
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  
DE CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

EM EDUCAÇÃO DO IFNMG
Edital nº 273

ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Para viajar basta existir.” Fernando Pessoa

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Será	vedado	ao	candidato	o	porte	de	arma(s)	no	local	de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	
oficial	de	 licença	para	o	 respectivo	porte.	As	 instruções	constantes	nos	Cadernos	de	Questões	e	na	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva	Múltipla	Escolha,	bem	como	as	orientações	e	 instruções	expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	
das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	O	candidato,	no	
momento	da	prova,	deverá	estar	munido	de	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta,	fabricada	em	material	transparente.	
O	tempo	de	duração	das	provas	abrange	a	assinatura	da	Folha	de	Respostas,	a	transcrição	das	respostas	do	Caderno	de	
Questões	para	a	Folha	de	Respostas.	O	candidato	somente	poderá	se	retirar	do	recinto	de	aplicação	de	prova	após	decorridos	
60	(sessenta)	minutos	do	início	da	mesma.	Durante	a	realização	da	Prova	Objetiva	de	Múltipla	Escolha,	não	será	permitida	a	
comunicação	entre	os	candidatos,	bem	como	consulta	de	qualquer	natureza	a	livros,	revistas,	folhetos	ou	anotações	e	nem	
o	uso	de	aparelhos	eletrônicos	ou	eletromecânicos;	como	também	o	uso	de	boné,	boina,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	qualquer	
outro	acessório	que	impeça	a	visão	total	das	orelhas	do	candidato;	não	será	permitido,	também,	o	uso	de	óculos	escuros,	
sendo	eliminado	o	candidato	que	descumprir	essas	determinações.	Os	prejuízos	advindos	de	marcações	feitas	incorretamente	
na	Folha	de	Respostas	serão	de	 inteira	responsabilidade	do	candidato.	Ao	terminar	a	Prova	Objetiva	de	Múltipla	Escolha,	 
o	candidato	entregará	ao	fiscal	o	Caderno	de	Provas	e	o	Cartão	de	Respostas,	devidamente	assinada	no	local	apropriado.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br>  no dia 20 de setembro de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10	 (dez) questões 
de Língua Portuguesa,	 5	 (cinco) questões de Informática básica, 5	 (cinco) 
questões de Legislação e 20	 (vinte) questões de Conhecimento Específico,  
todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 1 a 10.

A rara síndrome que faz homem pensar que está 
morto

—	Bom	dia,	Martin.	Como	você	está?

—	Da	mesma	forma,	eu	suponho.	Morto.

—	O	que	te	faz	pensar	que	está	morto?

—	E	você,	doutor?	O	que	te	faz	pensar	que	está	vivo?

O	médico	é	Paul	Broks,	neuropsicólogo	clínico,	que	estuda	
a	 relação	 entre	 a	mente,	 o	 corpo	 e	 o	 comportamento.	 
O	caso	de	Martin	é	muito	raro,	segundo	Broks.

—	 Tenho	 certeza	 absoluta	 que	 estou	 vivo,	 pois	 estou	
sentado	aqui,	conversando	com	você.	Estou	respirando,	
posso	ver	coisas.	Creio	que	você	também	faz	o	mesmo	
e,	por	isso,	também	tenho	certeza	que	você	está	vivo.

—	Não	sinto	nada.	Nada	disso	é	real.

—	Você	não	se	sente	como	antes,	ou	se	sente	um	pouco	
deprimido,	talvez?

—	 Nada	 disso.	 Não	 sinto	 absolutamente	 nada.	 Meu	
cérebro	apodreceu,	nada	mais	resta	em	mim.	É	hora	de	
me enterrar.

O paciente realmente pensava estar morto ou era uma 
metáfora?	“Ele,	literalmente,	achava	que	estava	morto”,	
conta Broks.

—	Mas	você	está	pensando	nisso.	Se	está	pensando,	
deve	estar	vivo.	Se	não	é	você,	quem	estaria	pensando?

—	Não	são	pensamentos	reais.	São	somente	palavras.

Martin	sofria	da	síndrome	de	Cotard	–	também	conhecida	
como	delírio	de	negação	ou	delírio	niilista	–	uma	doença	
mental	que	faz	a	pessoa	crer	que	está	morta,	que	não	
existe,	que	está	se	decompondo	ou	que	perdeu	sangue	
e	órgãos	 internos.	A	doença	mexe	com	nossa	 intuição	
mais	básica:	a	consciência	de	que	existimos.

Todos	 temos	 um	 forte	 sentido	 de	 identidade,	 uma	
pequena	pessoa	que	parece	viver	em	algum	lugar	atrás	
de	nossos	olhos	e	nos	faz	sentir	esse	“eu”	que	cada	um	
de	nós	somos.	O	que	acontece	com	Martin,	agora	que	
ele	não	tem	esse	“homenzinho”	na	cabeça?	Agora	que	
ele	 pensa	 que	 não	 existe?	 Há	 um	 filósofo	 que	 tem	 a	
resposta,	segundo	Broks.

“Descartes	 dizia	 que	 era	 possível	 que	 nosso	 corpo	
e	 nosso	 cérebro	 fossem	 ilusões,	 mas	 que	 não	 era	
possível	 duvidar	 de	 que	 temos	 uma	 mente	 e	 de	 que	
existimos,	pois	se	estamos	pensando,	existimos”,	diz	o	
neuropsicólogo.	O	paradoxo	aqui	é	que	os	pacientes	de	
Cotard	não	conseguem	entender	o	“eu”.

