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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso
contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme o modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

Fundaçã o Universitária de D esenv olvimento
de Extensão e Pe squi sa

Você confia no resultado!
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QUESTÃO 04 _______________________________

PORTUGUÊS
QUESTÃO 01________________________________
Qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas de:
“____ primeiras horas da manhã, os ciganos chegavam. Deixavam
____ bagagens próximas ____ estrebarias e iam ____ casa
grande da fazenda” (Rachel de Queiroz)?

Para ser franco, declaro que esses infelizes não me
inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham,
reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além.
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. São Paulo: M. Fontes, 1970. p. 241.

Considerando aspectos sintáticos, a oração destacada no texto é
A) complemento nominal.

A) Às / às / às / à

B) complemento verbal.

B) Às / às / às / a

C) predicativo.

C) Às / as / às / à

D) sujeito.

D) As / às / as / à

E) aposto.

E) As / as / às / à

QUESTÃO 05 _______________________________
QUESTÃO 02________________________________

Disponível em: <http://www.bbcom.com.br/bbcom/?p=900.>. Acesso em: 30 nov. 2015.
Disponível em: <http://educadoraarletevidal.blogspot.com.br/2011_09_11_archive.html.>.
Acesso em: 18 out. 2015.

Quanto à concordância do nome destacado na gravura, é correto
dizer que
A) se admite o singular ou o plural.
B) o singular é que é correto, para concordar com o emissor do
texto.
C) o singular é que é correto, porque pertence à categoria
adverbial.
D) está de acordo com as normas gramaticais, uma vez que a
palavra é um prefixo invariável.
E) não está de acordo com a norma padrão, já que a palavra é
um adjetivo e deve concordar com o substantivo a que se
refere.

As funções da linguagem que podem ser depreendidas da
publicidade apresentada na figura são:
I. referencial, uma vez que evidencia aos empresários as
consequências de não se fazer propaganda;
II. conativa/apelativa, uma vez que busca influenciar os
empresários a investirem em propagandas;
III. metalinguística, uma vez que usa o termo “propaganda” para
falar de “propaganda”;
IV. fática, uma vez que a sua função é testar o suporte através
do qual a mensagem é veiculada;
V. poética, uma vez que o autor, a fim de deixar o texto atraente
ao interlocutor, recorre à linguagem verbal e não verbal.
Dos itens, verifica-se que estão corretos
A) I e V, apenas.

QUESTÃO 03 ________________________________
Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, assim me
aprontei de todo; e, como estava defronte do espelho, levantei
os olhos, e... não lhes digo nada; o vidro então reproduziu-me
a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno
diverso.

B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) II, IV e V, apenas.
E) I, II, III, IV e V.

ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. II.

Dos trechos destacados, em qual deles o pronome empregado
viola as regras de colocação pronominal?
A) “Vesti-a”
B) “não lhes digo”
C) “Lembrou-me vestir”
D) “então reproduziu-me”
E) “assim me aprontei de todo”

NM – 14. AGENTE ADMINISTRATIVO

1

Concurso Público
Município de Porto Calvo - 2018

Prova tipo 1

QUESTÃO 06________________________________

QUESTÃO 09 _______________________________

Sendo mortal e, por conseguinte, imperfeito, o homem
sempre se verá como parte de uma realidade infinita que o
circunda e sempre se achará em luta contra ela. Volta e meia se
defrontará com a contradição constituída pelo fato de ser ele um
‘eu’ limitado e, ao mesmo tempo, fazer parte de um todo ilimitado.

Era noite e ela ainda não havia voltado. Ele fez de conta que
não estava ligando, continuou assistindo à televisão como se não
estivesse acontecendo nada. Olhava pela janela de vez em quando.
Voltava para a frente da TV, obedecia ao controle remoto. Ficava
olhando a telinha azul despencando imagens sem sentido.
Havia imagens sem sentido. O controle remoto criou uma nova
programação. São programas onde imagens aleatórias de
desenhos animados e de comentaristas políticos se intercalam,
numa corrida sem sentido. Não lhe agradava a programação da tv:
são programas diferentes todos os dias, mas iguais em sua falta de
objetividade. Desligou a TV, ligou o aparelho de som. Sintonizou
uma rádio, para não precisar ficar trocando de CD. A música
sertaneja invadiu as FMs. Ele era do tempo em que as FMs só
tocavam música americana. Ou MPB. Não faz muito tempo não, até
você deve se lembrar desse tempo.

FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar. p. 247.

Considerando o contexto do texto, assinale a alternativa correta.
A) Enquadra-se, pelo apelo ao entendimento, na função fática.
B) Trata-se de uma crônica de costumes, exemplificada
principalmente pelas descrições.
C) A tonalidade lírica do texto aponta-o para uma emotividade
propícia à função poética da linguagem.
D) Por ser um texto de caráter informativo-científico, apresenta
elementos da função referencial da linguagem.
E) Apesar de ser um texto de estrutura dissertativa, o autor
explora elementos constituintes de textos publicitários.

Disponível em: <http://www.releituras.com/acarvalho_gata.asp>. Acesso em: 10 nov. 2017.

Considerando a regência e a concordância, dadas as reescritas
com modificações dos trechos destacados,

QUESTÃO 07________________________________

I. Continuou vendo a televisão.

Ali, por entre as folhagens, existiam as ondulações felinas
de um dorso negro, brilhante, marchetado de pardo; às vezes
viam-se brilhar dois raios vítreos e pálidos, que semelhavam os
reflexos de alguma cristalização de rocha ferida pela luz do sol.

II. Existiam imagens sem sentido.

ALENCAR, José de. O guarani. São Paulo: Ateliê editorial, 1999. p. 71.

III. Você deve lembrar esse tempo.
verifica-se que não apresenta(m) mudança de sentido
A) I, apenas.

Assinale a alternativa em que a reescrita do texto destacado
apresenta desvio à norma culta.

B) III, apenas.

A) havia as ondulações felinas de um dorso negro.

D) II e III, apenas.

B) devia haver as ondulações felinas de um dorso negro.

E) I, II e III.

C) podia haver as ondulações felinas de um dorso negro.
D) deviam haver as ondulações felinas de um dorso negro.
E) deviam existir as ondulações felinas de um dorso negro.

QUESTÃO 08________________________________
Quanto à regência verbal, assinale a alternativa que está de
acordo com a norma padrão.

C) I e II, apenas.

QUESTÃO 10 _______________________________
Na frase: “Os missionários jesuítas proclamaram com denodo a
doutrina cristã na época do Brasil Colônia.”, o termo destacado
equivale a
A) fé.
B) bravura.
C) covardia.

A) O estudante aspira a ser professor.
B) Os brasileiros preferem mais futebol do que vôlei.

D) confiança.

C) Há empresas que não pagam salários dignos os funcionários.

E) perseverança.

D) Uma boa parte dos motoristas desobedecem as leis de
trânsito.

QUESTÃO 11 _______________________________

E) Os servidores do município chegam cedo nos locais de
trabalho.

Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo está
empregado corretamente.
A) Este próximo ano será melhor que esse.
B) Aquela bolsa que você está usando pertence a mim.
C) Olha! Quem são estes políticos que estão naquele caminhão?
D) Viajei um dia e uma noite. Durante esta choveu e durante
aquele fez sol.
E) Há anos que não viajamos juntos. Estes tempos só nos
deixaram saudades.
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QUESTÃO 12________________________________
A beleza é uma obsessão contemporânea. A física. Fala-se
muito de interior, mas esta é rara, como sempre foi. Quem fala
muito em beleza interior é porque é feio.
PONDÉ, L. F. A era do ressentimento. São Paulo: Leya, 2014, p. 69.

Em geral, a afirmação do filósofo Luiz Felipe Pondé define a
seguinte tese:
A) As formas de beleza são formas obsessivas do modelo
contemporânea de vida.
B) A beleza física é a marca obsessiva do mundo de hoje.
C) A beleza física e a interior são complementares.
D) A beleza interior é uma ilusão subjetiva.

