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“O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca

te faltará poder para conseguir o que desejas.”
Napoleon Hill
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ATENÇÃO VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU

CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVACÓDIGO

TARDE

A T E N Ç Ã O

1. Este contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opçõesA, B, C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no e no
. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.fec.uff.br, conforme estabelecido no
cronograma.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Atualmente, tenho ido pescar na região de Ubatuba, em
São Paulo. Tenho especial carinho e adoração por esse litoral,
que frequento desde a infância, e que sempre me
proporcionou pescarias inesquecíveis nas duas modalidades
que mais gosto de praticar no mar, o arremesso e o vertical

. Pois bem. Numa dessas pescarias recentes, em
companhia do amigo Marcio Dottori, outro grande apaixonado
pelo mar e seus peixes, pescávamos enchovas na bela Ilha da
Vitória, a cerca de 15 milhas (ou 28 quilômetros) da costa. Em
meio a um mar “brabo”, açoitado por um vento que mal nos
permitia ficarmos em pé para os arremessos, tivemos a
felicidade de cruzar com um cardume de enchovas ainda mais
brabas.

Divertimo-nos à beça naquele fim de tarde, reservando
alguns exemplares para nosso consumo e devolvendo a
grande maioria à água. Ao nosso lado, outra embarcação
com “pinchadores” também fazia a festa, com a diferença de
que não vimos nenhuma enchova ser liberada por eles depois
da briga. Seguramente, tiveram tempo para embarcar ao
menos duas ou três dezenas de peixes. Algum problema
nisso? Não e sim. Felizmente, sabemos que a enchova é uma
espécie que não corre risco de extinção. O que são trinta
exemplares em meio às centenas que talvez passassem pelo
local? Aparentemente, só trinta exemplares. Acontece que,
nos dias que se passaram à nossa pescaria, soubemos que
aquela costeira foi varrida por dezenas de outras
embarcações, tanto de pescadores profissionais como de
“esportivos”, que, com suas lambretas, e ,
dizimaram os cardumes do local. Tivemos a informação de
lanchas que mataram, em uma tarde, mais de oitenta quilos
de peixe. Resultado: no fim de semana seguinte, nem uma
única fisgada naquele ponto.

Apesar de ser uma tecla já muito batida, não há como não
se revoltar e querer desabafar esse tipo de abuso, injustiça,
crime ou sabe-se lá como atitudes assim podem ser
classificadas. Chama a atenção que, ao invés de redes ou
espinhéis, as iscas artificiais foram as mais usadas para
protagonizar a matança. Também pudera; sua eficiência,
como mostramos todos os meses em nossa revista, só
aumenta a cada geração de modelos lançados no mercado.
São ou não armas quando nas mãos erradas? O extermínio
de garoupas em certas regiões do litoral paulista e
paranaense com os afamados foi outro exemplo de
que a pesca com iscas artificiais, ou melhor, o pescador que
as usa, está sempre caminhando sobre uma tênue linha que
separa o esportista do “matador”. Como sempre digo, não há
peixe melhor para ser consumido do que aquele pescado por
você mesmo. Principalmente quando se sabe que, no que
depender da “colheita” feita por você nesse dia, ainda haverá
bastante peixe para a próxima pescaria. Às vezes, em meio a
uma “pegadeira”, nos esquecemos que, a cada dia, nós,
pescadores, crescemos em número, mas o mesmo
dificilmente acontece com os peixes. [...]

jigging

plugs jigs

shadões

TABATA, Jum. Rev. : nº 151, abril de 2010, p. 6.Pesca Esportiva

4. Altera-se significativamente o sentido do enunciado no
texto substituindo-se a locução entre aspas, empregada pelo
autor, por:

A) “cerca de” (linha 9) / aproximadamente.
B) “ao menos” (linhas 19-20) / perto de.
C) “em meio a” (linha 23) / no âmbito de.
D) “ao invés de” (linha 36) / em lugar de.
E) “Às vezes” (linha 50) / Eventualmente.