Adam	 Zeman,	 da	 Universidade	 de	 Exeter,	 no	
Reino	 Unido,	 acredita	 que	 o	 “eu”	 está	 representado	
em	 diversos	 lugares	 do	 cérebro.	 “Creio	 que	 está	
representado	inúmeras	vezes.	Está	em	todas	as	partes	e	
em	nenhuma”,	explica	Zeman	à	BBC.	Zeman	esclarece	
que,	 entre	 essas	 representações,	 está	 a	 do	 corpo	 (o	
“eu”	físico),	o	“eu”	como	sujeito	de	experiências,	e	nosso	
“eu”	como	entidade	que	se	move	no	tempo	e	no	espaço.	
“Estamos	 conscientes	 de	 nosso	 passado	 e	 podemos	

projetar	 nosso	 futuro.	 Então,	 temos	 o	 ‘eu’	 corporal,	
o	 ‘eu’	 subjetivo	 e	 o	 ‘eu’	 temporal”,	 diz	 Zeman.	 “Isso	 é	
a	 consciência	 estendida,	 o	 ‘eu’	 autobiográfico,	 o	 que	
nos	 leva	 ao	 caso	 de	Graham,	 um	 outro	 paciente	 com	
síndrome	de	Cotard”,	diz	Broks.

“Ele	 tentou	se	suicidar	ao	 jogar	um	aquecedor	elétrico	
ligado,	 na	 água	 da	 banheira,	mas	 não	 sofreu	 nenhum	
dano	 físico	 sério”,	 lembra	 Zeman,	 que	 tratou	 do	 caso.	
“Mas	estava	convencido	de	que	seu	cérebro	já	não	estava	
mais	 vivo.	 Quando	 o	 questionava,	 dava	 uma	 versão	
muito	persuasiva	de	sua	experiência”,	acrescenta.

“Dizia	 que	 já	 não	 tinha	mais	 necessidade	 de	 comer	 e	
beber.	A	maioria	de	nós	alguma	vez	já	se	sentiu	horrível	
e	se	expressou	dizendo	‘estar	morto’.	Mas	com	Graham	
era	como	se	ele	tivesse	sido	invadido	por	essa	metáfora”.	
A	maneira	como	Graham	descrevia	sua	experiência	era	
tão	 intrigante	 que	 neurologistas	 decidiram	 observar	
como seu cérebro se comportava. Zeman estudou o 
caso	com	seu	colega	Steve	Laureys,	da	Universidade	de	
Liége,	na	Bélgica.

“Para	nossa	surpresa,	o	 teste	de	 ressonância	mostrou	
que	Graham	estava	dando	uma	descrição	apropriada	do	
estado	de	seu	cérebro,	pois	a	atividade	era	marcadamente	
baixa	em	várias	áreas	associadas	com	a	experiência	do	
‘eu’”,	conta	Zeman.	“Analisei	exames	durante	16	anos	e	
nunca	 tinha	visto	um	resultado	 tão	anormal	de	alguém	
que se mantinha de pé e que se relacionava com outras 
pessoas. A atividade cerebral de Graham se assemelha 
a	de	alguém	anestesiado	ou	dormindo.	Ver	esse	padrão	
em	alguém	acordado,	até	onde	sei,	é	algo	muito	raro”,	
completa	Laureys.	 “Ele	mesmo	dizia	que	se	sentia	um	
morto-vivo.	E	que	passava	tempo	em	um	cemitério,	pois	
sentia que tinha mais em comum com os que estavam 
enterrados”,	lembra	Zeman.

“Se	colocamos	alguém	em	uma	máquina	de	ressonância	
magnética	e	pedimos	que	relaxe,	esses	são	os	conjuntos	
de	regiões	cerebrais	que	permanecem	mais	ativos.	São	
essas	regiões	que	estão	ligadas	a	nossa	habilidade	de	
recordar	o	passado	e	projetarmos	o	futuro,	a	pensar	em	si	
e	nos	outros,	bem	como	às	decisões	morais”,	completa.	
“Todas	essas	funções	estão	associadas	ao	‘eu’.”

No	 caso	 de	 Graham,	 essa	 rede	 não	 funcionava	
apropriadamente.

De	certa	maneira,	ele	estava	morto.

JENKINS,	Jolyon.	A	rara	síndrome	que	faz	homem	pensar	
que	está	morto.	Jul.	2016.	BBC.	Disponível	em:	<http://zip.net/

bytpZp>.	Acesso	em:	18	dez.	2016	(Adaptação).

QUESTÃO 1

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Quando	 o	 questionava,	 dava	 uma	 versão	 muito	
persuasiva	de	sua	experiência	[…]”

A	palavra	destacada	pode,	sem	alteração	de	sentido	do	
trecho,	ser	substituída	por:

A)	 complexa.

B)	 enigmática.

C)	 esclarecedora.

D)	 convincente.
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QUESTÃO 2

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Segundo	 seu	 médico,	 Martin	 realmente	 estava	
morto.

II.	 De	acordo	com	Descartes,	não	há	dúvida	sobre	a	
existência	de	uma	pessoa	desde	que	ela	pense.

III.	 O	 “eu”	 autobiográfico	 é	 composto	 por	 outros	
“eus”.

De	acordo	com	o	texto,	estão	corretas	as	afirmativas:

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	eIII.

QUESTÃO 3

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 a	 ideia	 expressa	 pela	
palavra entre colchetes não	está	presente	no	respectivo	
trecho.

A)	 “Zeman	 esclarece	 que,	 entre	 essas	
representações,	 está	a	do	 corpo	 (o	 ‘eu’	 físico),	
o	 ‘eu’	 como	 sujeito	 de	 experiências,	 e	 nosso	
‘eu’	como	entidade	que	se	move	no	tempo	e	no	
espaço.”	[MULTIPLICIDADE]

B)	 “De	 certa	 maneira,	 ele	 estava	 morto.”	
[RELATIVIZAÇÃO]

C)	 “O	 que	 acontece	 com	 Martin,	 agora	 que	 ele	
não	 tem	 esse	 ‘homenzinho’	 na	 cabeça?”	
[INCERTEZA]

D)	 “A	atividade	cerebral	de	Graham	se	assemelha	
a	 de	 alguém	 anestesiado	 ou	 dormindo.”	
[INATIVIDADE]

QUESTÃO 4

Releia		o	trecho	a	seguir.

