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ASSISTENTE LEGISLATIVO 

Inscrição Nome Completo 

� Ao receber este caderno, verifique se: 

� A sua opção de CARGO está correta. 

� Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 
� Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

Instruções Gerais 

� Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
� O tempo de duração da totalidade da Prova Objetiva será de 3 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
� Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
� O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
� A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de 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 questões rasuradas.  
� Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
� O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
� Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  
� Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 
posterior. 

� O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
� Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Minha turma 
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Ela é uma amiga recente. Tem três filhos, sendo que um deles possui uma síndrome rara. É uma criança especial, como 
se diz. Acabei de ouvi-la palestrar a respeito de como é o envolvimento de uma mãe com um ser que necessita de tanta atenção. 
Eu estava preparada para ouvir um chororô, e não a acusaria, ela teria todo o direito se. Mas o “se” não veio. O que vi foi uma 
mulher comovente e leve ao mesmo tempo, recorrendo ao humor para segurar a onda e para não se desconectar de si mesma. 
Ela deu uma choradinha, sim, mas de pura emoção e gratidão por passar por essa experiência que dá a ela e a esse filho uma 
cumplicidade também fora do comum. Quando ela terminou de falar, pensei: “Essa é da minha turma”. E silenciosamente a inseri 
no rol dos meus afetos verdadeiros.  

Estranhei ter sido essa a expressão que me ocorreu, “minha turma”, e só então percebi que, durante a vida, a gente 
conhece um mundaréu de pessoas, estabelece variadas trocas de impressões, passeia por outras tribos e tal. São homens e 
mulheres que chegam bem perto do nosso epicentro, nem sempre por escolha, mas porque são parentes de alguém, conhecidos 
de não sei quem, e que acabam sendo agregados à nossa agenda do celular. Até que o tempo vai mostrando uma dissimulação 
aqui, uma maldade ali, uma energia pesada, e você se dá conta de que alguns não são da sua turma.  

Da série “Coisas que a gente aprende com o passar dos anos”: abra-se para o novo, mas na hora da intimidade, do papo 
reto, da confiança, procure sua turma. É fácil reconhecer os integrantes dessa comunidade: são aqueles que falam a sua língua, 
enxergam o que você vê, entendem o que você nem verbalizou. São aqueles que acham graça das mesmas coisas, que saltam 
juntos para a transcendência, que possuem o mesmo repertório. São aqueles que não necessitam de legendas, que estão na 
mesma sintonia, e cujo histórico bate com o seu. Sua turma é sua ressonância, sua clonagem, é você acrescida e valorizada. 
Sua turma não exige nota de rodapé nem resposta na última página. Sua turma equaliza, não é fator de desgaste. Com ela você 
dança no mesmo compasso, desliza, cresce, se expande. Sua turma é sua outra família, aquela, escolhida.  

Não tenho mais paciência com o que me exige atuação, com quem me obriga a usar palavras em excesso para ser 
compreendida. Não tenho mais energia para o rapapé, para o rococó, para o servilismo cortês, para o mise-en-scène social. Não 
tenho motivo para ser quem não sou, para adaptações de última hora, para adequações tiradas da manga. Não quero mais 
frequentar estranhos, em cujas piadas não vejo a mínima graça. Não quero mais ser apresentada, muito prazer, e daí por diante 
ter que dissecar minha árvore genealógica, me explicar em nome dos meus tataravôs, defender posições que me farão passar 
por boa moça. Não quero mais ser uma convidada surpresa.  

Se você mandar eu procurar minha turma, acredite, tomarei como carinho. 
 

06 de janeiro de 2013. 
 

MEDEIROS, Martha. Minha turma. In: A graça da coisa. 1ª ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2013.  
 

 
 

1. Da leitura do TEXTO I, pode-se inferir que: 
  

A) Algumas pessoas reclamam da vida que possuem, levando, 
desse modo, a vida de uma maneira negativa.  

B) Devemos procurar fazer sempre novas amizades, sem nos 
preocupar com possíveis decepções futuras. 

C) No momento da intimidade, mesmo conhecendo muita gente, 
devemos procurar as pessoas que nos entendem e nos 
conhecem realmente. 