2. Na argumentação que desenvolve, o autor procede
conforme todos os itens relacionados a seguir, com
EXCEÇÃO do seguinte:

A) escreve na primeira pessoa do singular.
B) recorre a uma narração exemplar para justificar o ponto

de vista que defende.
C) emprega elementos peculiares à língua oral coloquial.
D) apoia-se em princípios lógicos, como a relação de causa /

consequência.
E) desenvolve o texto segundo o modelo tradicional do

gênero dissertativo.

3. O advérbio em que traduz uma atitude ou estado
psicológico do autor diante do fato por ele enunciado
encontra-se na alternativa:

A) Atualmente, tenho ido pescar na região de Ubatuba, em
São Paulo. (linhas 1-2)

B) Seguramente, tiveram tempo para embarcar ao menos
duas ou três dezenas de peixes. (linhas 19-20)

C) Felizmente, sabemos que a enchova é uma espécie que
não corre risco de extinção. (linhas 21-22)

D) Aparentemente, só trinta exemplares. (linha 24)
E) Principalmente quando se sabe que, no que depender da

“colheita” feita por você nesse dia, ainda haverá bastante
peixe para a próxima pescaria. (linhas 48-50)

-mente

1. A argumentação desenvolvida no texto está orientada no
sentido de persuadir o leitor de que:

A) as iscas artificiais, cada vez mais desenvolvidas pelo
homem, são os melhores instrumentos para a pesca
esportiva.

B) o melhor peixe para ser consumido por nós não é o que se
compra no mercado, mas aquele pescado por nós
mesmos.

C) a enchova, ao contrário da garoupa, é uma espécie de
peixe que não corre qualquer risco de extinção.

D) o pescador, qualquer que seja o instrumental por ele
utilizado, tende a comprometer o equilíbrio da natureza.

E) a pesca predatória, hoje facilitada pelo uso de
recursos artificiais cada vez mais sofisticados, é um ato
condenável.



9. O sentido de: “soubemos que aquela costeira foi varrida
por dezenas de outras embarcações,

’” (linhas 25-28) fica
fundamentalmente alterado com a substituição do segmento
em destaque por:

A) de pescadores profissionais, tanto quanto de
“esportivos”.

B) não só de pescadores profissionais, mas também de
“esportivos”.

C) não de pescadores profissionais, senão que de
“esportivos”.

D) quer de pescadores prof iss ionais, quer de
“esportivos”.

E) de pescadores profissionais e de pescadores
“esportivos”.

tanto de pescadores
profissionais como de ‘esportivos

8. Altera-se sensivelmente o sentido de: “Apesar de ser uma
tecla já muito batida, não há como não se revoltar”
(linhas 33-34) com a substituição da primeira oração por:

A) Conquanto seja uma tecla já muito batida.
B) Sendo embora uma tecla já muito batida.
C) Como é uma tecla já muito batida.
D) Não obstante ser uma tecla já muito batida.
E) Se bem que seja uma tecla já muito batida.

10. Todos os pronomes em destaque estão empregados para
fazer referência a elemento enunciado anteriormente no
texto, com EXCEÇÃO do que se lê em:

A) frequento desde a infância. (linha 3)
B) não vimos nenhuma enchova ser liberada por depois

da briga. (linhas 18-19)
C) Algum problema ? (linhas 20-21)
D) eficiência [...] só aumenta a cada geração de modelos

lançados no mercado. (linhas 38-40)
E) não há peixe melhor para ser consumido do que aquele

pescado por mesmo. (linhas 46-48)

que
eles

nisso
sua

você

11. A forma verbal usada no texto que pode ser substituída
pela forma indicada, sem que isso resulte em erro de
concordância verbal, encontra-se em:

A) que sempre me proporcionou pescarias inesquecíveis
nas duas modalidades (linhas 3-4) / proporcionaram.

B) que mal nos permitia ficarmos em pé para os arremessos
(linhas 10-11) / ficar.