“Martin	sofria	da	síndrome	de	Cotard	–	também	conhecida	
como	delírio	de	negação	ou	delírio	niilista	–	uma	doença	
mental	que	faz	a	pessoa	crer	que	está	morta,	que	não	
existe,	que	está	se	decompondo	ou	que	perdeu	sangue	
e	órgãos	internos.”

Sobre	o	uso	dos	travessões	nesse	trecho,	de	acordo	com	
a	norma	padrão,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 Separam	o	vocativo	da	oração.

B)	 Podem	 ser	 substituídos	 por	 vírgulas,	 sem	
alteração	do	sentido	do	trecho.

C)	 Foram	 utilizados	 para	 isolar	 uma	 oração	
explicativa.

D)	 Podem	 ser	 substituídos	 por	 parênteses,	 sem	
alteração	do	sentido	do	trecho.

QUESTÃO 5

Releia	o	trecho	a	seguir.

“‘Está	em	todas	as	partes	e	em	nenhuma’	[...]”

Leia	 as	 definições	 a	 seguir,	 retiradas	 do	 Aurélio  
versão 7.0 – eletrônica,	e	assinale	aquela	pertinente a 
esse trecho.

A)	 Paradoxo:	 “Conceito	que	é	ou	parece	contrário	
ao	comum;	contrassenso,	absurdo,	disparate”.

B)	 Tautologia:	“vício	de	linguagem	que	consiste	em	
dizer,	 por	 formas	 diversas,	 sempre	 a	 mesma	
coisa”.

C)	 Metáfora:	 “tropo	 que	 consiste	 na	 transferência	
de uma palavra para um âmbito semântico 
que	não	é	 o	 do	objeto	 que	ela	 designa,	 e	 que	
se	 fundamenta	 numa	 relação	 de	 semelhança	
subentendida	entre	o	sentido	próprio	e	o	figurado;	
translação”.

D)	 Ambiguidade:	 “que	 se	pode	 tomar	 em	mais	 de	
um	sentido;	equívoco”.

QUESTÃO 6

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Ele	 tentou	se	suicidar	ao	 jogar	um	aquecedor	elétrico	
ligado,	 na	água	da	banheira,	mas	 não	 sofreu	nenhum	
dano	físico	sério[...].”

Esse	 trecho	 pode,	 de	 acordo	 com	 a	 norma	 padrão	 e	
sem	prejuízo	de	seu	sentido	original,	 ser	 reescrito	das	
seguintes	formas,	EXCETO:

A)	 Ele	 tentou	 se	 suicidar	 ao	 jogar	 um	 aquecedor	
elétrico	 ligado,	 na	 água	 da	 banheira,	 todavia 
não	sofreu	nenhum	dano	físico	sério.

B)	 Ele	 tentou	 se	 suicidar	 ao	 jogar	 um	 aquecedor	
elétrico	 ligado,	 na	 água	 da	 banheira,	portanto 
não	sofreu	nenhum	dano	físico	sério.

C)	 Ele	 tentou	 se	 suicidar	 ao	 jogar	 um	 aquecedor	
elétrico	ligado,	na	água	da	banheira,	entretanto 
não	sofreu	nenhum	dano	físico	sério.	

D)	 Ele	 tentou	 se	 suicidar	 ao	 jogar	 um	 aquecedor	
elétrico	 ligado,	 na	 água	 da	 banheira,	 contudo 
não	sofreu	nenhum	dano	físico	sério.

QUESTÃO 7

Releia	o	trecho	a	seguir.

“A	doença	 mexe	 com	 nossa	 intuição mais básica: a 
consciência	de	que	existimos.”

Assinale a alternativa cuja palavra não	 pertence	 à	
mesma	classe	gramatical	das	outras.

A)	 Doença

B)	 Intuição

C)	 Básica

D)	 Consciência
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QUESTÃO 8

Releia	o	trecho	a	seguir.

“São	essas	regiões	que	estão	ligadas	a nossa habilidade 
de	recordar	o	passado	e	projetarmos	o	futuro,	a	pensar	
em	si	e	nos	outros,	bem	como	às	decisões	morais”[...]

Em	relação	ao	acento	indicador	de	crase,	de	acordo	com	
a	norma	padrão,	assinale	a	alternativa	CORRETA.

A)	 As	 duas	 palavras	 destacadas	 (“a”	 e	 “às”)	 são	
regidas	pelo	verbo	“ligar”,	porém	o	uso	do	acento	
indicativo	de	crase	é	facultativo	nos	dois	casos,	
tendo	o	autor	optado	por	usá-lo	em	apenas	uma	
das ocorrências.

B)	 A	primeira	palavra	destacada	(“a”)	é	regida	pela	
palavra	 “habilidade”	 e	 por	 isso	 não	 se	 usa	 o	
acento	 indicativo	 de	 crase;	 na	 segunda	 (“às”),	 
a	palavra	regente	é	“decisões”,	por	isso	o	acento	
é	obrigatório.

C)	 As	 duas	 palavras	 destacadas	 (“a”	 e	 “às”)	 são	
regidas	 pelo	 verbo	 “ligar”,	 porém,	 no	 primeiro	
caso,	o	acento	indicativo	de	crase	é	facultativo,	
no	segundo,	obrigatório.

D)	 A	 primeira	 palavra	 destacada	 (“a”)	 é	 regida	
pela	 palavra	 “habilidade”	 e	 por	 isso	 o	 acento	
indicativo	 de	 crase	 é	 facultativo;	 na	 segunda	
(“às”),	a	palavra	regente	é	“decisões”,	e	o	acento	
também	é	facultativo.

QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Meu	cérebro	apodreceu,	nada	mais	resta	em	mim.”

Assinale	a	alternativa	em	que	a	acentuação	da	palavra	
destacada não	se	justifica	pelo	mesmo	motivo	daquela	
do trecho anterior.