D) Ser mãe de uma criança com uma síndrome rara não é fácil, 
por isso a autora entendeu o choro da mulher ao relatar a 
relação com o filho. 

 

 

2. Na passagem “O que vi foi uma mulher comovente e leve ao 
mesmo tempo, recorrendo ao humor para segurar a onda e 
para não se desconectar de si mesma.” (l. 3-4), a ocorrência 
de crase, no trecho destacado, ocorreria caso: 

 
A) “ao” fosse substituído por “a” 
B) “humor” fosse substituído por “temperamento” 
C) “recorrendo” fosse substituído por “pedindo auxílio” 
D) “humor” fosse substituído por “comicidade” 

3. Analise os itens abaixo: 
 
I. No trecho “Mas o “se” não veio.” (l. 3), a palavra destacada é 

classificada como substantivo. 
II. No trecho “...para segurar a onda e para não se desconectar 

de si mesma.” (linha l.4), o vocábulo destacado classifica-se 
como conjunção, pois liga as duas orações. 

III. Em “Se você mandar eu procurar minha turma, acredite, 
tomarei como carinho.” (l. 26), a palavra destacada é 
classificada como conjunção. 

IV. Em “...e você se dá conta de que alguns não são da sua 
turma.” (l. 12), o termo destacado classifica-se como pronome. 

 
Analisados os itens, pode-se afirmar que: 
 
A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
D) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
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4. O uso dos dois-pontos no trecho “É fácil reconhecer os 
integrantes dessa comunidade: são aqueles que falam a sua 
língua, enxergam o que você vê, entendem o que você nem 
verbalizou.” (l. 14-15) explica-se, pois: 

 
A) anuncia uma citação 
B) indica a consequência do que foi enunciado 
C) inicia um esclarecimento 
D) trata-se de uma enumeração explicativa 
 
 
 
 
 

5. Assinale a opção cuja palavra destacada segue a mesma 
regra de acentuação gráfica presente no termo destacado no 
trecho “...a gente conhece um mundaréu de pessoas (l. 8-9)”: 

 
A) A decepção com uma nova amizade corrói nosso peito, 

fazendo-nos sofrer. 
B) A mulher, aliás, não chorou durante a palestra a respeito da 

doença do filho. 
C) Durante um café, após uma boa conversa, passamos a 

conhecer melhor as pessoas. 
D) Também devemos conhecer pessoas novas, ampliar nosso 

círculo de amizades. 
 

 

 

TEXTO II 
 

Relações sociais no século XXI 
Vivemos atualmente um processo de fragilidade em nossas relações sociais na internet que promove incertezas e dúvidas em 

nossa existência. 
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Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, o mundo atual vive um momento de frouxidão nas relações sociais. Isto quer dizer 
que, com o avanço da tecnologia no século XXI, as pessoas tendem a se relacionar mais por meio de aparelhos eletrônicos do 
que pessoalmente. 

Hoje, vivemos o que os sociólogos chamam de amor líquido, já que nossas relações de afetividade tornam-se facilmente 
descartáveis. Assim, o verso do poeta brasileiro Vinícius de Moraes, “Que seja eterno enquanto dure”, encaixa-se perfeitamente 
ao que estamos vivendo nos dias atuais. Nesse sentido, as relações entre as pessoas estão cada vez mais vulneráveis e a 
realidade do mundo virtual proporciona a escolha de novos amigos e novos amores facilmente, ou melhor dizendo, num simples 
“clique” do computador. As identidades são forjadas a fim de chamar atenção das pessoas, pois vivemos a dicotomia entre mundo 
virtual e mundo real, em que um indivíduo pode assumir diferentes personalidades, mantendo relações pouco duradouras. 

Essa fase de amor líquido representa um declínio das sólidas relações humanas, posto que por meio de aparelhos como 
as redes sociais, a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. Mesmo essas ferramentas virtuais 
sendo importantes para reencontrar antigos amigos ou conversar com algum parente que esteja distante, elas não substituem a 
realidade das verdadeiras sensações humanas de trocar palavras com a pessoa que você ama sem ser por meio da tela de 
computador. 

