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CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – PROVA DE CONHE CIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 8. 

Texto I 
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Repórter Policial 

[...] O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, 
imposta pela contingência: quanto mais cocoroca, melhor. Assim como o locutor esportivo jamais 
chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa 
classe, os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital. De jeito nenhum. É 
nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, 
conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital. Só vai pro nosocômio.  
 
E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à polícia prestar declarações que possam 
ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de 
testemunha-chave. Suspeito é "Mister X", advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é 
naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada a vítima de um crime — de costas ou de 
barriga pra baixo — fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral.  
 
Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo 
mundo se veste, tirante a Luz del Fuego, mas basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia 
ignora o verbo comum e mete lá: "A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom". Eis, 
portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. Como os 
locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, os guardas de trânsito, as mulheres dos 
outros, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a 
perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia 
seguinte tá lá: "Suíno atacou comerciário" [...]. 
 

(PONTE PRETA, Stanislaw. Dois amigos e um chato. São Paulo: Moderna, 1986. p. 43-44.)  
 
1ª QUESTÃO. No Texto I, o autor  

A) critica o modo como o repórter policial nomeia tudo o que se relaciona à própria profissão. 

B) destaca o conhecimento do repórter policial sobre os crimes violentos. 

C) elogia o vocabulário utilizado pelo locutor esportivo para narrar uma briga. 

D) critica o comportamento do repórter policial, por considerar que esse não mantém uma atitude 
profissional, independentemente da situação. 

E) exalta o repórter policial e o locutor esportivo, por serem profissões similares. 

 

2ª QUESTÃO. A respeito das reportagens produzidas por repórteres policiais, o autor do texto 

A) recomenda a sua leitura, pois essas reportagens sempre mantêm a imparcialidade na transmissão 
dos fatos. 

B) afirma que o uso da linguagem formal é característica presente nessas reportagens. 

C) evidencia o rebuscamento da linguagem utilizada pelos repórteres policiais ao noticiarem tragédias. 

D) destaca que a distorção da verdade, em reportagens trágicas ou violentas, serve para enganar a 
polícia. 

E) exalta o uso de uma linguagem difícil, por se tratar de notícias imprescindíveis e de grande 
repercussão. 



2 
 

3ª QUESTÃO. No texto, o uso da expressão “entortado literário” (linha 3) denota que, para o autor, 

A) a escrita do repórter policial é carregada de linguagem poética. 

B) a reportagem policial assemelha-se aos escritos exclusivamente literários. 

C) o repórter policial faz uso de palavras que nunca existiram. 

D) o uso de termos incomuns prejudica a leitura do texto do repórter policial. 

E) a literatura ficcional necessariamente integra as notícias policiais. 

 

4ª QUESTÃO. No texto, o uso da expressão “imprensa sangrenta” (linha 13) denota que, para o 
autor, 

A) as manchetes policiais só consideram os mínimos detalhes dos crimes. 

B) a imprensa não perde a oportunidade de relatar imparcialmente os fatos. 

C) as notícias são veiculadas com o objetivo principal de enganar o espectador. 

D) as reportagens policiais geralmente enfatizam o aspecto trágico dos fatos. 

E) os repórteres são responsáveis pela execução dos fatos narrados. 

 

5ª QUESTÃO. No excerto “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar  no 
noticiário policial” (linhas 15-16), o verbo “morar” é empregado no sentido 

A) literal. 

B) hiperbólico. 

C) denotativo. 

D) comparativo. 

E) pejorativo. 

 

6ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, considerando os recursos referenciais empregados no 
texto. 

I. O termo “que” (linha 4) refere-se a “os” (linha 4). 
II. O termo “-la” (linha 8) refere-se a “polícia” (linha 7). 
III. O termo “destas” (linha 11) refere-se a “declarações” (linha 7). 
IV. O termo “lá” (linha 15) refere-se a “vítima” (linha 14). 

 
É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) III, apenas. 

E) IV, apenas. 
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7ª QUESTÃO. Ao se referir ao grupo de pessoas que “nasceram para complicar a vida da gente” 
(linha 18), o autor do texto NÃO INCLUI entre essas: 

A) os locutores esportivos. 

B) os marinheiros navais. 