A)	 “A	 maioria	 de	 nós	 alguma	 vez	 já	 se	 sentiu	
horrível	[…]”

B)	 “O	médico	é	Paul	Broks,	neuropsicólogo	clínico	
[…]”

C)	 “[…]	 o	 teste	 de	 ressonância mostrou que 
Graham	estava	dando	uma	descrição	[…]”

D)	 “O	paciente	 realmente	pensava	estar	morto	ou	
era uma metáfora?”

QUESTÃO 10

Releia	o	trecho	a	seguir.

“‘Ele	tentou	se	suicidar	ao	jogar	um	aquecedor	elétrico	
ligado,	 na	 água	 da	 banheira,	mas	 não	 sofreu	 nenhum	
dano	físico	sério’,	lembra	Zeman,	que	tratou	do	caso.”

Em	 relação	 ao	 tempo	 verbal	 da	 palavra	 destacada	 no	
trecho,	ele	indica	um	fato:

A)	 passado	já	concluído.

B)	 atual duvidoso.

C)	 passado	não	terminado.

D)	 atual hipotético.

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 11

São	programas	acessórios	do	MS	Windows	10,	EXCETO:

A)	  Bloco de notas

B)	 	MS	Word

C)	  Paint

D)	 	WordPad

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta	 de	 seleções	 para	 definir	 as	 margens	 de	 um	
arquivo	criado	pelo	editor	de	texto	Writer.

A)	 	Selecionar	 Formatar	 no	 menu	 principal	 e,	 em	
seguida,	selecionar	página.

B)	 	Selecionar	 Editar	 no	 menu	 principal	 e,	 em	
seguida,	selecionar	margens.

C)	 	Selecionar	 Formatar	 no	 menu	 principal	 e,	 em	
seguida,	selecionar	margens.

D)	 	Selecionar	 Editar	 no	 menu	 principal	 e,	 em	
seguida,	selecionar	página.

QUESTÃO 13

Observe,	a	seguir,	a	planilha	gerada	pelo	Calc.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto 
da	fórmula	=B1+C1/A1.

A)	  15

B)	 	18

C)	  20

D)	  22

QUESTÃO 14

Analise	a	afirmativa	a	seguir.

A(O)	                é	 responsável	pela	atividade	 fim	do	
sistema,	isto	é,	computar,	calcular	e	processar.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna	da	afirmativa	anterior.

A)	  compilador

B)	  interpretador

C)	 	memória	

D)	 	UCP
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QUESTÃO 15

Analise	as	afirmativas	a	seguir	 referentes	à	arquitetura 
cliente	/	servidor.

I.	 É	necessário	que	o	cliente	e	o	servidor	residam	
em computadores distintos.

II.	 É	 uma	 estrutura	 de	 aplicação	 que	 distribui	 as	
tarefas	e	cargas	de	trabalho.

III.	 Um	 servidor	 executa	 um	 ou	 mais	 serviços	 ou	
programas	 que	 compartilham	 recursos	 com	 os	
clientes.

Estão	corretas	as	afirmativas:

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

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Analise	as	seguintes	disposições	sobre	a	Administração	
Pública	brasileira.

I.	 As	funções	de	confiança	e	os	cargos	em	comissão	
são	 exercidos	 exclusivamente	 por	 servidores	
ocupantes	de	cargo	efetivo.

II.	 O	 direito	 de	 greve	 do	 servidor	 público	 será	
exercido	segundo	 termos	e	 limites	definidos	em	
lei complementar.

III.	 A	 proibição	 constitucional	 de	 acumulação	 de	
cargos	 estende-se	 a	 empregos	 e	 funções	
e	 abrange	 autarquias,	 fundações,	 empresa	
públicas,	 sociedades	 de	 economia	 mista,	 suas	
subsidiárias	 e	 sociedades	 controladas	 direta	 ou	
indiretamente	pelo	poder	público.

Conforme	 o	 que	 dispõe	 a	 Constituição	 da	 República,	
está(ão)	correta(s)	a(s)	disposição(ões):

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

QUESTÃO 17

Analise	a	situação	hipotética	a	seguir.

Aprovado	em	concurso	público,	João	 tomou	posse	em	
cargo	público	da	Administração	Pública	federal.	

Considerando	que	a	posse	se	deu	de	acordo	com	o	que	
dispõe	a	Lei	Nº	8.112/90,	é	incorreto	afirmar:

A)	 João	já	está	investido	no	cargo.
B)	 João	foi	necessariamente	submetido	à	inspeção	

médica.
C)	 A	 posse	 de	 João	 pode	 ter	 ocorrido	 mediante	

procuração	específica.
D)	 A	partir	da	data	da	posse,	João	 terá	 trinta	dias	

para	entrar	em	exercício.

QUESTÃO 18

Conforme	 o	 que	 dispõe	 a	 legislação	 aplicável,	 não 
constitui	hipótese	de	extinção	do	mandato	de	 reitor	de	
Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia:

A)	 destituição.

B)	 aposentadoria	voluntária	ou	compulsória.

C)	 licença	médica	superior	a	90	dias.

D)	 renúncia.

QUESTÃO 19

Entre	as	modalidades	de	licitação	previstas	no	Estatuto	
Nacional	 de	 Licitações	 e	 Contratos	 (Lei	 Nº	 8.666/93),	
não se inclui o:

A)	 concurso.

B)	 leilão.

C)	 convite

D)	 pregão.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta um direito 
fundamental	expressamente	garantido	pela	Constituição	
da	República.

A)	 Todos têm	 direito	 de	 receber	 dos	 órgãos	
públicos,	sem	qualquer	ressalva,	informações	de	
seu interesse particular ou de interesse coletivo 
ou	 geral,	 que	 serão	 prestadas	 no	 prazo	 da	 lei	
sob pena de responsabilidade.

B)	 Aos	 autores,	 pertence	 o	 direito	 exclusivo	 de	
utilização,	 publicação	 ou	 reprodução	 de	 suas	
obras,	vedada	a	transmissão	a	herdeiros.