QUESTÃO 14 _______________________________
[...]
Operário não pode sonhar, Quinzinho, não pode. A vida não é
para sonhos. Tudo realidades vivas, cruéis. A luta com a vida. [...]
A tua mãe já não chora, Quinzinho, não chora porque é forte.
Já viu morrer outros filhos. Nenhum morreu como tu.
Despedaçado pela máquina que te escravizava e que tu amavas.
Eu também aqui no meio dos teus amigos. Mas não vou triste.
Não. Porque uma morte como a tua constrói liberdades futuras. E
haverá a quem as máquinas não despedaçarão, pois as máquinas
serão escravas deles, que as hão de idealizar, construir.
[...]

E) Os feios não se importam com beleza.

VIEIRA, Luandino. Quinzinho. In: A cidade e a infância. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 87.

QUESTÃO 13________________________________
Azulejo
Do ESPANHOL AZULEJO, que veio do árabe az zulaiju (o
artigo al teve o “l” assimilado ao “z”). Zulaiju é o diminutivo de zuluj,
pedras lisas. Antigamente, na Península Ibérica, os azulejos mais
comuns eram de fato azuis, mas a cor não tem nada a ver com o
nome azulejo. Se tivesse, existiriam “branquejos”, “amarelejos”,
“verdejos” etc.
PIMENTA, R. A casa da Mãe Joana. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

Segundo a norma gramatical, a concordância evita a repetição do
sujeito. No texto, a forma verbal tivesse concorda com o seu
sujeito, presente no período anterior. Qual é esse sujeito?

De acordo com as ideias retratadas no texto, dadas as afirmativas,
I. As observações do narrador revelam o olhar crítico para uma
realidade que explora o trabalhador.
II. Mesmo diante da morte, o narrador afirma a crença em um
futuro potencialmente melhor.
III. O narrador acredita que haverá um momento em que essa
relação será invertida e os seres humanos conseguirão
libertar-se da posição servil em que se encontram.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.

A) “a cor”

D) I e III, apenas.

B) “o nome”

E) I, II e III.

C) “azulejo”
D) “os azulejos”
E) “Península Ibérica”

QUESTÃO 15 _______________________________
[...]
Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio.
Quando minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de
cobrar o que me devem eu sento na frente da televisão e em pouco
meu ódio volta. Quero muito pegar um camarada que faz o
anúncio de uísque. Ele está vestidinho, bonitinho, todo
sanforizado, abraçado com uma loura reluzente, e joga pedrinhas
de gelo num copo e sorri com todos os dentes, os dentes dele são
certinhos e são verdadeiros [...]. Agora está ali, sorrindo, e logo
beija a loura na boca. Não perde por esperar. [...]
FONSECA, Rubem. In: 64 contos. São Paulo: Cia. das Letras, 2004. p. 275.

No fragmento textual, encontra-se subentendida uma crítica
velada aos meios de comunicação de massa. Qual é essa crítica?
A) A crítica apresenta-se a favor de todos os valores associados
ao consumo, dinheiro e satisfação pessoal.
B) A crítica apresenta-se a favor dos valores consumistas que
são divulgados pelos meios de comunicação.
C) Critica-se o narrador por não fazer parte de algumas
situações que lhe permitem satisfazer suas necessidades
enquanto cidadão.
D) Criticam-se os meios de comunicação de massa que se
opõem às imagens glamourizadas, as quais fazem parte da
realidade de toda a sociedade.
E) Criticam-se as imagens glamourizadas que os meios de
comunicação em massa difundem e que não correspondem à
realidade da maior parte da população.
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QUESTÃO 19 _______________________________

RACIOCÍNIO LÓGICO

Ponto fixo

QUESTÃO 16________________________________
Dadas as proposições,
I. Se Josélia é médica, então ela não estudou Filosofia.
II. Se Josélia nasceu em Pernambuco, então ela não é carioca.

Em Matemática, define-se ponto fixo como o ponto que não é
alterado por uma aplicação (função). Mais precisamente falando,
se f:
é uma função, um ponto fixo de f é todo ponto x* tal
que f(x*) = x*:

III. Se Josélia é cantora, então ela toca violão.

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_fixo>. Acesso em: 07 set. 2018.

verifica-se que é(são) verdadeira(s)

Dadas as afirmativas a respeito de pontos fixos de funções,

A) II, apenas.