C) os guardas de trânsito. 

D) as mulheres dos outros. 

E) os repórteres policiais. 

 
8ª QUESTÃO. No excerto “Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu” 
(linha 13), a expressão “pela imprensa sangrenta” exerce a mesma função sintático-semântica do trecho 
destacado em: 

A) O bandido preso pela denúncia anônima recebeu um castigo. 

B) Aquela porta trocada pela janela ampla deixou a sala mais arejada. 

C) A modelo exposta pela foto comprometedora ficou sem ação. 

D) O garoto encontrado pela secretária executiva era filho do diretor. 

E) O cofre escondido pela pintura famosa passou despercebido. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 9 e 10. 

Texto II 

 
Disponível em:< http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/cascas/>. Acesso em: 3 out. 2017. 

 
 
9ª QUESTÃO. Na peça publicitária acima, o uso da intertextualidade é evidenciado pela presença de 
uma 

A) paródia que remete à revista “Caras”, cuja característica marcante é o uso de fotos de 
personalidades acompanhadas de uma declaração.  

B) anáfora indireta, em que um referente novo é apresentado como se fosse já conhecido. 

C) epígrafe, pois fica evidente que a palavra “aperto”, no texto, relaciona-se às apalpadelas dos 
clientes durante a escolha das frutas. 

D) introdução referencial, já que as imagens e as palavras do texto não se conectam e precisam de 
ancoragem externa para fazer sentido. 

E) concordância associativa, por meio da qual a relação entre o limão e suas cascas gera inferências 
sobre as frutas. 
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10ª QUESTÃO. Para produzir o efeito de “animar” o limão, que é um objeto inanimado, a peça 
publicitária utiliza 

A) verbos e pronomes em primeira pessoa – “já passei muito aperto na minha vida”  – que são a única 
forma de se garantir o efeito de animação. 

B) o elemento “aqui”, que indica o local onde o limão é encontrado. 

C) a referência a uma parte do limão – “cascas” – para remeter à dificuldade de se consumir essa 
fruta. 

D) a estratégia discursiva de atribuir ao limão uma ação típica de seres humanos: “desabafa”. 

E) os recursos visuais relacionados a frutas: por isso uma maçã no canto inferior direito da peça 
publicitária. 
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 RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 

 

11ª QUESTÃO. Lucas e Mateus foram a uma loja para, cada um, comprar uma bola de um mesmo 
tipo, cujo preço era um número inteiro de reais. Porém, faltavam R$ 20,00 para Lucas e R$ 25,00 para 
Mateus para que cada um tivesse a quantia necessária para a compra. Os dois resolveram juntar as 
quantias de dinheiro que tinham e comprar uma única bola. Mesmo assim, a quantia total não era o 
suficiente para comprar nem uma bola. É CORRETO afirmar que o maior valor possível para o preço da 
bola é um inteiro 

A) maior do que 29 e menor do que 35. 

B) maior do que 34 e menor do que 40. 

C) maior do que 39 e menor do que 45. 

D) maior do que 44 e menor do que 50. 

E) maior do que 49. 

 
 
12ª QUESTÃO. Em um guarda-roupa há, exclusivamente, seis peças: uma blusa azul, uma blusa 
marrom, uma blusa preta, uma saia azul, uma saia marrom e uma saia preta. Paula, Luciana e Renata 
foram juntas a uma festa e escolheram, cada uma, uma blusa e uma saia, nesse guarda-roupa, para 
vestirem.  A blusa de Renata era azul, mas sua saia não era azul.  A blusa de Luciana não era preta.  A 
blusa e a saia de Paula eram da mesma cor.  As cores das saias de Luciana e Renata eram, 
respectivamente: 

A) marrom e preta. 

B) azul e marrom. 

C) azul e preta. 

D) preta e marrom. 

E) preta e preta. 

 
 
13ª QUESTÃO. No regime de juros simples, os juros em cada período de tempo são calculados sobre 
o capital inicial. Um capital inicial �� foi aplicado a juros simples de 3% ao mês. Se �� é o montante 
quando decorridos � meses, o menor valor inteiro para �, tal que �� seja maior que o dobro de ��, é 

A) 30 

B) 32 

C) 34 

D) 36 

E) 38 
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14ª QUESTÃO. Considere � números ��, ��, … , ��, em que �� ≤ �� ≤ ⋯ ≤ ��. A mediana desses 
números é igual a ������ �⁄ , se � for ímpar, e é igual à média aritmética de �� �⁄  e ������ �⁄ , se � for par. 