C)	 A	prática	de	racismo	constitui	crime	inafiançável	
e	imprescritível,	sujeito	à	pena	de	reclusão,	nos	
termos da lei.

D)	 Todos	 podem	 se	 reunir	 pacificamente	 e	
sem	 armas	 em	 locais	 abertos	 ao	 público,	
independentemente	de	autorização	e	de	prévio	
aviso à	 autoridade	 pública,	 desde	 que	 não	
frustrem	outra	reunião	anteriormente	convocada	
para o mesmo local.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO

QUESTÃO 21

Segundo	 Maximiano	 (2011),	 a	 administração	 é	 um	
processo	 de	 tomar	 decisões	 e	 realizar	 ações	 que	
compreende	 quatro	 processos	 principais	 interligados:	
planejamento,	organização,	direção	e	controle.	

Nesse	contexto,	é	correto	afirmar	que	são	componentes	
ou	etapas	do	processo	cíclico	de	controle:

A)	 definição	de	padrões	de	 controle;	 aquisição	de	
informações;	 comparação	 e	 ação	 corretiva;	 e	
recomeço	do	ciclo	de	planejamento.	

B)	 estabelecimento	 de	 padrões	 de	 desempenho;	
levantamento	 de	 informações	 sobre	 o	
desempenho;	comparação	do	desempenho	com	
o	padrão;	e	ação	corretiva.

C)	 monitoração	 dos	 processos	 definidos;	
identificação	 de	 inconsistências;	 implantação	 e	
avaliação;	e	ação	corretiva.

D)	 planejamento	 e	 definição	 de	 objetivos;	
acompanhamento	 da	 execução;	 avaliação;	 e	
ações	de	melhoria.

QUESTÃO 22

Sobre às	 características	 de	 um	 processo	 eficaz	 de	
comunicação,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 Quanto	mais	a	comunicação	se	estabelecer	de	
pessoa	a	pessoa,	para	além	das	personagens,	
das	máscaras,	 dos	status	 e	 das	 funções,	mais	
terá	possibilidade	de	ser	autêntica.	

B)	 Quanto	 mais	 as	 comunicações	 forem	
consumatórias	 (encontros	 sujeito	 a	 sujeito),	
menos	 elas	 serão	 instrumentais	 (manipulação	
do	outro),	e	terão	mais	possibilidades	de	serem	
autênticas.

C)	 Quanto	 mais	 as	 comunicações	 intragrupos	
forem	abertas,	positivas	e	solidárias,	mais	terão	
possibilidades de serem autênticas.

D)	 Quanto	 menor	 for	 a	 profundidade	 do	 contato	
psicológico	 estabelecido,	 mais	 a	 comunicação	
humana	terá	possibilidade	de	ser	autêntica.

QUESTÃO 23

O	princípio	orçamentário	que	veda	a	vinculação	de	receita	
de	 impostos	 a	 órgão,	 fundo	 ou	 despesa,	 ressalvadas	
hipóteses	previstas	na	Constituição	Brasileira	de	1988,	
denomina-se	princípio	da:

A)	 exclusividade.

B)	 não	afetação	das	receitas.	

C)	 unidade. 

D)	 universalidade. 

QUESTÃO 24

Constituem	 casos	 para	 aplicação	 da	 penalidade	 de	
demissão,	 conforme	 dispositivos	 da	 Lei	 Nº	 8.112,	 
de	11	de	dezembro	de	1990,	EXCETO:

A)	 Inassiduidade	habitual.

B)	 Incontinência	pública	e	conduta	escandalosa,	na	
repartição.

C)	 Manter	 sob	 sua	 chefia	 imediata,	 em	 cargo	 ou	
função	 de	 confiança,	 cônjuge,	 companheiro	 ou	
parente	até	o	segundo	grau	civil.	

D)	 Participar	 de	 gerência	 ou	 administração	 de	
sociedade	 privada,	 personificada	 ou	 não	
personificada,	 exercer	 o	 comércio,	 exceto	 na	
qualidade	de	acionista,	cotista	ou	comanditário.	

QUESTÃO 25

São	comportamentos	que	o	líder	tende	a	apresentar	ao	
praticar	o	estilo	de	 liderança	orientado	para	as	tarefas,	
EXCETO: 

A)	 Esclarece as responsabilidades individuais e 
designa	tarefas	para	pessoas	específicas.

B)	 Focaliza	 o	 próprio	 funcionário	 ou	 grupo,	
enfatizando	 as	 relações	 humanas	 e	 o	
desenvolvimento da capacidade de trabalhar em 
equipe.

C)	 Focaliza	 o	 trabalho	 do	 subordinado	 ou	 grupo,	
enfatizando	 o	 cumprimento	 de	 prazos,	 os	
padrões de qualidade e a economia de custos.

D)	 Insiste	 na	 necessidade	 de	 cumprir	 as	 metas	
e superar a concorrência ou o desempenho 
passado.

QUESTÃO 26

Com	 base	 nos	 dispositivos	 contidos	 no	 Decreto	 
Nº	7.746,	de	5	de	junho	de	2012,	é	correto	afirmar	que	
compete	à	Comissão	Interministerial	de	Sustentabilidade	
na	Administração	Pública	–	CISAP:	

A)	 estipular	 prazos	 para	 elaboração	 e	
implementação	 de	 Planos	 de	 Gestão	 de	
Logística	Sustentável	pela	administração	pública	
federal	direta,	autárquica	e	 fundacional	e	pelas	
empresas estatais dependentes. 

B)	 expedir	normas	complementares	sobre	critérios	
e	práticas	de	sustentabilidade.	

C)	 propor	 à	 Secretaria	 de	 Logística	 e	 Tecnologia	
da	 Informação	 critérios	 e	 práticas	 de	
sustentabilidade	 nas	 aquisições,	 contratações,	
utilização	dos	recursos	públicos,	desfazimento	e	
descarte. 