C) que talvez passassem pelo local (linhas 23-24) /
passasse.

D) que, com suas lambretas, e , dizimaram os
cardumes do local (linhas 28-29) / dizimou.

E) que separa o esportista do “matador” (linhas 45-46) /
separam.

plugs jigs

12. Na proposta de reescrita da oração em destaque no
período: “Tivemos a informação de lanchas

” (linhas 29-31),
infringiu-se norma da língua culta em:

A) que os pescadores mataram, em uma tarde, mais de
oitenta quilos de peixe.

B) onde os pescadores mataram, em uma tarde, mais de
oitenta quilos de peixe.

C) em que os pescadores mataram, em uma tarde, mais de
oitenta quilos de peixe.

D) cujos pescadores mataram, em uma tarde, mais de
oitenta quilos de peixe.

E) nas quais os pescadores mataram, em uma tarde, mais
de oitenta quilos de peixe.

que mataram, em
uma tarde, mais de oitenta quilos de peixe

13. O que ocorre com o verbo “esquecer” que admite dupla
regência (“nos esquecemos ” (linha 51) / nos esquecemos

), ocorre igualmente com todos os verbos da oração
principal das frases seguintes, com EXCEÇÃO apenas
daquele que se lê na alternativa:

A) O governo insiste / a reforma é urgente.
B) Ele consente / se adotem medidas de

emergência.
) O prefeito avisou a população / o perigo era

iminente.
D) Eu penso / o Brasil está no caminho certo.
E) Ela só se lembrava / ainda não recebera a

pensão.

que
de que

que em que
que em que

que de que

que de que
que de que

C
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7. A conjunção “como”, nas orações “como mostramos
todos os meses em nossa revista” (linha 39) e “Como sempre
digo” (linha 46), tem o mesmo valor significativo que em:

A) Como foi combinado, partimos bem cedo.
B) Como fazia calor, abrimos as janelas.
C) Não sei como ela suportou tanta injustiça.
D) Era tão alto como o irmão.
E) Saltava pelo campo como uma lebre.

6. Em “açoitado por um vento que mal nos permitia ficarmos
em pé para os arremessos” (linhas 10-11), a palavra “mal”
está empregada com o mesmo sentido que em:

A) Tão nervoso ficou, que mal conseguiu dormir.
B) Mal entrava em casa, começavam as brigas.
C) Não se deve desejar mal ao próximo.
D) Infelizmente, seu mal ainda não tem cura.
E) Não só falava, como também escrevia mal.

5. Na passagem: “O extermínio de garoupas [...] foi outro
exemplo de que a pesca com iscas artificiais, , o
pescador que as usa, está sempre caminhando sobre uma
tênue linha que separa o esportista do “matador”
(linhas 41-46), a locução em destaque está empregada para
introduzir:

A) uma explicação.
B) uma retificação.
C) uma dúvida.
D) um exemplo.
E) um contraste.

ou melhor
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20. A sequência de números: 0, 3, 8, 15, 24, ..., obedece a
uma certa regra lógica. Continuando essa sequência, a soma
dos três próximos termos será igual a:

A) 140
B) 146
C) 235
D) 256
E) 320

14. É facultativo o uso do acento grave no “a” destacado em:

A) pescávamos enchovas na bela Ilha da Vitória, cerca de
15 milhas (ou 28 quilômetros) da costa.

B) Divertimo-nos [...] naquele fim de tarde, reservando
alguns exemplares para nosso consumo e devolvendo a
grande maioria água.

C) O que são trinta exemplares em meio s centenas que
talvez passassem pelo local?

D) nos dias que se passaram nossa pescaria, soubemos
que aquela costeira foi varrida por dezenas de outras
embarcações.