O amor líquido vivido atualmente mostra o enfraquecimento de sentimentos importantes na conduta humana. O namoro 
virtual é um exemplo que retrata bem a ausência de valores que eram indispensáveis para um relacionamento entre duas 
pessoas. Possa ser que duas pessoas que se conheçam através de um namoro virtual passem a se encontrar pessoalmente, 
tendo um relacionamento duradouro, porém, em muitos casos, as relações virtuais são camufladas por personalidades falseadas 
de “amizade ou amor”. 

A ausência de aspectos importantes para um bom relacionamento entre duas pessoas é promovida por essa realidade 
virtual em que vivemos no século XXI. Nessa virtualização das relações sociais, a construção da amizade ou do amor ocorre sem 
muitos obstáculos e são rapidamente substituídas por outras como se fossem informações sem valores. Diante disso, o que 
presenciamos em relação ao amor é que ele está sendo vivenciado de uma maneira mais incerta e duvidosa, pois nunca houve 
tantas opções de relacionamentos como presenciamos nas redes sociais e nunca houve tanta fragilidade e instabilidade em 
nossas relações como as vividas atualmente. Portanto, é nessa sociedade líquida que buscamos aquilo que existe desde o 
surgimento da humanidade, o amor. 

 
SANTOS, Fabrício Barroso dos. "Relações sociais no século XXI"; Brasil Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/historiag/relacoes-sociais-no-seculo-xxi.htm>. Acesso em 04 de maio de 2019. 

 
 

6. Em “Mesmo essas ferramentas virtuais sendo importantes para 
reencontrar antigos amigos ou conversar com algum parente 
que esteja distante...” (l. 11-12), o termo destacado pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, por: 

 
A) ainda que 
B) contanto que 
C) de modo que 
D) visto que 
 
 

7. No trecho “Hoje, vivemos o que os sociólogos chamam de amor 
líquido, já que nossas relações de afetividade tornam-se 
facilmente descartáveis.” (l. 4-5), a locução destacada introduz 
uma ideia de: 

 
A) causa 
B) consequência 
C) finalidade 
D) oposição 
 



 

 

 

 

