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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) aposto.

A) As / as / às / à

B) sujeito.

B) As / às / as / à

C) predicativo.

C) Às / as / às / à

D) complemento verbal.

D) Às / às / às / a

E) complemento nominal.

E) Às / às / 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

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;

A) 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.

II. conativa/apelativa, uma vez que busca influenciar os
empresários a investirem em propagandas;

B) está de acordo com as normas gramaticais, uma vez que a
palavra é um prefixo invariável.

III. metalinguística, uma vez que usa o termo “propaganda” para
falar de “propaganda”;

C) o singular é que é correto, porque pertence à categoria
adverbial.

IV. fática, uma vez que a sua função é testar o suporte através
do qual a mensagem é veiculada;

D) o singular é que é correto, para concordar com o emissor do
texto.

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

E) se admite o singular ou o plural.

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

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

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) “assim me aprontei de todo”
B) “então reproduziu-me”
C) “Lembrou-me vestir”
D) “não lhes digo”
E) “Vesti-a”
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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) Apesar de ser um texto de estrutura dissertativa, o autor
explora elementos constituintes de textos publicitários.
B) Por ser um texto de caráter informativo-científico, apresenta
elementos da função referencial da linguagem.
C) A tonalidade lírica do texto aponta-o para uma emotividade
propícia à função poética da linguagem.
D) Trata-se de uma crônica de costumes, exemplificada
principalmente pelas descrições.
E) Enquadra-se, pelo apelo ao entendimento, na função fática.

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, II e III.

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

B) II e III, apenas.

A) deviam existir as ondulações felinas de um dorso negro.

D) III, apenas.

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

E) I, apenas.

C) podia haver as ondulações felinas de um dorso negro.
D) devia haver as ondulações felinas de um dorso negro.
E) havia 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) perseverança.
B) confiança.

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

C) covardia.

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

E) fé.

C) Há empresas que não pagam salários dignos os funcionários.
D) Os brasileiros preferem mais futebol do que vôlei.
E) O estudante aspira a ser professor.

D) bravura.

QUESTÃO 11 _______________________________
Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo está
empregado corretamente.
A) Há anos que não viajamos juntos. Estes tempos só nos
deixaram saudades.
B) Viajei um dia e uma noite. Durante esta choveu e durante
aquele fez sol.
C) Olha! Quem são estes políticos que estão naquele caminhão?
D) Aquela bolsa que você está usando pertence a mim.
E) Este próximo ano será melhor que esse.
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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) Os feios não se importam com beleza.
B) A beleza interior é uma ilusão subjetiva.
C) A beleza física e a interior são complementares.
D) A beleza física é a marca obsessiva do mundo de hoje.
E) As formas de beleza são formas obsessivas do modelo
contemporânea de vida.

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?

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

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

A) “Península Ibérica”

D) III, apenas.

B) “os azulejos”

E) II, apenas.

C) “azulejo”
D) “o nome”
E) “a cor”

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) Criticam-se as imagens glamourizadas que os meios de
comunicação em massa difundem e que não correspondem à
realidade da maior parte da população.
B) Criticam-se os meios de comunicação de massa que se
opõem às imagens glamourizadas, as quais fazem parte da
realidade de toda a sociedade.
C) Critica-se o narrador por não fazer parte de algumas
situações que lhe permitem satisfazer suas necessidades
enquanto cidadão.
D) A crítica apresenta-se a favor dos valores consumistas que
são divulgados pelos meios de comunicação.
E) A crítica apresenta-se a favor de todos os valores associados
ao consumo, dinheiro e satisfação pessoal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 19 _______________________________
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.
III. Se Josélia é cantora, então ela toca violão.

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*:
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) I, II e III.

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

B) I e 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) III, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

E) II, apenas.

A) I, II e III.

QUESTÃO 17________________________________

B) II e III, 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) 279, 155 e 125
B) 279, 150 e 120

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

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) 270, 155 e 125

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) 270, 150 e 120

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) 13,89%
B) 16,67%
C) 25,00%
D) 31,60%
E) 41,67%

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, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.
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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) 491/1196

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) 49/299

b) Existem alagoanos estudiosos.

C) 1/16

c) Existem maceioenses estudiosos.

D) 12/299

verifica-se que é(são) válido(s)

E) 1/14950

A) I, II e III.