E) sua eficiência [...] só aumenta cada geração de modelos
lançados no mercado.

a

à
à

à

a

15. Em relação ao trecho: “Também pudera; sua eficiência,
como mostramos todos os meses em nossa revista, só
aumenta a cada geração de modelos lançados no mercado.
São ou não armas quando nas mãos erradas?” (linhas 38-41),
a mudança de pontuação proposta que se encontra em
DESACORDO com as normas de pontuação vigentes é a
seguinte:

A) uso de vírgula entre “Também” e “pudera”.
B) substituição do ponto e vírgula por dois pontos, após

“pudera”.
C) substituição de ambas as vírgulas, após “eficiência” e

“revista”, por travessões.
D) substituição, após “mercado”, do ponto por ponto e

vírgula (seguido de minúscula).
E) uso de vírgula entre “armas” e “quando”.

16. Dois amigos, A e B, constituíram uma sociedade de forma
que A entrou com R$ 12 000,00 e B com R$ 8 000,00 para a
composição do capital da empresa. Um ano após o início da
sociedade, a empresa teve um lucro líquido de R$ 28 000,00,
sendo que o sócio B havia se retirado da empresa dois meses
antes.Aparte que cabe ao sócioA, nesse lucro, é de:

A) R$ 10 000,00
B) R$ 12 000,00
C) R$ 14 000,00
D) R$ 16 000,00
E) R$ 18 000,00

17. Das afirmações abaixo, a única que pode ser considerada
uma negação de “Se ando muito, então fico cansado”, é:

A) Ando muito e não fico cansado.
B) Não ando muito ou não fico cansado.
C) Não fico cansado, pois ando muito.
D) Fico cansado ou ando muito.
E) Ando muito e fico cansado.

18. Uma equipe de 12 operários levaria 20 dias para executar
uma determinada obra. Ocorre que, após 4 dias de trabalho 4
operários foram dispensados. Se os operários restantes
mantiveram o mesmo ritmo de trabalho, o número de dias que
ainda levaram para concluir a obra foi de:

A) 20 dias.
B) 22 dias.
C) 24 dias.
D) 26 dias.
E) 28 dias.

19. Se anotarmos em pedaços de papel todos os anagramas
que podem ser obtidos a partir da palavra BRASIL,
escrevendo um anagrama em cada pedaço de papel,
podemos dizer que a probabilidade de sortearmos um desses
papéis e sair um anagrama começado por uma vogal, é de,
aproximadamente:

A) 25%
B) 33,3%
C) 40%
D) 50%
E) 60%

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
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21. Das opções seguintes, aquela que contém apenas
tecnologias de acesso à Internet é:

A) Dial-up, ISDN, 3G e Firewire.
B) ISDN, Firewire,ADSLe 3G.
C) 3G, Dial-up, Firewire eADSL.
D) ADSL, ISDN, Dial-up e 3G.
E) Firewire,ADSL, Dial-up e ISDN.

25. São recursos do processador de texto Microsoft Word,
EXCETO:

A) verificação de ortografia e gramática.
B) comparar e mesclar documentos.
C) atingir meta.
D) elaboração de mala direta.
E) gravação de macros.

26. Ferdinando, servidor nomeado para cargo de provimento
efetivo, ao entrar em exercício ficará sujeito a estágio
probatório por período de:

A) 12 (doze) meses.
B) 24 (vinte e quatro) meses.
C) 6 (seis) meses.
D) 36 (trinta e seis) meses.
E) 18 (dezoito) meses.

27. O servidor Eules, não é estável, faltou muito durante o
estágio probatório. Como a assiduidade é um dos objetos de
avaliação para o desempenho do cargo, e o mesmo não tendo
sido aprovado no estágio probatório, ele será:

A) reconduzido.
B) readaptado.
C) reintegrado.
D) afastado.
E) exonerado.

23. Em relação aos navegadores na Internet, pode-se
afirmar que um software livre é:

A) Internet Explorer.
B) Mozilla Firefox.
C) Lotus Notes.
D) Netscape Navigator.
E) Outlook Express.

22. Analise as seguintes sentenças:

I. O correio eletrônico é um serviço que permite a troca de
mensagens entre usuários cadastrados.

II. Para receber um e-mail, não é necessário estar on-line,
tendo em vista que o mesmo fica armazenado
diretamente na estação cliente e não no servidor de
e-mail do seu provedor ou prestador de serviços.