Uma prova composta por 5 questões foi aplicada a uma turma de 24 alunos. A tabela seguinte relaciona 
o número de acertos obtidos na prova com o número de alunos que obtiveram esse número de acertos. 

Número de acertos Número de alunos 
0 4 

1 5 
2 4 

3 3 

4 5 
5 3 

 

A penúltima linha da tabela acima, por exemplo, indica que 5 alunos tiveram, cada um, um total de 4 
acertos na prova. A mediana dos números de acertos é igual a 

A) 1,5 

B) 2 

C) 2,5 

D) 3 

E) 3,5 

 
15ª QUESTÃO. Uma determinada família é composta por pai, por mãe e por seis filhos. Eles possuem 
um automóvel de oito lugares, sendo que dois lugares estão em dois bancos dianteiros, um do motorista 
e o outro do carona, e os demais lugares em dois bancos traseiros. Eles viajarão no automóvel, e o pai 
e a mãe necessariamente ocuparão um dos dois bancos dianteiros. O número de maneiras de dispor os 
membros da família nos lugares do automóvel é igual a 

A) 1440 

B) 1480 

C) 1520 

D) 1560 

E) 1600 

 
16ª QUESTÃO. Marcos, João e Pedro são vendedores de pipoca. Juntos, resolveram comprar um 
carrinho de pipoca que custa R$ 2190,00. Marcos pagou R$ 390,00, João pagou R$ 750,00 e Pedro 
pagou o restante. Eles combinaram que o número de dias em que cada um poderia usar o carrinho de 
pipoca deveria ser diretamente proporcional ao valor que cada um pagou para comprá-lo. Em um ano 
de 365 dias, o número de dias em que Pedro poderá usar o carrinho é igual a 

A) 123 

B) 175 

C) 197 

D) 212 

E) 234 
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17ª QUESTÃO. Uma solução A de álcool e água tem volume de álcool igual a 30% do volume total. 
Uma solução B de álcool e água tem volume de álcool igual a 5% do volume total. Ao se misturarem 
essas duas soluções, deseja-se produzir 10 litros de uma nova solução que tenha volume de álcool 
igual a 10% do volume total. O volume, em litros, da solução B que deve ser usado na mistura é igual a 

A) 6,5 

B) 7 

C) 7,5 

D) 8 

E) 8,5 

 
18ª QUESTÃO. Uma empresa tem 6500 funcionários. Dentre esses funcionários, 3310 são homens, 
2120 são capixabas e 1250 são homens capixabas. O número de funcionários da empresa que são 
mulheres, mas não são capixabas, é igual a 

A) 1890 

B) 1980 

C) 2150 

D) 2320 

E) 2410 

 
19ª QUESTÃO. Em um determinado grupo de pessoas, 

• todas as pessoas que praticam futebol também praticam natação, 
• algumas pessoas que praticam tênis também praticam futebol, 
• algumas pessoas que praticam tênis não praticam natação. 

É CORRETO afirmar que no grupo 

A) todas as pessoas que praticam natação também praticam tênis. 

B) todas as pessoas que praticam futebol também praticam tênis. 

C) algumas pessoas que praticam natação não praticam futebol. 

D) algumas pessoas que praticam natação não praticam tênis. 

E) algumas pessoas que praticam tênis não praticam futebol. 

 
20ª QUESTÃO. O valor de mercado de um automóvel diminui 10% ao ano. A cada 10 anos, o valor de 
mercado do automóvel tem uma redução de 

A) 
���� !��

��" % 

B) 
���� !��

��# % 

C) 
���� !#

��# % 

D) 
���� �

��# % 

E) 
��$� �

���� % 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 

21ª QUESTÃO. Daniel Hayashida Simão (2013), em “Introdução à Informática – Desvendando o 
Universo da Computação”, classifica os componentes de um computador em quatro categorias: 
componentes internos de hardware, dispositivos de entrada e saída, software e dispositivos externos de 
armazenamento. São exemplos de componentes dessas quatro categorias, respectivamente, na ordem 
apresentada acima: 

A) processador, entrada HDMI, processador de texto e disco rígido externo. 