  

~~~~    4444    ~~~~    

 

CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO  

8. O objetivo do autor do TEXTO II é: 
 

A) Criticar os indivíduos que assumem diferentes personalidades 
nas redes sociais para chamar atenção das pessoas, fazendo 
com que as redes sociais sejam estigmatizadas pela sociedade. 

B) Defender a ideia de que as redes sociais facilitam a 
comunicação com aqueles antigos amigos ou parentes 
distantes, estimulando, desse modo, a interação social. 

C) Discutir as relações iniciadas por meio das redes sociais, 
indicando que essas relações são duradouras, pois os 
envolvidos apresentam-se como realmente são. 

D) Mostrar que as relações de afetividade atuais estão se tornando 
mais frágeis e instáveis, iniciando e terminando de maneira 
rápida. 

 
 
 

 

9. Transpondo-se a oração “...em que um indivíduo pode assumir 
diferentes personalidades...” (l. 9) para a voz passiva, teremos 
como forma verbal: 

 

A) é assumida 
B) podem ser assumidas 
C) poderiam ser assumidas 
D) são assumidas 
 
 

 

10. O uso das aspas nos trechos “Que seja eterno enquanto dure” 
(l. 5) e “...“amizade ou amor” (l. 19) indica, respectivamente: 

 

A) A presença de neologismos e o sentido figurado de uma palavra. 
B) Uma citação e o realce irônico de uma palavra ou expressão. 
C) Uma citação e um reflexão acerca do que foi afirmado 

anteriormente. 
D) A presença de estrangeirismos e o realce irônico de uma palavra 

ou expressão. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. “Passou de 1 mil o número de mortos pelo ciclone que devastou 
Moçambique, Zimbábue e Malaui. Segundo a agência 
Associated Press, o número de vítimas deve aumentar. 
Inclusive, talvez nunca se chegue a um total de mortos definitivo. 
Isso porque ainda há um número desconhecido de 
desaparecidos, e ainda existe o risco relacionado às doenças 
decorrentes dos alagamentos. O ciclone tocou o solo de 
Moçambique em 14 de março e deixou rastro de destruição 
pelos três países por onde passou. Os ventos ultrapassaram 140 
km/h. Por causa dos estragos, dezenas de ONGs, organizações 
internacionais e governos de países enviaram ajuda humanitária 
com alimentos e equipamentos de saúde.” 

Fonte: www.g1.globo.com 
 

Assinale a alternativa que traz o nome do ciclone que causou a 
tragédia citada no trecho acima: 

 

A) Florence  
B) Idai 
C) Gaslveston 
D) Bhola 
 
 

12. O Acordo das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Acordo 
de Paris), assinado em 2015, constitui um marco na luta da 
comunidade internacional para reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa. Sobre esse acordo, analise os itens a seguir: 

 
I. Uma grande novidade do acordo é o fato de ele não determinar 

metas uniformes para todos os países participantes, ou seja, 
cada país indica as metas voluntárias que pretende cumprir. 

II. O conceito denominado “responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas", sustentado por países como o Brasil, traz como 
um dos aspectos-chave do Acordo de Paris a subvenção às 
ações em países em desenvolvimento, com previsão de um 
fundo comum no valor mínimo de US$ 100 bilhões por ano a 
partir de 2020. 

III. A contribuição brasileira às metas do acordo abrange o 
aumento da participação de energias renováveis em sua base 
energética, mas não abarca pactos no âmbito florestal, seja de 
redução do desmatamento, seja de reflorestamento. 

 
Analisados os itens, pode-se afirmar que:  
 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 

 
13. Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (1972), a 
definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é a que 
diz respeito ao desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade 
de atender as necessidades das futuras gerações. É o 
desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. 

 

Atribua “V” se verdadeiro ou “F” se falso para o que se afirma a 
seguir sobre desenvolvimento sustentável: 

 

(   ) O desenvolvimento sustentável tem como uma de suas 
metas reduzir o acúmulo de gases poluentes na 
atmosfera. 

(   ) Para que haja desenvolvimento sustentável, é necessário 
o cumprimento dos requisitos ambientais para a 
continuidade, através do tempo, dos padrões de 
produção e do consumo desejados; por esse ângulo, 
contraria o crescimento econômico puro e restrito. 

(   ) O desenvolvimento sustentável recomenda redução do 
uso de matérias-primas e produtos, o aumento da 
reciclagem e a reutilização. 

(   ) Erradicar a pobreza em todas as suas formas e lugares, 
promover uma educação de qualidade, trabalho decente 
e crescimento econômico são alguns dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável. 

  
A sequência correta, no sentido de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, F, V 
B) F, F, V, F 
C) V, V, V, V 
D) V, V, F, F 
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14. “A expressão Revolução Verde foi criada em 1966, em uma 
conferência em Washington, por William Gown, que disse a um 
pequeno grupo de pessoas interessadas no desenvolvimento 
dos países com déficit de alimentos: “é a Revolução Verde, feita 