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

QUESTÃO 25 _______________________________
De quantas formas diferentes é possível rearranjar as letras da
palavra “testamento” tendo a letra “o” fixada em último lugar?
A) 3.628.800
B) 3.024.000
C) 362.880
D) 302.400

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) 30.240

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

QUESTÃO 23________________________________
Considerando a sequência de pares (36,18), (93, 31) e (201,67),
qual seria um possível próximo par?
A) (507,169)
B) (300,75)
C) (207,100)
D) (150,12)
E) (44,33)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26________________________________
Em uma redação de correspondência oficial:
I. deve ser dada preferência a palavras e expressões simples;
II. devem ser construídas frases objetivas;
III. a pontuação deve ser empregada de forma prudente;
IV. deve-se utilizar expressões, palavras e/ou construções
frasais.

QUESTÃO 29 _______________________________
Dadas as afirmativas baseadas na Lei nº 8.666/1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá
outras providências,
I. Todos os valores, preços e custos utilizados para o
desenvolvimento das licitações deverão considerar a moeda
nacional para o pagamento das obrigações.
II. O processo de licitação não é sigiloso, sendo público todos os
atos e procedimentos, salvo o conteúdo das propostas até o
momento de sua abertura.
III. Não será necessária a realização de licitação, caso a
empresa nacional comprove o desenvolvimento de atividade
e fornecimento de bens e serviços para a iniciativa pública,
firmando contrato com esta.

Dos itens, verifica-se que estão corretos apenas
A) I, II e III.
B) III e IV.
C) II e IV.

verifica-se que está(ão) correta(s)

D) I e IV.

A) I, II e III.

E) I e III.

B) II e III, apenas.

QUESTÃO 27________________________________

C) I e II, apenas.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos
documentos: (I) Históricos escolares dos alunos no ano de 2010;
(II) Portaria da fundação da escola municipal, datada de 1975;
(III) Cadernetas de presenças e notas dos alunos do ano de 2018.

D) III, apenas.

A) I – Intermediário; II – Intermediário; III – Corrente.

Em seu livro Administração Geral e Pública, Chiavenato (2009)
destaca que “[...] a cultura organizacional representa as normas
informais e não escritas que orientam o comportamento dos
membros de uma organização no dia a dia e que direcionam suas
ações para o alcance dos objetivos organizacionais [...]”. Dadas
as afirmativas baseadas no comportamento e nas relações
humanas das organizações, sejam públicas ou privadas,

B) I – Intermediário; II – Corrente; III – Permanente.
C) I – Intermediário; II – Permanente; III – Corrente.
D) I – Corrente; II – Intermediário; III – Permanente.
E) I – Corrente; II – Permanente; III – Corrente.

QUESTÃO 28________________________________
Dadas as afirmativas a respeito dos modelos organizacionais,

E) I, apenas.

QUESTÃO 30 _______________________________

I. Cada organização possui sua própria cultura, mantendo-a e
cultivando-a.

I. A estrutura organizacional clássica apresenta sua autoridade
hierárquica no centro do gráfico, representando a importância
hierárquica.

II. A cultura é formada por hábitos e crenças necessários à
manutenção da boa relação, proporcionando um clima
organizacional favorável.

II. A estrutura matricial é a mais sofisticada, pois considera a
existência de duas estruturas convivendo na mesma
organização.

III. A cultura não importa para o sucesso das organizações;
afinal, não há a necessidade de compreender relações
humanas no trabalho.

III. A estrutura estrutural-funcional busca
desenvolvimento das ações via projetos.

IV. A cultura necessita está alinhada com outros aspectos das
decisões da organização, além do planejamento, a
organização, a direção e o próprio controle das ações.

evidenciar

o

IV. A estrutura clássica corresponde a representação mais
simples e mais conhecida, também denominada piramidal.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

A) II, III e IV.

A) II e IV.

B) I, II e IV.

B) II e III.

C) I e III.

C) I e III.

D) IV.

D) IV.

E) III.

E) I.
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QUESTÃO 31________________________________

QUESTÃO 34 _______________________________

Dadas as afirmativas sobre a inexecução e a rescisão de
contratos,
I. A ocorrência da inexecução do contrato, seja total ou parcial,
possibilita sua rescisão, com consequências contratuais e as
previstas em regulamento.

O serviço público muitas vezes é taxado de excessivamente
burocrático e os seus usuários tendem a solicitar uma
simplificação dos seus processos. Considerando a gestão de
processos na simplificação administrativa da gestão pública,
assinale a alternativa correta.

II. A rescisão de contrato poderá ocorrer de forma unilateral por
razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento.

A) A definição dos pré-requisitos para a simplificação
administrativa é uma etapa da fase de implantação de
melhorias.