I. A função f(x) = x2 + 1 não tem ponto fixo.

B) III, apenas.

II. A função f(x) = 2x – 1 tem dois pontos fixos.

C) I e II, apenas.

III. A função f(x) = x3 + x tem um único ponto fixo.

D) I e III, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

E) I, II e III.

A) I, apenas.

QUESTÃO 17________________________________

B) II, apenas.

Um agricultor resolveu plantar uma roça para consumo próprio
fazendo 9 canteiros de 15 m cada e, ao longo de todos os
canteiros, plantou milho a cada 50 cm. Nos canteiros, entre os pés
de milho, plantou também feijão, mas alternando entre os tipos de
feijão coruja e feijão bastião em canteiros diferentes. Iniciando
com o canteiro de milho e feijão coruja, quantos “pés de milho”,
“feijão coruja” e “feijão bastião” ele plantou, respectivamente?
A) 270, 150 e 120
B) 270, 155 e 125

C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

QUESTÃO 20 _______________________________
Um jogo consiste de duas urnas A e B, a primeira delas contendo
3 esferas numeradas de 2 a 4 e a segunda contendo 4 esferas
numeradas de 1 a 4, e é disputado por dois jogadores através das
seguintes ações/regras:

C) 279, 125 e 155

i) O primeiro jogador sorteia uma esfera da urna A.

D) 279, 150 e 120

ii) O segundo jogador sorteia, de uma só vez, uma quantidade
de esferas da urna B correspondente ao número da esfera
sorteada em (i).

E) 279, 155 e 125

QUESTÃO 18________________________________
Miguel quer fazer uma viagem de ônibus de Pão de Açúcar a
Maceió, mas terá que fazer uma parada em Arapiraca para trocar
de transporte. Os ônibus A, B e C partem de Pão de Açúcar, a
cada hora, na seguinte frequência: A – três vezes, B – quatro
vezes e C – duas vezes. Já os ônibus D e E que fazem o trajeto
Arapiraca-Maceió partem aleatoriamente. Contudo, sabe-se que,
num dia, o ônibus E tem o triplo de partidas de D. Assim, chegando
no ponto de ônibus em Pão de Açúcar num momento arbitrário,
qual a probabilidade de se chegar a Maceió pegando o ônibus A
ou o C, e o ônibus D?
A) 41,67%
B) 31,60%
C) 25,00%
D) 16,67%
E) 13,89%

iii) Se a soma dos números das esferas sorteadas em (ii) for
par, vence o primeiro jogador; caso contrário, ganha o
segundo jogador.
Dadas as afirmativas a respeito desse jogo,
I. Se a esfera sorteada da urna A for 2, a probabilidade de vitória
do primeiro jogador é menor que a do segundo.
II. Se a esfera sorteada da urna A for 3, as probabilidades de
vitória dos dois jogadores são iguais.
III. Se a esfera sorteada da urna A for 4, a probabilidade de vitória
do segundo jogador é zero.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 21________________________________

QUESTÃO 24 _______________________________

A prefeitura de uma cidade comprou 300 computadores para
distribuir igualmente em 6 escolas que deverão renovar seus
laboratórios de informática. Sabendo do propósito da compra, o
fabricante dos computadores programou aleatoriamente 3 desses
computadores para que seus usuários pudessem ganhar viagens
para conhecer pessoalmente a fábrica da marca. Sabendo que
cada escola possui 2 laboratórios de informática, qual a
probabilidade de 2 computadores programados para o prêmio
estarem no mesmo laboratório X de uma escola Y qualquer da
cidade?

Dados os argumentos,

A) 1/14950

I.

a) Todos os alagoanos são hospitaleiros.
b) Geraldo é hospitaleiro.
c) Geraldo é alagoano.

II.

a) Todos os alagoanos são hospitaleiros.
b) Geraldo é alagoano.
c) Geraldo é hospitaleiro.

III.

a) Todos os maceioenses são alagoanos.

B) 12/299

b) Existem alagoanos estudiosos.