B) placa de vídeo, mouse, sistema operacional e pen drive. 

C) memória RAM, microfone, webcam e cartão de memória. 

D) scanner, monitor, editor de planilhas e DVD. 

E) placa-mãe, impressora, editor de apresentações e memória cache. 

 
22ª QUESTÃO. O Windows 10 reintroduziu o botão “Iniciar”, que havia sido removido em versões 
anteriores do sistema operacional. Por meio do botão “Iniciar”, é possível abrir programas instalados no 
Windows 10 e ter acesso a outras funcionalidades desse sistema. NÃO é uma funcionalidade acionada 
por meio do botão “Iniciar” do Windows 10: 

A) desinstalar programas. 

B) ocultar um programa listado. 

C) mostrar ou ocultar arquivos frequentemente utilizados. 

D) instalar programas. 

E) desligar o serviço do computador. 

 

23ª QUESTÃO. Nas configurações do sistema do Ubuntu Linux 16.04.2 LTS, o item que permite que o 
usuário escolha entre clonar ou estender sua área de trabalho ao conectar seu computador a um outro 
dispositivo de vídeo, como por exemplo a um projetor, é: 

A) aparência. 

B) brilho e bloqueio. 

C) cor. 

D) acessibilidade. 

E) monitores. 
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24ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2013, ao clicar o botão “Ortografia e Gramática”, do grupo “Revisão 
de Texto” na guia “REVISÃO”, o painel de tarefas “Ortografia” é exibido. Esse painel indica as palavras 
não reconhecidas pelo corretor ortográfico, e possibilita, assim, ao usuário algumas ações em relação a 
cada palavra, por meio de botões presentes no painel. Sobre os botões presentes no painel de tarefas 
“Ortografia”, é INCORRETO afirmar: 

A) Clicar o botão “Ignorar Tudo” faz com que o Microsoft Word 2013 nunca mais indique a palavra em 
questão como não reconhecida, porém não a adiciona ao dicionário. 

B) Clicar o botão “Ignorar” não faz com que a palavra em questão seja adicionada ao dicionário e 
também não a corrige, mantendo-a como está no documento. 

C) Clicar o botão “Adicionar” faz com que a palavra em questão seja adicionada ao dicionário e, por 
conseguinte, ela não será mais indicada como não reconhecida. 

D) Clicar o botão “Alterar” faz com que a palavra em questão seja substituída pela palavra escolhida 
na lista “Sugestões”, também presente no painel de tarefas “Ortografia”. 

E) Clicar o botão “Alterar Tudo” faz com que todas as ocorrências da palavra em questão sejam 
substituídas, no texto, pela palavra escolhida na lista “Sugestões”, também presente no painel de 
tarefas “Ortografia”. 

 

25ª QUESTÃO. No Microsoft Excel 2013, ao se selecionar uma célula que contenha um valor numérico 
e clicar o botão iniciador de caixa de diálogo, localizado no canto inferior direito do grupo “Número” na 
guia “PÁGINA INICIAL”, abre-se a caixa de diálogo “Formatar Células”. Considere as seguintes 
afirmativas a seguir sobre o formato de número “Porcentagem”, disponível nessa caixa de diálogo: 

I. Utilizar “Porcentagem” faz com que o valor da célula formatada seja multiplicado por 100. 
II. Utilizar “Porcentagem” faz com que o símbolo de porcentagem “%” seja exibido na célula 

formatada. 
III. É possível especificar o número de casas decimais que se deseja usar na célula formatada. 
IV. É possível especificar a utilização do separador de milhar. 
V. É possível especificar o modo de exibição dos números negativos. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

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

B) I, II e III, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II, III e V, apenas. 

E) II, III, IV e V, apenas. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

 
26ª QUESTÃO. Sobre os Conselhos Superiores da UFES, analise as afirmativas abaixo: 

I. O Conselho Universitário é o órgão superior deliberativo e consultivo em matéria de política 
universitária e administrativa, financeira, estudantil e de planejamento. 

II. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão central com funções consultivas e de 
aconselhamentos ao Reitor da UFES, sem caráter deliberativo. 

III. O Conselho de Curadores é o órgão consultivo e deliberativo, em matéria de fiscalização 
econômico-financeira da universidade. 

 
É CORRETO o que se afirma em  

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas.  

E) I, II e III. 

 
 
27ª QUESTÃO. Sobre os Centros Universitários da UFES, nos termos dos artigos 18 a 23 do 
Regimento Geral da UFES, é INCORRETO afirmar: 

A) Os Centros Universitários são subordinados ao Reitor. 

B) Os Centros Universitários são as unidades de ensino, de pesquisa e de extensão, em seus 
respectivos campos de conhecimento.  

C) Todo Centro Universitário da UFES é composto por uma Diretoria, dentre outros órgãos. 

D) O Centro Tecnológico é uma unidade de ensino profissional e de pesquisa aplicada. 

E) Os Centros Universitários não podem executar atividades de extensão, pois essas são exclusivas 
da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). 

 
28ª QUESTÃO. Sobre o pedido de acesso à informação previsto na Lei nº. 12.527/2011, é CORRETO 
afirmar: 

A) Em casos de informações de acesso irrestrito, admite-se pedido de informação anônimo, via correio 
eletrônico sem identificação. 

B) O pedido de acesso à informação deve conter justificativa do requerente, demonstrando interesse 
legítimo nas informações a serem prestadas. 

C) A informação armazenada em formato digital deve ser fornecida ao requerente em via impressa. 

D) Quando os órgãos e entidades do poder público dispuserem de sítios oficiais na internet, não 
poderão restringir que os pedidos de acesso à informação sejam feitos somente por meio de via 
escrita protocolada. 

E) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, inclusive nas hipóteses de reprodução 
de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.  
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29ª QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, aprovado por meio do Decreto nº. 1.171/1994, NÃO constitui dever do servidor 
público  

A) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe a existência do Código de Ética e estimular 
o seu integral cumprimento. 

B) retirar da repartição pública e guardar em sua residência bem pertencente ao patrimônio público 
que possa ser deteriorado. 

C) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva. 

D) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer 
outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições. 

E) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 
funções, tendo por escopo a realização do bem comum. 

 
 
30ª QUESTÃO. Sobre o Incentivo à Qualificação do servidor, previsto na Lei nº 11.091/2005, é 
CORRETO afirmar: 

A) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos 
proventos de aposentadoria e à pensão. 

B) O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando 
os certificados, considerados para a sua concessão, tiverem sido obtidos há mais de dois anos, 
contados da data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão. 

C) A aquisição de título em área de conhecimento, com relação direta ao ambiente organizacional de 
atuação do servidor, ensejará maior percentual na fixação do Incentivo à Qualificação do que a 
aquisição do título em área de conhecimento com relação indireta a esse ambiente. 

D) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são incorporados à aposentadoria, mas não à pensão, 
já que a pensão se restringe ao vencimento básico do servidor falecido.  

E) Para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, a definição das áreas de conhecimento 
relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de 
validação dos certificados e títulos levará em consideração os Códigos de Área do Conhecimento 
fixados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

31ª QUESTÃO. A Lei nº 8159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados e dá outras providências. De acordo com essa lei, é CORRETO afirmar: 

A) Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e de operações técnicas 
referentes, apenas, ao arquivamento em fase corrente e intermediária, visando ao recolhimento 
desses documentos para guarda permanente.  

B) Consideram-se arquivos os conjuntos de documentos, independentemente de sua natureza ou 
de seu suporte, produzidos e recebidos por órgãos públicos, por instituições de caráter público, 
por entidades privadas e por pessoas físicas em decorrência do exercício de atividades 
específicas.  

C) A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será 
realizada sempre que o setor que a produziu considerar pertinente, levando-se em conta a falta 
de espaço para arquivamento de documentos.  

D) Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos 
exclusivamente por pessoas físicas, em decorrência de suas atividades.  

E) Ao Arquivo Nacional não compete a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e 
recebidos pelo Poder Executivo Federal, nem a preservação e a garantia de acesso aos 
documentos sob sua guarda, nem o acompanhamento e a implementação da política nacional 
de arquivos.  