III. O e-mail permite comunicação simultânea entre usuários.

A) I é verdadeira.
B) II é verdadeira.
C) III é verdadeira.
D) I e II são verdadeiras.
E) I e III são verdadeiras.

Das sentenças acima mencionadas, apenas:

24. Analise as seguintes sentenças:

I. Todas as informações na Internet são identificadas por
endereços IPs, entretanto como números são difíceis de
serem guardados pelos usuários da rede, surgiu a
necessidade de atribuir nomes aos respectivos
endereços por meio de um dispositivo conhecido como
Firewall.

II. Denomina-se portal ao site ou à página que se usa como
ponto de partida em uma navegação.

III. O HTTPS permite a transferência de informações em um
site utilizando técnicas de criptografia para manter o sigilo
da comunicação.

Das sentenças acima mencionadas, apenas:

A) I é verdadeira.
B) II
C) III
D) I e III são verdadeiras.
E) II e III são verdadeiras.

é verdadeira.
é verdadeira.

28. Nuno, servidor estável, está preocupado em perder o
cargo que ocupa, pois responde a processo administrativo
disciplinar. O servidor Quiom o informou que o servidor
estável só perde o cargo em virtude de:

A) sentença judicial transitada em julgado ou de processo
judicial no qual lhe seja assegurado ampla defesa.

B) processo judicial ou de processo administrativo
disciplinar no qual não lhe seja assegurada ampla defesa.

C) processo judicial ou de processo administrativo de
responsabilidade no qual lhe seja assegurado o
contraditório.

D) sentença judicial ou processo administrativo de
responsabilidade no qual lhe seja assegurado o
contraditório.

E) sentença judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada
ampla defesa.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
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31. Pierim é um estudante curioso quanto à Organização do
Estado; leu oArt. nº 19 da constituição vigente e aprendeu que
é vedado à União:

A) não subvencionar cultos religiosos ou igrejas, sejam elas
quais forem.

B) recusar fé aos documentos públicos.
C) criar relações entre brasileiros.
D) manter com as igrejas ou seus representantes, relações

de independência, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse privado.

E) não dar preferência aos naturalizados.

32. Dois estudantes debatiam quanto aos Princípios da
Administração Pública. Um deles afirmou que NÃO é um dos
princípios da administração pública a:

A) legalidade.
B) moralidade.
C) pessoalidade.
D) publicidade.
E) eficiência.

29. O servidor Ken é integrante da Comissão de Ética onde
trabalha. Em todos os órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou
em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições
delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma
Comissão de Ética encarregada de orientar e aconselhar
sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as
pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe
conhecer concretamente de imputação ou de procedimento
susceptível de censura. Para fins de apuração do
comprometimento ético; entende-se por
todo aquele que:

A) por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico,
preste serviços de natureza permanente, temporária ou
excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde
que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do
poder estatal, como as autarquias, as fundações
públicas, as entidades paraestatais, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista, ou em
qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

B) por ato jurídico, só preste serviços de natureza
permanente, ainda que sem retribuição financeira, desde
que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do
poder estatal, como as autarquias, as fundações
públicas, as entidades paraestatais, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista, ou em
qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

C) por contrato, preste serviço de natureza temporária ou
excepcional, somente com retribuição financeira, desde
que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do
poder estatal, como as autarquias, as fundações
públicas, as entidades paraestatais, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista, ou em
qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

D) por força de lei ou de qualquer ato jurídico, preste serviço
de natureza permanente, sem retribuição financeira,
ligado diretamente ao órgão do poder estatal,
excepcionalmente que prevaleça o interesse do Estado.

E) por contrato ou ato jurídico, só preste serviços de
natureza temporária ou excepcional, com retribuição
financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a
qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as
fundações públicas, as entidades paraestatais, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista,
ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do
Estado.

servidor público

30. Acerca dos servidores públicos, é correto afirmar que são
deveres fundamentais:

I. ser improbo, reto, leal e justo, demonstrando toda a
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando
estiver diante de duas opções, a melhor e a menos
vantajosa para o bem comum.