C) 1/16

c) Existem maceioenses estudiosos.

D) 49/299

verifica-se que é(são) válido(s)

E) 491/1196

A) I, apenas.

QUESTÃO 22________________________________
A tabela apresenta as durações das baterias de cinco modelos de
celulares, em uso moderado, de acordo com os testes realizados
por uma empresa avaliadora de smartphones.
Modelo

Duração

A

18 h 35

B

23 h 03

C

16 h 30

D

21 h 00

E

14 h 15

B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

QUESTÃO 25 _______________________________
De quantas formas diferentes é possível rearranjar as letras da
palavra “testamento” tendo a letra “o” fixada em último lugar?
A) 30.240
B) 302.400
C) 362.880
D) 3.024.000

Se em um determinado instante os aparelhos dos modelos A, B,
C, D e E indicam que as suas baterias estão com cargas de 60%,
50%, 70%, 60% e 100%, respectivamente, e forem mantidas as
condições de uso moderado, o primeiro aparelho a descarregar é
o do modelo

E) 3.628.800

A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
E) E.

QUESTÃO 23________________________________
Considerando a sequência de pares (36,18), (93, 31) e (201,67),
qual seria um possível próximo par?
A) (44,33)
B) (150,12)
C) (207,100)
D) (300,75)
E) (507,169)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 28 _______________________________
Considere o exemplo relacionado ao método de arquivamento.

QUESTÃO 26________________________________
Chiavenato (2009) em seu Livro Administração Geral e Pública
destaca: “Toda equipe deve ter um conjunto de participantes
capazes de contribuir com habilidades e competências diferentes
para o alcance dos objetivos. O ideal seria uma equipe dotada de
todas as habilidades e competências necessárias ao seu
sucesso.” Considerando o aspecto apontado por Chiavenato,
dadas as afirmativas,
I. Individualmente, não é possível possuir todas as habilidades
necessárias ao desenvolvimento de competências e
habilidades.
II. Os indivíduos podem agir de forma harmônica, através da
compreensão da junção da diversidade, contribuindo para a
formação de uma equipe preparada.
III. Por ser racional, o indivíduo não necessita de relações de
trabalho satisfatórias; suas habilidades são o que importam.

PESSOAL
ADMISSÃO
Barros, Roberto
Campos, José
Santos, Ciqueira
Silva, Amaro
APOSENTADORIA
FÉRIAS
FOLHA DE PAGAMENTO
Janeiro de 2018
Fevereiro de 2018
Março de 2018

verifica-se que está(ão) correta(s)
Em relação ao exemplo, dadas as afirmativas,

A) I, apenas.

I. O método principal no exemplo é o ideográfico.

B) III, apenas.

II. Um dos métodos secundários utilizados no exemplo é o
alfabético.

C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

III. Um dos métodos secundários utilizados no exemplo é o
cronológico.

E) I, II e III.

QUESTÃO 27________________________________
De acordo com o Manual de Redação Padronização e
Documentos Administrativos, a redação deve utilizar de
estratégias textuais, reduzindo excessos de estilos e linguagens
que afrontem os preceitos de impessoalidade, formalidade e
uniformidade, clareza e precisão, concisão e harmonia. Nesse
contexto, dadas as afirmativas,
I. A impessoalidade prende-se à obrigatoriedade de não
privilegiar, nem prejudicar ninguém, assim como o aspecto da
abstração da pessoalidade nos atos administrativos.
II. A redação oficial deve sempre ser elaborada em atendimento
geral ao cidadão; porém, pode ser realizada através do nome
do gestor público ou de qualquer outro servidor.
III. É possível utilizar o verbo na primeira pessoa, seja do singular
ou do plural.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) III, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

QUESTÃO 29 _______________________________
Dadas as afirmativas a respeito dos princípios norteadores do
serviço público,
I. Pelo princípio da publicidade, a administração pública é
obrigada a dar ampla publicidade a todos os seus atos
praticados.
II. Pelo princípio da legalidade, a atividade administrativa pública
não poderá ser realizada, caso não esteja autorizada em Lei.
III. Para além da legalidade, os resultados positivos no serviço
público e o atendimento satisfatório das necessidades dos
usuários são elementos do princípio da eficácia.