à base de tecnologia, e não do sofrimento do povo”. A 
implantação de novas técnicas agrícolas iniciou-se no fim da 
década de 1940, porém os resultados expressivos foram obtidos 
durante as décadas de 1960 e 1970, onde países em 
desenvolvimento aumentaram significativamente sua produção 
agrícola.” 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-revolucao-verde.htm 
 

A partir da segunda metade do século XX, vários países do 
mundo, inclusive o Brasil, começaram a implantar medidas em 
conformidade com a Revolução Verde. 

 

Assinale a alternativa que indica características desse 
movimento: 

 
A) Elevação do uso de pesticidas e agrotóxicos para o combate e 

controle de pragas na produção agrícola, além de novas 
técnicas de adubação e fertilização. 

B) Introdução de espécies vegetais transgênicas. 
C) Revitalização de biomas degradados. 
D) Aumento da produtividade e o fim da fome. 
 

 

15. Sobre o tópico “Desemprego”, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) As inovações tecnológicas introduzidas nas indústrias 
aumentaram a produtividade; por outro lado, reduziram os 
empregos, o que implica em sérias questões sociais. 

B) Os computadores e as novas tecnologias pouco diminuem a 
participação humana no processo produtivo. 

C) As inovações tecnológicas do passado acabaram com alguns 
postos de trabalho, mas deram origem a outros, em novos 
setores da economia. 

D) Dentre as principais causas do desemprego podemos apontar o 
desaquecimento da economia, que provoca demissões em larga 
escala. 

 

 

16. A respeito de globalização, novas tecnologias e 
telecomunicação, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As novas tecnologias permitem a redução do uso de matérias-
primas, do consumo de energia e da participação de mão de 
obra não qualificada no processo de elaboração do produto final. 

B) Não obstante os avanços tecnológicos alcançados, ainda é 
necessário reduzir os custos das novas tecnologias de 
comunicação, torná-las mais acessíveis para a população de 
baixa renda e melhorar a qualidade da infraestrutura de rede. 

C) As mudanças decorrentes das evoluções da tecnologia 
propiciaram o surgimento de novos locais de exibição das mídias 
audiovisuais, como, por exemplo, aviões, aeroportos, bares, da 
mesma maneira que contribuíram para o surgimento de um novo 
espectador. 

D) A missão primordial de empregar a tecnologia na educação é a 
de utilizar-se dela como ferramenta auxiliar que possibilite, de 
maneira estritamente individualizada, a construção de 
significados e as representações do mundo.  

17.  “A digitalização na sociedade contemporânea é um fato. Difícil 
pensarmos nosso cotidiano sem a presença de algum 
dispositivo que transforma em bits simples operações como 
olhar as horas ou assistir à televisão. A digitalização hoje ocorre 
em rede mundial, conectando computadores, dispositivos e 
especialmente pessoas. Na cena organizacional, a realidade 
digital é inerente ao próprio funcionamento de uma empresa. 
Não importa o seu tamanho ou campo de atuação, o uso de 
computadores é indispensável.”  

Fonte:http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista10-11/161.pdf 
 

Com base na leitura do texto acima, podemos afirmar que a 
comunicação digital trouxe novos desafios para a estratégia de 
intercomunicação das instituições, na medida em que: 

 
A) Potencializa canais alternativos de interação com os públicos de 

interesse da organização. 
B) Diminui o poder dos influenciadores digitais para construção da 

reputação de uma organização. 
C) Uniformiza as estratégias de comunicação em virtude da 

globalização dos públicos-alvo. 
D) Devido as informações serem processadas através de 

computadores, a digitalização as torna inflexíveis. 
 

 

18. Quanto à segurança pública no Brasil, analise os itens abaixo: 
 

I. O Congresso recentemente aprovou lei que torna o assédio 
sexual um crime federal. O mesmo, entretanto, não se deu 
com a importunação sexual, como desejava a bancada 
feminista do Congresso Nacional.  

II. No Brasil, grupos e facções criminosos atuam mormente nas 
periferias dos grandes centros urbanos, entretanto, sua 
presença tem sido identificada também no interior do país. 

III. Segundo os setores de inteligência das polícias estaduais, o 
número de crianças e adolescentes que vivem nas 
comunidades que aceitam trabalhar para facções criminosas é 
ínfimo. 

Analisados os itens, pode-se afirmar que: 
 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas o item II está correto. 
D) Todos os itens estão incorretos.  
 

 

19. Várias são as nuances da criminalidade e suas manifestações 
se diferenciam a depender das regiões do país e dos estados. É 
imprescindível salientar a seriedade da violência doméstica e da 
violência de gênero contra as mulheres, assim como de crimes 
como o racismo e a homofobia. Esses crimes são menos 
conhecidos, publicamente, porque: 

 

A) Algumas manifestações de afeto são compreendidas como 
assédio. 

B) São menos delatados e oficialmente registrados. 
C) A homossexualidade é elencada como doença no CID - Código 

Internacional de Doenças. 