D)	 encaminhar	projeto	de	lei	ao	Congresso	Nacional,	
contemplando	 com	 desonerações	 tributárias	
os	 órgãos	 e	 entidades	 que	 se	 destacarem	 na	
execução	de	seus	Planos	de	Gestão	de	Logística	
Sustentável.	
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QUESTÃO 27

Analise	 estas	 afirmativas	 sobre	 aspectos	 gerais	 da	
redação	 oficial,	 contidos	 no	 Manual de Redação da 
Presidência da República,	 assinalando	 com	 V as 
verdadeiras e com F as falsas.

(			)	Em	comunicações	encaminhadas	a	outros	órgãos	
da	administração	e	em	expedientes	dirigidos	aos	
cidadãos,	 não	 se	 deve	 empregar,	 em	nenhuma	
circunstância,	 a	 linguagem	 técnica,	 pois	 ela	
só	 é	 inteligível	 àqueles	 que	 com	 ela	 estejam	
familiarizados.

(			)	O	 Manual	 estabelece	 o	 emprego	 de	 somente	
dois	fechos	diferentes	para	todas	as	modalidades	
de	comunicação	oficial:	 “Respeitosamente”	para	
autoridades	superiores,	inclusive	o	presidente	da	
República;	e	“Atenciosamente”	para	autoridades	
de	mesma	hierarquia	ou	de	hierarquia	inferior.	

(			)	O	memorando	é	a	modalidade	de	comunicação	
interna	entre	unidades	administrativas	de	órgãos	
diferentes	 e	 que	 estejam	 hierarquicamente	
dispostas	em	um	mesmo	nível.	

(			)	Tanto	o	aviso	quanto	o	ofício	têm	como	finalidade	
o	 tratamento	 de	 assuntos	 oficiais	 pelos	 órgãos	
da	Administração	Pública	entre	si	e,	no	caso	do	
ofício,	também	com	particulares.	

Assinale a sequência CORRETA.

A)	 V V V F

B)	 V V F V

C)	 F V F V

D)	 F F V F

QUESTÃO 28

De	acordo	com	os	dispositivos	relativos	à	execução	dos	
contratos	administrativos,	contidos	na	Lei	Nº 8.666/1993,	
assinale a alternativa que apresenta corretamente 
os	 encargos	 pelos	 quais	 a	 Administração	 responde	
solidariamente com o contratado. 

A)	 Comerciais

B)	 Fiscais

C)	 Previdenciários

D)	 Trabalhistas

QUESTÃO 29

Sobre	mecanismos	 retificadores	do	orçamento	público,	
é correto	 afirmar	 que	 a	 indicação	 prévia	 da	 fonte	 de	
recursos	 é	 necessária	 para	 a	 abertura	 de	 créditos	
adicionais	classificados	como:	

A)	 extraordinários	e	especiais.

B)	 suplementares e especiais.

C)	 suplementares	e	extraordinários.

D)	 suplementares,	especiais	e	extraordinários.

QUESTÃO 30

No	que	se	refere	ao	Decreto	Federal	Nº 6.170,	de	25	de	
julho	de	2007,	que	dispõe	sobre	as	normas	relativas	às	
transferências	de	recursos	da	União	mediante	convênios	
e	 contratos	 de	 repasse,	 e	 dá	 outras	 providências,	
assinale a alternativa INCORRETA.

A)	 Excepcionalmente,	 os	 órgãos	 e	 entidades	
federais	poderão	executar	programas	estaduais	
ou	 municipais,	 e	 os	 órgãos	 da	 administração	
direta,	 programas	 a	 cargo	 de	 entidade	 da	
administração	 indireta,	 sob	 regime	 de	 mútua	
cooperação	mediante	convênio.

B)	 Nos	convênios	e	contratos	de	repasse	firmados	
com	entidades	privadas	sem	fins	lucrativos,	não	
poderão	ser	realizadas	despesas	administrativas,	
tais	 como	 transporte,	 aluguel,	 telefone,	 luz,	
água,	 despesas	 estas	 que	 deverão	 integrar	 os	
recursos de contrapartida de responsabilidade 
da entidade convenente. 

C)	 Os	órgãos	e	entidades	da	administração	pública	
federal	deverão	registrar	e	manter	atualizada	no	
Sistema	 de	 Gestão	 de	 Convênios	 e	 Contratos	
de	 Repasse	 (SICONV)	 a	 relação	 de	 todas	 as	
entidades	 privadas	 sem	 fins	 lucrativos	 aptas	 a	
receber	 transferências	 voluntárias	 de	 recursos	
por	meio	de	convênios,	contratos	de	repasse	e	
termos de parceria.

D)	 Os	 recursos	 de	 convênio,	 enquanto	 não	
utilizados,	serão	obrigatoriamente	aplicados	em	
cadernetas	de	poupança	de	instituição	financeira	
pública	 federal	 se	 a	 previsão	 de	 seu	 uso	 for	
igual	 ou	 superior	 a	 um	 mês,	 ou	 em	 fundo	 de	
aplicação	financeira	de	curto	prazo	ou	operação	
de	mercado	aberto	lastreada	em	títulos	da	dívida	
pública,	quando	a	utilização	desses	recursos	se	
verificar	em	prazos	menores	que	um	mês.

QUESTÃO 31

Analise	a	seguinte	afirmativa,	baseada	nos	dispositivos	
sobre	 competência	 contidos	 na	 Lei	 Nº 9.784/1999,	
que	 regula	 o	 processo	 administrativo	 no	 âmbito	 da	
Administração	Pública	Federal:

“Não	podem	ser	objeto	de	delegação	a	edição	de	atos	de	
caráter	normativo,	a	decisão	de	recursos	administrativos	
e	 as	 matérias	 de	 competência	 exclusiva	 do	 órgão	 ou	
autoridade.”