C) I e II, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

D) II e III, apenas.

A) I, apenas.

E) I, II e III.

B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 30________________________________

QUESTÃO 32 _______________________________

A natureza da informação contida em um documento o classificará
em relação à espécie do seu ato. Observando o quadro, faça a
associação correta entre a primeira e a segunda coluna.

A Secretaria Municipal de Educação de um determinado município
busca recursos, por meio de convênio junto ao governo federal,
para a construção de uma creche. Em relação às fases desse
convênio, assinale a alternativa correta.

Tipo de Documento

Classificação em
relação à espécie

I. Um laudo em saúde pública
sobre uma epidemia.

( ) Atos normativos

II. Um convênio educacional
entre a prefeitura e o governo
federal.

( ) Atos enunciativos

III. Uma notificação sobre a
inclusão do cidadão/empresa
na dívida ativa do município
por falta de pagamento do ISS
devido.
IV. A expedição de um alvará de
funcionamento de um salão
de beleza.
V. A emissão de uma certidão
negativa de débitos junto à
prefeitura.

( ) Atos comprobatórios

( ) Atos de ajustes

( ) Atos de
correspondência

A) Esse convênio celebrado estabelecerá obrigações apenas
para o município, já que o município é o beneficiado direto.
B) A construção da creche será o objeto do convênio executado
e terá que seguir normas orçamentárias e plano de trabalho
estabelecido.
C) Por se tratar de convênio entre dois entes públicos e
considerando que a creche foi construída, a prestação de
contas não será mais necessária.
D) O município será o concedente e o governo federal, o
convenente. Juntos formalizarão a celebração do convênio
que será publicado no Diário Oficial da União.
E) A construção de creches faz parte de uma política pública do
governo federal; logo, o governo federal elabora uma
proposta de trabalho que recebe ou não adesão do município.

QUESTÃO 33 _______________________________
Considere o organograma para o Setor de Recursos Humanos de
uma prefeitura municipal.

Assinale a alternativa com a ordem correta da associação, de cima
para baixo.

Departamento de
Recursos Humanos

A) II, IV, V, I e III.
B) III, V, IV, II e I.
Setor de
Recrutamento
e Seleção

C) IV, I, V, II e III.
D) IV, V, I, III e II.

Setor de
Administração
de Pessoal

Setor de
Treinamento

Setor de
Administração
de Salarios

Setor de
Higiene e
Segurança

E) V, I, IV, III e II.

QUESTÃO 31________________________________

Assinale a alternativa correta quanto à atividade desenvolvida e o
setor mais adequado para coordenar a atividade.

O Secretário Municipal de Saúde solicita à sua secretária que
observe o fluxo do processo de compras de medicamentos.
Por sua vez, ela pede ao setor de protocolo que verifique a
solicitação. Essa atividade de processo representa

A) A admissão deverá ser a atividade predominante do Setor de
Recrutamento e Seleção.

A) o recebimento.

C) A descrição dos cargos deverá ser a atividade predominante
do Setor de Administração de Salários.

B) a classificação.
C) a autuação e o registro.
D) a distribuição e a expedição.
E) o controle e a movimentação.

B) A integração do pessoal deverá ser a atividade predominante
do Setor de Higiene e Segurança.

D) A qualidade de vida dos servidores públicos deverá ser a
atividade predominante do Setor de Treinamento.
E) Os editais para concurso público deverão ser as atividades
predominantes do Setor de Administração de Pessoal.
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QUESTÃO 34________________________________

QUESTÃO 37 _______________________________

Em um ambiente de trabalho qualquer, incluindo o ambiente
público, você poderá trabalhar sobre uma perspectiva de
centralização e descentralização no processo decisório. Quanto
aos seus aspectos, dadas as afirmativas,

Dadas as situações hipotéticas de endereçamento,

I. Se o ambiente necessitar de maior controle, é mais adequado
o uso de descentralização das decisões.
II. Se o ambiente for constituído de tarefas rotineiras, é mais
adequado o uso de centralização das decisões.
III. Se o ambiente representar uma organização muito grande, é
mais adequado o uso de centralização das decisões.
IV. Se o ambiente possuir necessidade de flexibilidade nas
decisões, é mais adequado o uso de centralização das
decisões.