II. jamais retardar qualquer prestação de contas, condição
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da
coletividade a seu cargo.

III. ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações individuais de
todos os usuários do serviço público, sem qualquer
espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo,
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e
posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes
dano moral.

IV. exercer com estrita moderação as prerrogativas
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-
lo contrariamente aos ilegítimos interesses dos usuários
do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

As assertivas corretas são, apenas:

A) I e III.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) II e III.
E) I e II.
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38. O servidor Johan nasceu em julho de 1940, em julho de
2010 completará 70 anos de idade, ele pretendia continuar
trabalhando, mas soube que aos 70 anos de idade a
aposentadoria será:

A) compulsória e seus proventos serão integrais, independe
do tempo de serviço.

B) facultativa e seus proventos serão proporcionais ao
tempo de serviço.

C) voluntária, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço.

D) voluntária, com proventos integrais.
E) compulsória e seus proventos serão proporcionais ao

tempo de serviço.

37. Quiou prestou concurso para o Ministério da Pesca e
Aquicultura, e foi classificado. A preocupação do referido
servidor público é com relação aos seus atos,
comportamentos e atitudes que devem ser direcionados para
a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
Os primados maiores que devem nortear o servidor público,
seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que
refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal são:

I. ter consciência de que seu trabalho é regido por
princípios que se materializam na adequada prestação
dos serviços públicos, ter comprometimento aético.

II. ter respeito à hierarquia, aceitar as pressões de
superiores hierárquicos que visem obter benesses.

III. a dignidade e o decoro.
IV. o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais.

As afirmações corretas são, apenas:

A) I e IV.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I e II.
E) II e III.

34. Todo servidor público tem deveres e responsabilidades. A
transgressão das proibições dá margem à responsabilidade
administrativa.As penalidades disciplinares estão, em grande
parte, reportadas à violação delas. A penalidade que é
aplicada – e por escrito – em faltas de menor gravidade é:

A) suspensão.
B) demissão.
C) advertência.
D) disponibilidades.
E) destituição.

36. Klério trabalhava em uma Instituição Privada, prestou
concurso e hoje é servidor público. O referido servidor
desconhece os termos usados em seu contracheque. Seu
colega de trabalho detalhou o contracheque de Klério e
explicou tudo sobre o sistema remuneratório do servidor
público. Klério aprendeu que “GRATIFICAÇÕES” são
acréscimos ao vencimento:

A) pelo exercício da função de direção, chefia,
assessoramento ou natalina.

B) por tempo de serviço, pelo acréscimo de atividades
insalubres, por serviço extraordinário, por trabalho
noturno.

C) por auxílio-natalidade, salário-família.
D) de ressarcimento de despesas a que o servidor seja

obrigado em razão do serviço.
E) conversibilidade em pecúnia de um terço dos dias das

férias.

35. “A atividade estatal de condicionar a liberdade e a
propriedade ajustando-as aos interesses coletivos”, refere-se
ao(à):

A) Plano Diretor.
B) Poder Judiciário.
C) ServidãoAdministrativa.
D) Poder Público.
E) Poder de Polícia.

39. Perim e Quiom, estudando sobre servidores públicos,
ficaram com dúvida da expressão Agentes Públicos. Os
servidores públicos são uma espécie dentro do gênero
“agentes públicos”. Entende-se porAgentes Públicos os:

A) ocupantes que servem ao Poder Privado, ainda quando o
façam apenas ocasional ou episodicamente.

B) sujeitos que servem unicamente ao Poder Público.
C) sujeitos que servem ao Poder Público como

instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda
quando o façam apenas ocasional ou episodicamente.

D) ocupantes dos que não integram o arcabouço
constitucional do Estado, o esquema fundamental do
Poder.