 
32ª QUESTÃO. De acordo com a teoria das três idades, é CORRETO afirmar: 

A) Os arquivos correntes, intermediários e permanentes correspondem, respectivamente, às três 
fases da teoria das três idades. 

B) O arquivo de primeira idade também pode ser nomeado intermediário. 

C) O arquivo de segunda idade é constituído de documentos em curso ou consultados 
frequentemente. 

D) O arquivo intermediário é constituído apenas por documentos que possuem valor histórico. 

E) A permanência dos documentos, tanto nos arquivos intermediários, quanto nos arquivos 
permanentes, é transitória. 

 
33ª QUESTÃO. De acordo com Santos; Innarelli e Souza (Orgs., 2007), as funções arquivísticas 
são desempenhadas pelo arquivista, em decorrência de seu exercício profissional. Sobre as funções 
arquivísticas, é CORRETO afirmar:  

A) A aquisição corresponde aos procedimentos relacionados à manutenção do maior rigor possível 
na produção dos documentos de arquivo, abrangendo definição de normas, de conteúdos, de 
modelos, de formatos e de trâmites.  

B) A criação/produção corresponde à entrada de documentos nos arquivos corrente, intermediário e 
permanente, e refere-se ao arquivamento corrente e aos procedimentos de transferência e de 
recolhimento de acervo.  

C) A descrição é uma ação que perpassa todo o ciclo de vida do documento, e seus elementos 
devem ser adequados a cada uma das suas fases, à unidade documental a qual se refere e às 
necessidades do usuário.  

D) A classificação de documentos é feita a partir de critérios preestabelecidos, da definição dos 
prazos de guarda e da destinação da documentação arquivística de uma dada instituição.  

E) A avaliação de documentos refere-se à manutenção da integridade física ou lógica desses, ao 
longo do tempo, e também às tecnologias que permitem seu processamento e sua recuperação. 
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34ª QUESTÃO. Em relação à classificação de documentos, Schellenberg (2002) afirma que:  

A) Ao agrupar os documentos públicos de acordo com sua função deve-se partir do maior 
agrupamento para o menor agrupamento de documentos.  

B) Na classificação por assunto, a estrutura orgânica fornece a base para grandes agrupamentos 
de documentos. Esses agrupamentos estão refletidos no próprio esquema de classificação ou na 
descentralização física dos documentos.  

C) Na elaboração de esquemas de classificação para documentos públicos deve-se aplicar um 
grande esquema geral de cabeçalhos de assuntos.  

D) Os documentos, uma vez agrupados por atividades, não podem ser agrupados de acordo sua 
função.  

E) Há três elementos principais a serem considerados na classificação de documentos públicos: a 
ação a que os documentos se referem, a estrutura do órgão que os produz e o assunto dos 
documentos.  

 
35ª QUESTÃO. A preservação é considerada uma função arquivística, por isso, uma política de 
preservação deve contemplar os documentos do arquivo, nos seus mais variados suportes. Sobre a 
preservação de documentos em diferentes suportes, é CORRETO afirmar: 

A) O suporte óptico possui uma diferença fundamental em relação às demais mídias pois permite a 
gravação da informação diversas vezes, seja no processo de fabricação ou na gravação por 
gravador de CD’s. Apenas o CD-RW e o DVD-RW não permitem regravações de informações.  

B) O suporte magnético tem como princípio básico de funcionamento o magnetismo, ou seja, nesse 
tipo de suporte, a informação armazenada é formada por cargas positivas e negativas que 
representam os dígitos binários. Uma das características principais desse suporte é que a 
informação gravada não pode ser modificada.  

C) A preservação da informação arquivística governamental, produzida e utilizada para a 
administração do Brasil, requer que os riscos de sua deterioração sejam considerados 
antecipadamente, já que não há necessidade de que os documentos sejam preservados, de 
forma contínua e a longo prazo.  

D) As mídias digitais são afetadas por diversas variáveis que influenciam diretamente sua 
durabilidade e sua confiabilidade. As varáveis que mais as afetam são: a temperatura, a 
umidade relativa do ar, o tempo de uso, a qualidade dos materiais que constituem a mídia, os 
campos magnéticos, a manipulação e a poluição.  