I. Ao Senhor
Fulano de Tal
Rua da Aurora, nº 456
57.000-000 – Maceió. AL
II. A Sua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância
Rua XYZ, nº 01
57.000-000 – Maceió. AL
III. Ao Senhor

verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.

Fulano de Tal

B) I e III, apenas.

Conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas

C) III e IV, apenas.

Rua 123, nº 100
57.000-000 – Maceió. AL

D) I, II e IV, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

E) I, II, III e IV.

A) II, apenas.

QUESTÃO 35________________________________

B) III, apenas.

Ao assumir uma função no setor de contratos de um determinado
órgão público municipal, João verificou as seguintes situações:

C) I e II, apenas.

I. alteração social e modificação da estrutura da empresa;
II. subcontratação parcial do objeto do contrato, não admitida no
edital e no contrato;
III. o não cumprimento de projetos, prazos e cláusulas
contratuais.
Dos itens, constitui(em) motivo(s) para a rescisão do contrato
A) I, apenas.
B) III, apenas.

D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

QUESTÃO 38 _______________________________
Segundo o Manual de Redação Padronização e Documentos
Administrativos, os processos administrativos agrupam os
registros formais dos atos da administração pública; com isso,
devem ser iniciados em formulário específico. Quanto ao processo
de numeração de folhas, dadas as afirmativas,
I. Nenhum verso poderá ser numerado.

C) I e II, apenas.

II. As folhas devem ser numeradas de forma sequencial e
ininterrupta.

D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

III. Não é permitida rasura ou uso de corretivo.

QUESTÃO 36________________________________
A Superintendência de Infraestrutura (SEINFRA) de uma
prefeitura municipal, por meio do seu setor de compras, constrói
uma curva ABC para gerenciar melhor o estoque dos seus
materiais. Pelo que mede essa curva, assinale a alternativa
correta.
A) A SEINFRA descobre que cerca de 50% dos seus itens de
estoque são de alta rotatividade.
B) A SEINFRA descobre que cerca de 30% dos seus itens de
estoque são de alta rotatividade.

IV. Em processos digitais, não existe a necessidade de numerar
as folhas.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) IV, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

C) A SEINFRA descobre que cerca de 20% dos seus itens de
estoque são de média rotatividade.
D) A SEINFRA descobre que cerca de 50% dos seus itens de
estoque são de menor rotatividade.
E) A SEINFRA descobre que cerca de 20% dos seus itens de
estoque são de menor rotatividade.
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QUESTÃO 39________________________________
O atendimento em repartições públicas se efetiva de diversas
formas. Para atender bem ao público, convém:
I. prestar atenção apenas ao principal da conversa;
II. caso você não seja o responsável pela resposta, responder
que não é com você;
III. ao ligar para alguém, perguntar se ele tem disponibilidade
para falar naquele momento;
IV. em conversas presenciais, tocar no interlocutor durante a
conversa para mostrar proximidade.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s) apenas
A) I.
B) III.
C) I e IV.
D) II e III.
E) I, II e IV.

QUESTÃO 40________________________________
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil,
é vedado ao servidor público:
I. a utilização do cargo ou função para obter favorecimento para
si ou para outrem;
II. prejudicar a reputação de outros servidores ou de cidadãos
que dependam dele;
III. utilizar de artifícios com a finalidade de procrastinar ou
dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa,
causando-lhe dano moral ou material;
IV. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função com
finalidade estranha ao interesse público.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) IV, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.
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ATENÇÃO!
O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de eliminação
do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso no momento da saída do
candidato em definitivo do Local de Prova.

Gabarito do Candidato
1

2
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EDITAL Nº 01/2018 – Município de Porto Calvo/AL
7.1. A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço
eletrônico: www.copeve.ufal.br, na data provável de 06/12/2018, a partir das 21h00.

GABARITO OFICIAL
www.copeve.ufal.br
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