D) Os órgãos oficiais manipulam quais dados devem ser 

divulgados. 
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20. “O aumento da escolaridade da população brasileira fez crescer a parcela de trabalhadores com mais anos de estudo no mercado de 

trabalho e elevou em 12% a renda média dos ocupados entre 2012 e 2018, segundo exercício feito pelo Banco Central (BC). De 1992 
a 2018, aumentou de 5,8 para 9,9 a média de anos de estudo da população ocupada no Brasil. Um dos efeitos desse movimento foi 
o crescimento da parcela de trabalhadores que têm pelo menos o ensino médio, enquanto a fatia dos que têm até o ensino fundamental 
completo caiu.” 

 

 
Fonte: https://www.camaraespanhola.org.br/escolaridade-maior-elevou-renda-media-em-12/ 

 
Embora seja verificado um aumento na quantidade de anos de estudos do trabalhador brasileiro, ainda é uma média muito baixa. No 
mercado de trabalho, pouca instrução é igual a baixa remuneração ou desemprego. Na atualidade, a necessidade de maior 
escolaridade do trabalhador decorre: 

 
A) Da imposição dos empregadores que procuram elitizar o mercado de trabalho. 
B) De orientação dos sindicatos no sentido de fomentar a mobilização dos trabalhadores. 
C) Do crescimento do número de empresas multinacionais no país. 
D) Das mudanças tecnológicas, que requerem constantes atualizações da mão-de-obra. 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Analise os itens abaixo sobre a Carta de Serviços ao Usuário: 
 

I. A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo, dentre outros, 
informar aos usuários os compromissos e padrões de 
qualidade do atendimento ao público. 

II. Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar 
informações claras e precisas sobre cada um dos serviços 
prestados.  

III. A Carta de Serviços ao Usuário não precisa informar os 
serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder 
Executivo. 

 
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  

 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
 
 

 

 
22. Com base no Decreto nº 9.094/2017, assinale a alternativa 

incorreta:  
 
A) Não será exigida prova de fato já comprovado pela 

apresentação de documento ou informação válida.  
B) A apresentação de documentos por usuários dos serviços 

públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada, 
dispensada nova conferência com o documento original. 

C) A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por 
meio de cotejo da cópia com o documento original, pelo servidor 
público a quem o documento deva ser apresentado. 

D) Para complementar informações, a comunicação entre o órgão 
ou a entidade do Poder Executivo e o interessado deverá ser 
feita preferencialmente por publicação no Diário Oficial. 

 

 
23. Assinale abaixo a situação encartada primordialmente nas 

competências intrapessoais: 
 
A) Buscar o autocontrole. 
B) Liderar a equipe. 
C) Designar tarefas. 
D) Definir estratégias. 
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24. Acerca da conservação e proteção de documentos, analise os 
itens a seguir: 
 

I. Os arquivos privados identificados como de interesse público 
e social devem ser guardados exclusivamente em Arquivos 
Públicos. 

II. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, 
na forma da legislação em vigor, aquele que destruir 
documento considerado como de interesse público e social.  

III. O Poder Público não deve interferir na gestão documental e na 
proteção especial a documentos de arquivos. 

 

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  
 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
 

25. Sobre as fases do processo de documentação, assinale a 
alternativa correta: 

 

A) A fase de recolhimento ocorre após a fase de leitura. 
B) A fase de classificação não precede a fase de recolhimento. 
C) As fases de recolhimento e de classificação são 

concomitantes. 
D) A fase de classificação é anterior à fase de leitura. 
 
 

26. Analise os seguintes itens sobre a gestão de pessoas: 
 

I. Não é objetivo da gestão de pessoas promover a qualidade de 
vida no trabalho.  

II. A gestão de pessoas busca auxiliar que a organização alcance 
os seus objetivos.  

III. Atualmente, a motivação e o trabalho em equipe são 
elementos importantes na gestão de pessoas.  

 

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  
 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
  
27. Assinale abaixo a única característica da Constituição Federal 

de 1988:  
 

A) pactuada  
B) cesarista 
C) outorgada 
D) promulgada 
 
 

28. Assinale abaixo o único exemplo de ato de gestão: 
 

A) locação de bem público  
B) aplicação de multa de trânsito  
C) apreensão de bens 
D) embargo de obra 

29. Sobre o conceito e a classificação das constituições, assinale 
a alternativa correta: 

 

A) A constituição é um documento essencialmente jurídico, 
desprovido de elementos políticos e ideológicos. 

B) O poder constituinte derivado inaugura a ordem jurídica de uma 
sociedade através da respectiva constituição. 

C) As constituições rígidas são aquelas que exigem, para a sua 
alteração, um processo legislativo mais solene e distinto do que 
