  

25 De acordo com a legislação federal em vigor, o 
prazo de validade de qualquer concurso público NÃO 
pode ser superior a 

(A) dois anos. 
(B) quatro anos. 
(C) três anos. 
(D) quatro anos, prorrogáveis por igual período. 
(E) cinco anos. 

26 A conceituação de Servidor Público estabelece 
que ele é a pessoa física que recebe delegação, investido 
de poder para realizar os fins da Administração Pública. 
Como preceitua a Lei nº 8.112/90, a estabilidade do 
servidor é adquirida por ele no (na) 

(A) emprego público. 
(B) cargo. 
(C) serviço público. 
(D) função pública. 
(E) emprego público ou cargo. 

27 O servidor público, após ter sido empossado, 
contará com um prazo, para entrar em exercício, de 

(A) trinta dias improrrogáveis. 
(B) quinze dias improrrogáveis. 
(C) sessenta dias. 
(D) trinta dias prorrogáveis por igual período. 
(E) trinta dias. 

28 O servidor público, na forma da lei, estará sujeito 
a penalidades disciplinares. Dados os itens abaixo, 
identifique quais essas penalidades. 

I Demissão. 
II Exoneração. 
III Advertência. 
IV Destituição de função comissionada. 

A alternativa correta é 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) III e IV. 
(E) I, II e III. 

29 O Decreto nº. 1.171 de 22 de junho de 1994, que 
aprova o Código de Ética do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, traz em seu Anexo o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal. Sobre as questões éticas contidas 
nesse Código, julgue as afirmativas como verdadeiras (V) 
ou falsas (V): 

I É dever fundamental do servidor público ser 
probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade 
do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante 
de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem 
comum; 
II É dever fundamental do servidor público ser 
cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as limitações individuais de 
todos os usuários do serviço público, sem qualquer 
espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e 
posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhe 
dano moral; 
III É dever fundamental do servidor público manter 
limpo e em perfeita ordem o local de trabalho; 
IV O servidor permitir a formação de longas filas 
caracteriza-se como atitude contra a ética. 

Está correta a alternativa 
(A) V–V–V–V. 
(B) V–V–F–F. 
(C) V–V–V–F. 
(D) F–F–F–F. 
(E) V–V–F–V. 
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30 Sobre Ética no funcionalismo público, é 
INCORRETO afirmar: 

(A) Compete às Comissões de Ética, constituídas nos 
órgãos da Administração Pública, atuar como 
instância consultiva de dirigentes e servidores, no 
âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. 

(B) Toda ausência injustificada do servidor, de seu 
local de trabalho, como fator de desmoralização do 
serviço publico, constitui um procedimento 
antiético, por força da aplicação do Decreto nº 
1.771/94. 

(C) A pena aplicável ao servidor público pelas 
Comissões de Ética, constituídas nos órgãos da 
Administração Pública, pode ser de censura e 
demissão, no âmbito de seu respectivo órgão ou 
entidade. 

(D) É vedado ao servidor público, no uso do cargo ou 
função, facilidades, amizades, tempo, posição e 
influências, para obter qualquer favorecimento para 
si ou para outrem. 

(E) Faz parte das vedações impostas ao servidor 
público, no Decreto nº 1.171/94, prejudicar 
deliberadamente a reputação de outros servidores 
ou de cidadãos que deles dependam.  

31 Julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F), as 
opções apresentadas a propósito da questão de 
Liderança. 

I Liderança é a capacidade de exercer influência 
sobre indivíduos e grupos. 
II Liderança está associada a estímulos, incentivos 
que possam provocar a motivação nas pessoas, levando-
as a realizar a missão, conforme os objetivos que a 
embasam. 
III Das diversas teorias existentes sobre liderança, 
são bastante conhecidas a Teoria dos traços de 
personalidade, a Teoria dos estilos de liderança e a Teoria 
Contingencial (ou Situacional). 
IV No momento atual vivido nas empresas, 
caracterizado por mudanças no ambiente externo e no 
organizacional, com o poder organizacional mais diluído e 
descentralizado, a globalização e a maior complexidade 
organizacional, o líder empresarial tem adquirido novos 
perfis, deixando de ser controlador e passando a ser 
facilitador. 

Está correta a alternativa 

(A) V–F–F–V. 
(B) V–V–V–V. 
(C) V–V–V–F. 
(D) F–F–V–V. 
(E) V–V–F–F. 

32 Sobre as habilidades e competências inerentes 
às atividades do administrador, a opção INCORRETA é. 

(A) Habilidades são as destrezas específicas para 
transformar conhecimento em ação, que resulte no 
desempenho desejado para alcance dos objetivos. 

 
 
 
 
 
 

(B) Segundo Robert L.Katz, há basicamente quatro 
tipos de habilidades necessárias ao administrador, 
para atuar com eficácia nas suas atividades: 
habilidades técnicas, habilidades humanas, 
habilidades conceituais e habilidades profissionais. 

(C) Papéis são os conjuntos de expectativas de 
comportamento de um indivíduo, em situações 
específicas. 