E) O projeto de preservação digital possibilita a recuperação imediata de informação, uma vez que 
os sistemas de backup utilizados permitem recuperar informações pertencentes a um sistema 
informatizado, que ainda está em uso, assim como recuperar informações de sistemas que já 
deixaram de existir.  
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36ª QUESTÃO. Leia o texto da portaria a seguir. 
 

 

 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

 

PORTARIA Nº 2.113, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015 

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais e 
estatutárias, e tendo em vista o que consta no protocolado nº 23068.756096/2015-70, 
RESOLVE: 

Art. 1 – Permitir que somente usuários qualificados e devidamente capacitados pelo NTI 
tenham acesso aos sistemas corporativos da UFES, garantindo, assim, a integridade das 
informações armazenadas no parque informático da UFES, seu sigilo, fidelidade, 
confiabilidade e qualidade. 

Parágrafo único – Os usuários devem estar informados da legislação sobre segurança da 
informação, em especial da Política de Segurança da Informação da UFES, bem como das 
penalidades decorrentes da violação das normas. 

[...] 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Boletim Oficial Ufes. Vitória, ano 52, n. 9, p. 65, set. 2015. Disponível 
em: <http://www.boletimoficial.ufes.br/sites/boletimoficial.ufes.br/files/publicacao_mensal/boufes_set15.pdf>. Acesso em: 3 
ago. 2017. Adaptado). 

 

De acordo com Lima (2010), considerando a portaria acima, é CORRETO afirmar: 

A) O termo “Parágrafo único” (linha 8) deveria ter sido grafado como “§ único”. 

B) O texto da portaria segue a formatação estabelecida no Manual de Redação da Presidência da 
República (2002) para os documentos do padrão ofício. 

C) O parágrafo inicial da portaria (linhas 1 a 3) é denominado ementa. 

D) O título da portaria deveria estar alinhado à esquerda. 

E) O termo “Art. 1” (linha 4) deveria ter sido grafado com algarismo ordinal, ou seja, “Art. 1o”. 
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37ª QUESTÃO. Um servidor da Ufes precisa redigir um documento oficial a ser enviado ao chefe do 
setor responsável pela manutenção predial da Universidade. Considerando essa informação e com 
base no Manual de Redação da Presidência da República (2002), analise as afirmativas a seguir. 

 

I. O vocativo a ser empregado no documento é “Senhor” ou “Senhora”, seguido do cargo ocupado 
pelo destinatário. 

II. O documento adequado a ser redigido pelo servidor é um ofício, pois a correspondência é 
destinada a outro setor da Universidade. 

III. O texto deve ser redigido em um único parágrafo, pois esse tipo de documento oficial 
caracteriza-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. 

IV. O arquivo virtual do documento deve ser nomeado com os seguintes dados: tipo do documento, 
número do documento e palavras-chave do conteúdo. 

V. O campo referente à identificação do destinatário deve ser preenchido com o nome completo do 
chefe do setor responsável pela manutenção predial da Universidade. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I, III e V, apenas. 

C) II, IV e V, apenas. 

D) III, apenas. 

E) IV, apenas. 

 

38ª QUESTÃO. Com base em Lima (2010), correlacione os atos administrativos apresentados na 
Coluna I às suas respectivas categorias indicadas na Coluna II . 

 

Coluna I   Coluna II  

(    ) Ofício  (1) Ato de assentamento 

(    ) Ata   (2) Ato deliberativo-normativo 

(    ) Portaria  (3) Ato de correspondência 

(    ) Mensagem   

(    ) Resolução    

(    ) Memorando   

 

A sequência numérica CORRETA que preenche os parênteses da Coluna I , de cima para baixo, é 

A) 3, 1, 2, 3, 2, 3. 

B) 2, 3, 2, 1, 3, 1. 

C) 1, 1, 2, 2, 3, 3. 

D) 3, 1, 3, 1, 2, 2. 

E) 2, 2, 3, 2, 3, 1. 
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39ª QUESTÃO. Com base nas informações apresentadas por Lima (2010) sobre a redação de ata, 
analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) Os números devem ser escritos por extenso nas atas, inclusive os referentes ao ano em datas. 