o processo de alteração das leis infraconstitucionais. 

D) As constituições consuetudinárias estão organizadas num único 
documento, geralmente escrito. 

 
 

30. Analise os itens abaixo sobre os direitos e garantias 
fundamentais: 
 

I. Os estrangeiros residentes no País estão protegidos pela 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade.  

II. Uma característica marcante dos direitos fundamentais é que 
eles são renunciáveis.  

III. Os direitos políticos não são considerados direitos ou 
garantias fundamentais.  

 

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  
 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
 

31. Acerca dos direitos sociais e da nacionalidade, assinale a 
alternativa correta: 

 

A) O transporte não é considerado um direito social. 
B) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão ter 

símbolos próprios.  
C) O cargo de Presidente da Câmara dos Deputados não é 

privativo de brasileiro nato. 
D) Os trabalhadores rurais estão amparados pelo seguro contra 

acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 
ou culpa. 

 

 

32. Sobre os direitos políticos e os partidos políticos, analise os 
itens a seguir: 
 

I. Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral.  
II. O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de sessenta 

anos.  
III. Não são condições de elegibilidade o sexo do candidato e o 

domicílio eleitoral.  
 

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  
 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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33. Nas disposições sobre a Administração Pública, é possível 
afirmar que a Constituição Federal não fez menção à: 

 

A) associação pública 
B) sociedade de economia mista  
C) autarquia 
D) empresa pública 
 
 

34. Sobre a organização administrativa, assinale a alternativa 
correta: 

 

A) O desempenho das atividades públicas pela chamada 
Administração Pública Direta pode ocorrer tanto através da 
centralização como da descentralização. 

B) Na desconcentração, o Estado desmembra órgãos com a 
finalidade de melhorar sua organização estrutural.  

C) A organização administrativa se dá de forma política, devendo 
o chefe do Poder Executivo criar regras transitórias para definir 
competências e a hierarquia no serviço público. 

D) No âmbito da Administração Pública, o conceito de 
centralização se confunde com o conceito de concentração. 

 
 

35. Acerca dos requisitos dos atos administrativos, analise os itens 
abaixo: 
 

I. A forma do ato administrativo é sempre escrita.  
II. Nem todo ato administrativo deve ser motivado. 
III. Para que o ato administrativo seja válido, seu objeto deve ser 

lícito.  
 

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  
 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
 

36. Sobre os poderes administrativos, assinale a alternativa 
incorreta: 

 

A) Ocorre excesso de poder quando o administrador atua fora 
dos limites de sua competência. 

B) Decretos e regulamentos são formas de expressão do 
chamado poder regulamentar.  

C) Ocorre desvio de poder quando o administrador pretende 
alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. 

D) Embora o poder de polícia goze de auto-executoriedade, ele 
não pode estar carregado de discricionariedade. 

 
 

37. Assinale abaixo o percentual máximo que a Câmara Municipal 
poderá gastar com folha de pagamento, incluído o gasto com 
o subsídio de seus Vereadores: 

 

A) 50% (cinquenta por cento) da sua receita. 
B) 60% (sessenta por cento) da sua receita.  
C) 70% (setenta por cento) da sua receita. 
D) 80% (oitenta por cento) da sua receita.  
 

38. De acordo com a Constituição Federal, é da competência dos 
Municípios: 
 

I. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.  
II. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 
III. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.  

 

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  
 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 

  
39. Acerca da dispensa e da inexigibilidade de licitação, assinale 

a alternativa correta: 
 

A) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem. 

B) Em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano 
causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de 
serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis.   

C) É dispensável a licitação para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública. 

D) É inexigível a licitação para a construção, a ampliação, a reforma 
e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que 
configurada situação de grave e iminente risco à segurança 
pública. 

 

 
40. Analise os itens a seguir sobre as modalidades e tipos de 

licitação: 
 
I. Constituem tipos de licitação, dentre outros, a de menor preço 

e a de melhor técnica. 
II. O concurso, dado o seu caráter simplificado, não é 

considerado uma modalidade de licitação.  
III. A tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

 
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:  

 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
  
 
 