Com	 base	 nessa	 análise,	 pode-se	 concluir	 que	 a	
afirmativa	está:

A)	 correta,	 porque	 não	 pode	 ser	 delegada	
a	 totalidade	 das	 hipóteses	 previstas	 nas	
afirmativas.	

B)	 incorreta,	 porque	pode	ser	 delegada	a	decisão	
de recursos administrativos. 

C)	 incorreta,	porque	pode	ser	delegada	a	edição	de	
atos	de	caráter	normativo.	

D)	 incorreta,	 porque	 podem	 ser	 delegadas	
quaisquer	das	hipóteses	previstas	na	afirmativa.
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QUESTÃO 32

Sobre dispositivos contidos na Lei Federal  
Nº	11.892/2008,	que	institui	a	Rede	Federal	de	Educação	
Profissional,	Científica	e	Tecnológica	e	cria	os	Institutos	
Federais	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia,	assinale	a	
alternativa INCORRETA.

A)	 A	 administração	 dos	 Institutos	 Federais	 terá	
como	órgãos	superiores	o	Colégio	de	Dirigentes	
e	o	Conselho	Superior,	cujas	presidências	serão	
exercidas	pelo	Reitor	do	Instituto	Federal.

B)	 Cada	Instituto	Federal	é	organizado	em	estrutura	
multicampi,	 com	 proposta	 orçamentária	 anual	
identificada	para	cada	campus	e	para	a	reitoria,	
exceto	no	que	diz	respeito	a	pessoal,	encargos	
sociais	e	benefícios	aos	servidores.

C)	 Os	 Institutos	 Federais	 terão	 autonomia	 para	
criar	e	extinguir	cursos,	nos	limites	de	sua	área	
de	 atuação	 territorial,	 bem	 como	 para	 registrar	
diplomas	 dos	 cursos	 por	 eles	 oferecidos,	
mediante	autorização	do	seu	Conselho	Superior,	
aplicando-se,	 no	 caso	 da	 oferta	 de	 cursos	 à	
distância,	a	legislação	específica.

D)	 São	 objetivos	 dos	 Institutos	 Federais	
desenvolver	 programas	 de	 extensão	 e	 de	
divulgação	científica	e	tecnológica	e	promover	a	
produção,	 o	 desenvolvimento	 e	 a	 transferência	
de	tecnologias	sociais,	notadamente	as	voltadas	
à	preservação	do	meio	ambiente.	

QUESTÃO 33

De	conformidade	com	o	Estatuto	do	Instituto	Federal	do	
Norte	 de	Minas	Gerais,	 o	 Colégio	 de	 Dirigentes	 (CD),	
de	caráter	consultivo,	é	o	órgão	de	apoio	ao	processo	
decisório	da	Reitoria	e	será	constituído	pelas	autoridades	
citadas	a	seguir,	EXCETO:

A)	 pelo reitor.

B)	 pelo	procurador	federal.

C)	 pelos	diretores-gerais	dos	campi.

D)	 pelos	pró-reitores.	

QUESTÃO 34

Especificamente	 sobre	 a	 modalidade	 de	 licitação	
denominada	pregão,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 A	 licitação	 modalidade	 pregão	 poderá	 ser	
adotada	 para	 aquisição	 de	 bens	 e	 serviços	
considerados comuns.

B)	 Aplicam-se	subsidiariamente,	para	a	modalidade	
de	pregão,	os	dispositivos	da	Lei	Nº 8.666,	de	21	
de	junho	de	1993.

C)	 É	 possível,	 em	 tal	 modalidade,	 a	 realização	
da	 licitação	por	meio	 da	utilização	de	 recursos	
de	 tecnologia	 da	 informação,	 nos	 termos	 de	
regulamentação	específica.

D)	 Nessa	 modalidade	 de	 licitação,	 primeiro	 se	
promove	o	exame	dos	requisitos	de	habilitação	
dos	licitantes,	para	somente	após	passar	à	fase	
de	avaliação	das	propostas	de	preços.

QUESTÃO 35

Analise	as	seguintes	afirmativas	sobre	movimentação	e	
controle	de	materiais	na	administração	pública.	

I.	 É	 de	 competência	 do	 responsável pelo 
almoxarifado	 da	 unidade	 promover	 os	 cortes	
necessários	 nos	 pedidos	 de	 fornecimento,	
para	 adequar	 o	 consumo	 à	 disponibilidade	
orçamentária	 dos	 órgãos	 requisitantes	 e	 para	
evitar ruptura de estoque.

II.	 A	movimentação	de	material	entre	o	almoxarifado	
e	outro	depósito	ou	unidade	requisitante	deverá	
ser	precedida	sempre	de	registro	no	competente	
instrumento	 de	 controle	 (ficha	 de	 prateleira,	
ficha	 de	 estoque,	 listagens	 processadas	 em	
computador)	 à	 vista	 de	 guia	 de	 transferência,	
nota	de	requisição	ou	de	outros	documentos	de	
descarga.

III.	 O	 número	 de	 registro	 patrimonial	 deverá	 ser	
aposto	 ao	material,	mediante	 gravação,	 fixação	
de	plaqueta	ou	etiqueta	apropriada,	 sendo	que,	
para	o	material	bibliográfico,	o	número	de	registro	
patrimonial	poderá	ser	aposto	mediante	carimbo.

A	 partir	 dessa	 análise,	 pode-se	 concluir	 que	 estão	
corretas	as	afirmativas:

A)	 	I	e	II,	apenas.

B)	 	I	e	III,	apenas.

C)	 	II	e	III,	apenas.

D)	 	I,	II	e	III.	

QUESTÃO 36

Com	relação	aos	dispositivos	sobre	inventário	físico	dos	
saldos	de	estoques	nos	almoxarifados	e	depósitos	e	dos	
equipamentos	e	materiais	permanentes	em	uso	no	órgão	
ou entidade	 pública,	 contidos	 na	 Instrução	 Normativa	
SEDAP/PR	 Nº	 205/1988,	 assinale	 a	 alternativa	
CORRETA.