(D) Segundo Mintzberg, a categoria dos papéis 
administrativos conhecida como papéis 
interpessoais admite o administrador como chefe, 
líder e ligação. 

(E) Eficácia significa fazer as coisas certas, do modo 
certo, no tempo certo, e eficiência é operar de 
modo que os recursos sejam mais adequadamente 
utilizados. 

33 Ainda sobre habilidades e Competências, a 
opção correta é 

(A) Competência, segundo Hugo Nisenbaum (apud 
Chiavenato) em sua obra Competência essencial, é 
a integração de habilidades, conhecimento e 
comportamento que se manifesta no desempenho 
das pessoas. 

(B) As competências pessoais, como uma das quatro 
grandes categorias de competências, são aquelas 
que o indivíduo traz consigo, intrinsecamente, 
como condição nata. 

(C) Um chefe sempre é um líder, mas nem todo líder é 
chefe. 

(D) O processo de concentrar a autoridade e as 
decisões no vértice superior de uma organização 
denomina-se controle. 

(E) O planejamento sempre se baseia em um plano. 

34 Amitai Etzioni, autor da frase clássica entre os 
estudiosos da Administração – “nascemos, vivemos e 
morremos em organizações”, nos chama a atenção para o 
fato de que o mundo presente, criado pelo homem, é 
inteiramente organizacional, repleto de micros, pequenas, 
médias e grandes organizações. Pode-se definir 
organização como uma arrumação deliberada de pessoas 
que, com uso de tecnologia, buscam realizar um(a) 
certo(a): 

(A) planejamento. 
(B) trabalho. 
(C) atividade. 
(D) tarefa. 
(E) propósito específico. 

35 A tomada de decisão, em um processo da 
escolha de um determinado curso de ação entre várias 
alternativas, tem a ver com o conceito de 

(A) coordenação. 
(B) controladoria. 
(C) planejamento. 
(D) gerenciamento de produção. 
(E) fluxo de pagamentos. 
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36 A comunicação é um processo de transmissão 
de informações e o respectivo entendimento do 
significado pelos envolvidos. As habilidades de 
comunicação dos administradores são uma das três mais 
exigidas no desempenho das suas atividades. Sobre essa 
questão, julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas a seguir: 

I A comunicação horizontal é o fluxo de 
informações entre colegas e pares, que é formal, mas não 
segue a cadeia de comando. 
II A comunicação informal ocorre em qualquer 
direção dentro da organização. 
III O transmissor é o elemento que inicia o processo 
da comunicação. 
IV A mensagem é a resultante de um processo de 
decodificação. 

Está correta a alternativa 

(A) V–V–V–V. 
(B) F–F–V–V. 
(C) V–F–V–F. 
(D) V–V–V–F. 
(E) F–V–F–V. 
 
 
 

37 O planejamento estratégico é um processo 
organizacional que procura responder a questões básicas, 
como, por exemplo: por que existe a organização? o que 
ela faz e como faz? Sobre esse assunto, julgue os itens 
abaixo: 

I O planejamento estratégico se volta para as 
reações entre a organização e o ambiente mutável. 
II O planejamento estratégico é uma forma de 
aprendizagem organizacional. 
III O planejamento estratégico envolve apenas a 
parte superior da organização. 
IV O planejamento estratégico tem como horizonte 
de tempo o médio prazo. 
V O planejamento estratégico é desdobrado em 
vários planejamentos táticos. 

Estão corretos os itens 

(A) I e II. 
(B) I, III e IV. 
(C) I, II e V. 
(D) I e V. 
(E) II e IV. 
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RESOLVA AS DUAS QUESTÕES DISCURSIVAS NO FORMULÁRIO ESPECÍFICO QUE SERÁ ENTREGUE JUNTO COM O 
CARTÃO-RESPOSTA E O BOLETIM DE QUESTÕES.  
 
QUESTÃO 01 

Considere a situação hipotética a seguir como base para sua resposta.  

Você tomou posse como servidor da UFPA, instituição onde nunca trabalhou, e, poucos dias após ter assumido, a chefia lhe 
solicita que faça uma pesquisa e apresente um relatório, elencando as deficiências e dificuldades encontradas na sua 
repartição, no que tange a recursos humanos, equipamentos e fluxo de processos, bem como apresente sugestões para 
solucionar essas dificuldades. 

Discorra sucintamente sobre a forma como responderia à solicitação feita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 02 
 
De acordo com as teorias de administração de recursos humanos, sabe-se que a seleção de pessoal é um processo 
mútuo, pelo qual a organização decide se vai ou não fazer uma oferta de trabalho, e o candidato decide se aceita ou 
não a oportunidade. 

Suponha que você, como parte de suas atividades de servidor da UFPA, recebeu a incumbência de conduzir o 
processo de seleção de alguns estagiários, que serão admitidos como bolsistas. Apresente a seguir, sucintamente, 
com base na teoria e princípios de recrutamento e seleção, uma seqüência de etapas a serem seguidas nesse 
processo, justificando a razão de cada uma delas, destacando o que avaliaria ou mediria nos candidatos em cada 
etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