E) sujeitos que integram as empresas privadas, ainda que o
façam apenas ocasional ou episodicamente.

33. O servidor X, exercendo sua função, não lembrava quais
são os bens da União que são elencados na constituição
vigente. Após a leitura do Art. 20 da citada constituição, pode
então afirmar que são bens da União:

I. o mar territorial.
II. os recursos naturais da plataforma continental e da zona

econômica exclusiva.
III. as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com

outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas,
excluídas as costeiras.

IV. os lagos e rios, águas correntes que banhem mais de um
Município, que não se estendam a território estrangeiro.

As afirmativas corretas são, apenas:

A) III e IV.
B) I e III.
C) I e II.
D) II e IV.
E) I e IV.
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45. Acerca da hierarquia e disciplina, analise as proposições
que se seguem:

I. Hierarquia é o escalonamento em plano vertical dos
órgãos e agentes daAdministração.

II. Adisciplina funcional resulta do controle judicial.
III. Existe hierarquia entre os agentes que exercem função

jurisdicional ou legislativa.
IV. A hierarquia tem como objetivo a organização da função

administrativa.

As proposições corretas são, apenas:

A) I e II.
B) II e IV.
C) I e IV.
D) II e III.
E) I e III.

44. Sem determinadas prerrogativas aos agentes
administrativos não poderia o Estado alcançar os fins a que se
destina. Essas prerrogativas são exatamente os poderes
administrativos. A lei não é capaz de traçar rigidamente todas
as condutas de um agente administrativo. Ainda que procure
definir alguns elementos que lhe restringem a atuação, o certo
é que em várias situações a própria lei lhes oferece a
possibilidade de valoração da conduta. Pode o agente avaliar
a conveniência e a oportunidade dos atos que vai praticar na
qualidade de administrador dos interesses coletivos. Nessa
prerrogativa de valoração é que se situa o:

A) Poder de polícia.
B) Poder discricionário.
C) Poder arbitrário.
D) Poder regulamentar.
E) Poder de formalização.

43. Eunézio, servidor público da administração direta da
União não sabe se tem direito ao plano de carreira, mas se
informou com o seu superior e de acordo com o texto
constitucional vigente, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão, no âmbito da sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores:

A) das autarquias, das associações sindicais e das
fundações públicas.

B) da administração pública direta, empresa privada e das
fundações públicas.

C) das fundações públicas, associações sindicais e da
administração pública indireta.

D) da administração pública indireta, administração pública
direta e das associações sindicais.

E) da administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas.

42. Kenzo, servidor público do Ministério da Pesca e
Aquicultura, quer se candidatar às próximas eleições, mas leu
a constituição vigente e viu o que esta dispõe sobre o assunto:
ao servidor público da administração direta, autárquica,
fundacional, no exercício de mandato eletivo, é correto
afirmar que:

A) para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.

B) investido no mandato de Vereador, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração.

C) investido no mandato de Prefeito, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.

D) em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, inclusive para
promoção por merecimento.

E) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou
distrital, não ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função.

41. Ken, servidor de cargo efetivo da União, descobriu quais
são as regras de aposentadoria do servidor, previstas na
legislação vigente.Analise as afirmativas a seguir:

I. O servidor será aposentado por invalidez permanente,
sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, na forma da lei.

II. O servidor será aposentado voluntariamente, aos setenta
anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço.

III. O servidor será aposentado voluntariamente, desde que
cumprido tempo mínimo de quinze anos de efetivo
exercício no serviço público e de dez anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria.

IV. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão.

As afirmativas corretas são, apenas:

A) I e II.
B) II e IV.
C) I e IV.
D) II e III.
E) I e III.

40. O servidor público civil X goza de estabilidade.
Estabilidade é o direito de não ser demitido o servidor público,
salvo em casos específicos. Adquirido este atributo, se for
irregularmente demitido, tem direito à:

A) recondução.
B) reintegração.
C) aproveitamento.
D) reversão.
E) readaptação.