A)	 A	 comissão	 especial	 para	 realização	 do	
inventário	físico	anual	deverá	ser	constituída	de,	
no	mínimo,	 quatro	 servidores	do	órgão,	 e	 será	
instituída	mediante	Portaria	do	dirigente	máximo	
da entidade. 

B)	 A	realização	do	inventário	físico	permite	a	análise	
do	desempenho	das	atividades	do	encarregado	
do	almoxarifado	através	dos	resultados	obtidos	
no levantamento. 

C)	 É	 vedada	 a	 utilização	 de	 inventários	 nas	
modalidades	 por	 amostragem	 e	 rotativo,	 de	
forma	 a	 evitar	 distorções	 na	 autenticidade	 e	
veracidade do controle de materiais. 

D)	 O	 inventário	 físico	 de	 transferência	 de	
responsabilidade	 será	 realizado	 quando	 da	
extinção	ou	transformação	da	unidade	gestora.	
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QUESTÃO 37

Analise	 estas	 afirmativas	 sobre	 o	 sistema	 de	 registro	
de	preços,	consoante	dispositivos	do	Decreto	Nº	7.892,	 
de	 23/01/2013,	 assinalando	 com	 V as verdadeiras e 
com F as falsas.

(			)	A	licitação	para	registro	de	preços	será	realizada	
na	 modalidade	 de	 concorrência,	 do	 tipo	 menor	
preço,	 nos	 termos	 da	 Lei	 Nº 8.666/1993,	 ou	
na	 modalidade	 de	 pregão, nos termos da Lei  
Nº 10.520/2002,	 e	 será	 precedida	 de	 ampla	
pesquisa de mercado.

(			)	É	permitido	efetuar	acréscimos	nos	quantitativos	
fixados	pela	ata	de	registro	de	preços,	conforme	
previsto na Lei Nº 8.666/1993.

(			)	O	prazo	de	validade	da	ata	de	registro	de	preços	
não	 será	 superior	 a	 doze	 meses,	 incluídas	
eventuais	prorrogações.	

(			)	Quando	 o	 edital	 previr	 o	 fornecimento	 de	 bens	
ou	 prestação	 de	 serviços	 em	 locais	 diferentes,	
é	 vedada	 a	 aceitação	 de	 proposta	 com	 preços	
diferenciados	por	região.	

Assinale a sequência CORRETA.

A)	 V  F  V  F

B)	 V  V  F V

C)	 F  V  F  F

D)	 F  F  V  V

QUESTÃO 38

Analise	 as	 seguintes	 afirmativas	 sobre	 as	 definições	
relativas	 aos	 procedimentos	 gerais	 para	 o	
desenvolvimento das atividades de protocolo previstos 
na	Portaria	Interministerial	MJ/MPOG	Nº 1.677/2015.	

I.	 Juntada	 por	 apensação	 é	 a	 união	 em	 caráter	
temporário	 de	 processo(s)	 a	 outro	 processo,	
destinada	ao	estudo,	à	instrução	e	à	uniformidade	
de tratamento em matérias semelhantes e a servir 
de	documento	elucidativo	para	a	instrução	deste,	
pertencente	a	um	mesmo	interessado	ou	não.	

II.	 Termo	 de	 desentranhamento	 é	 o	 conjunto	 de	
informações	registradas	com	o	objetivo	de	validar	
a	retirada	de	folha(s)	de	um	processo	que	foram	
anexadas	indevidamente	ao	mesmo.	

III.	 Tramitação	 é	 a	 forma	 por	 meio	 da	 qual	 a	
autoridade	 competente	 dá	 continuidade	 a	
uma	 ação	 administrativa	 ou	 firma	 decisões	 em	
documentos,	avulsos	ou	processos.	

A	 partir	 dessa	 análise,	 pode-se	 concluir	 que	 estão	
corretas	as	afirmativas:

A)	 	I	e	II,	apenas.

B)	 	I	e	III,	apenas.

C)	 	II	e	III,	apenas.

D)	 	I,	II	e	III.	

QUESTÃO 39

De	 acordo	 com	 Matias-Pereira	 (2012),	 o	 termo	
governança	em	sentido	amplo	pode	ser	definido	como	
um	 processo	 complexo	 de	 tomada	 de	 decisão	 que	
antecipa	e	ultrapassa	o	governo.	

São	 aspectos	 frequentemente	 relacionados	 ao	 termo	
governança,	EXCETO:

A)	 Centralização	do	poder	de	decisão	e	das	funções	
ligadas	ao	ato	de	governar.	

B)	 Legitimidade	do	espaço	público	em	constituição.	

C)	 Processos	de	negociação	entre	os	atores	sociais.	

D)	 Repartição	do	poder	entre	aqueles	que	governam	
e	os	que	são	governados.		

QUESTÃO 40

No	contexto	da	gestão	pública	contemporânea,	assinale	
a	alternativa	que	identifica	corretamente o conceito de 
accountability.

A)	 Avaliação,	 pelas	 instâncias	 superiores	 da	
Administração,	 de	 acordo	 com	 parâmetros	
estabelecidos,	 a priori, dos resultados obtidos 
com	programas	e	ações	públicas.

B)	 Forma	 de	 implementação	 de	 remuneração	 por	
resultados,	de	acordo	com	indicadores	e	metas	
claramente	estabelecidos	e	voltados	à	melhoria	
dos	serviços	oferecidos	ao	usuário.

C)	 Mecanismos e procedimentos que levam os 
decisores	governamentais	a	prestar	contas	dos	
resultados	 de	 suas	 ações,	 garantindo	 maior	
transparência	e	exposição	pública	das	políticas	
públicas.	

D)	 Sistema	 de	 avaliação	 interna	 para	 aferir	 a	
atuação	 do	 agente	 público,	 que	 objetiva	 a	
produção	 do	 melhor	 resultado	 com	 o	 menor	
dispêndio	de	recursos	públicos.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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