III. A rescisão de um contrato poderá ser anulada a qualquer
momento e sem explicação alguma ao outro agente.

B) A identificação dos elementos do processo é uma etapa da
fase de planejamento da simplificação.
C) A implementação do novo processo é uma etapa da fase de
mapeamento do processo.

verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.

D) A modelagem do processo é uma etapa da fase de análise e
melhoria do processo.

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

E) A árvore de soluções é uma etapa da fase de mapeamento
do processo.

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

QUESTÃO 35 _______________________________

QUESTÃO 32________________________________

A previsão de consumo de materiais pode se valer de várias
técnicas para determinar o valor futuro a ser adquirido. Nesse
contexto, qual a Média Móvel Ponderada para 2019, considerando
os dados da tabela?

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
[...]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:

ANO

Quantidade
Demandada

Peso

2016

50

10%

2017
2018

52
57

30%
60%

[...]
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.
Acesso em: 09 nov. 2018.

De acordo com o inciso XVI desse artigo, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, a de, entre outros casos,

A) 91,2
B) 55
C) 54,8
D) 53,5

I. um cargo de professor com outro técnico;

E) 53

II. dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde,
com profissões regulamentadas ou não;

QUESTÃO 36 _______________________________

III. dois cargos de professor com outro científico.

A execução de tarefas no sistema operacional Windows pode ser
mais rápida se forem utilizadas as teclas de atalho.

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II e III.

Teclas de Atalho

B) II e III, apenas.

Ação Executada

I. Alt + Tab

( ) Fechar o item ativo ou sair do
aplicativo ativo.

E) I, apenas.

II. Alt + F4

( ) Alternar aplicativos abertos.

QUESTÃO 33________________________________

III. Ctrl + Z

( ) Bloquear o computador.

Se uma Câmara de Vereadores aprovou uma Lei que define o
novo Plano Diretor do Município, ela praticou um ato

IV. Tecla com o logotipo
do windows + L

( ) Desfazer uma ação.

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

A) de assentamento.
C) enunciativo.

Se, considerando o quadro, associarmos a coluna das teclas do
atalho com a ação executada, obteremos, de cima para baixo, a
sequência

D) normativo.

A) IV, II, III, I.

E) de ajuste.

B) IV, I, II, III.

B) comprobatório.

C) III, IV, I, II.
D) II, I, IV, III.
E) I, IV, III, II.
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QUESTÃO 37________________________________

QUESTÃO 39 _______________________________

A tabela apresenta as quatro etapas que, segundo Chiavenato
(2008), devem compor um processo de treinamento e dificuldades
apresentadas por um servidor público.

Pode caracterizar comportamento antiético de um servidor
público:

Etapas do Treinamento

I. Transmissão
Informação

II. Desenvolvimento
de Habilidades

III. Desenvolvimento
de Atitudes

IV. Desenvolvimento
de Conceitos

de

Dificuldades
apesentadas por um
servidor público
( ) É
frequentemente
grosseiro
no
atendimento
ao
público.

I. deixar um usuário esperando por serviço que é de sua
competência;
II. vestir-se de maneira inapropriada em qualquer local;
III. ter urbanidade no atendimento de pessoas com limitações
individuais.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s) apenas
A) II e III.
B) I e III.

( ) Não conhece a política
de
progressão
funcional
do
município.

C) I e II.

( ) Precisa aprender a
usar o sistema do
MEC para preencher
os indicadores de
educação.

QUESTÃO 40 _______________________________

( ) Não
consegue
relacionar os impactos
na comunidade com a
política municipal de
saúde.

D) II.
E) I.

Uma correspondência oficial em que foi utilizado o pronome de
tratamento Excelentíssimo Senhor pode ter sido dirigida para:
I. Presidente do Supremo Tribunal Federal;
II. Governador;
III. Presidente da República;
IV. Prefeito.
Dos itens, verifica-se que estão corretos apenas
A) II, III e IV.

Se associarmos cada etapa de treinamento à dificuldade que ela
deveria ter sanado, obtemos, de cima para baixo, a sequência

B) II e IV.

A) III, IV, I, II.

D) I e IV.

B) III, I, II, IV.

E) I e III.

C) II e III.

C) II, IV, III, I.
D) II, I, III, IV.
E) I, II, III, IV.

QUESTÃO 38________________________________
Em um documento, o Setor de Protocolo de uma repartição
pública executa:
I. a classificação;
II. a autuação;
III. o controle.
Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.
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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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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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