(  ) A ata pode ser dividida em quantos parágrafos forem necessários e possuir subdivisão em 
incisos e alíneas. 

(  ) Após a finalização da ata, caso seja verificado engano na redação, deve-se empregar a palavra 
“digo” ao final do texto, a fim de corrigi-lo. 

(  ) A ata deve ser redigida sem rasuras, emendas ou entrelinhas. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é 

A) F, V, V, F. 

B) V, F, V, V. 

C) F, V, F, F. 

D) V, F, F, V. 

E) V, V, V, V. 

 

40ª QUESTÃO.  

“Ato emanado de autoridade competente de órgãos de deliberação coletiva, colegiados ou dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, para estabelecer normas concernentes à administração, podendo 
conter determinações para execução de serviços.” 

(LIMA, A. O. Manual de Redação Oficial: teoria, modelos e exercícios. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 111). 

O ato administrativo a que se refere o excerto acima é denominado 

A) norma de execução. 

B) resolução. 

C) ordem de serviço. 

D) mensagem. 

E) portaria. 
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41ª QUESTÃO. Os princípios orçamentários são válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário de todos os entes federativos – União, estados, Distrito Federal e municípios – e são 
estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. Sobre 
os princípios orçamentários, analise as afirmativas, a seguir: 

I. Segundo o princípio da unidade ou da totalidade orçamentária, todas as receitas previstas e 
despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal de 
cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

II. Segundo o princípio da competência orçamentária, a LOA de cada ente federado deve conter 
todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público competente. 

III. Segundo o princípio da exclusividade orçamentária, a LOA não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para 
abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III.  

 

42ª QUESTÃO. A etapa de planejamento da despesa orçamentária abrange, geralmente, toda a 
análise para a formulação do plano e de ações governamentais que servirão de base para a fixação 
da despesa orçamentária. Após a etapa de planejamento, ocorrem as etapas de execução do 
orçamento. A etapa que faz parte da execução da despesa é conceituada como “o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de 
implemento de condição. E pode ser classificado em ordinário, estimativo e global.” Essa descrição 
corresponde:  

A) à estimativa da despesa.  

B) ao empenho da despesa.  

C) à liquidação da despesa.   

D) à inscrição em restos a pagar da despesa. 

E) ao pagamento da despesa. 
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43ª QUESTÃO. Conforme o Artigo 165 da Constituição Federal de 1988, os instrumentos de 
planejamento compreendem o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA). Sobre a LDO, analise as afirmativas a seguir:  

I. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) conterá Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

II. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) disporá sobre as normas relativas ao controle de custos 
e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. 

III. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. 

 
É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III.  

 

44ª QUESTÃO. Segundo a Lei n.° 4.320/1964, a abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para que a despesa ocorra e essa será precedida de 
exposição e de justificativa. Nesse contexto, NÃO é (são) considerado(s) recurso(s), 

A) o produto do somatório da dívida ativa recebida no respectivo período. 

B) o superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 

C) os provenientes de excesso de arrecadação. 

D) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em lei. 

E) o produto de operações de crédito autorizadas, de forma que, juridicamente, possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las. 

 

45ª QUESTÃO.  

“Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, 
para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.” 
(BRASIL. Lei n. 4.320/64, de 17 de março de 1964 – Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, de 23 de março de 1964.) 

O excerto acima refere-se ao conceito de 

A) restos a pagar.  

B) despesas de exercícios anteriores. 

C) dívida flutuante 

D) dívida fundada. 

E) suprimento de fundos. 
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46ª QUESTÃO. Sobre as normas constitucionais de organização do Estado brasileiro, é CORRETO 
afirmar: 

A) Os Senadores são os representantes do povo e são eleitos por meio do sistema proporcional de 
votos. 

B) Os Senadores são os representantes do povo e são eleitos por meio do sistema majoritário de 
votos. 

C) Os Deputados Federais são os representantes do povo, eleitos, por meio do sistema 
proporcional de votos, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

D) No Distrito Federal elegem-se Senadores, mas não se elegem Deputados Federais. 

E) Os Deputados Federais são eleitos por meio do sistema proporcional de votos para representar 
cada Estado da Federação, bem como o Distrito Federal.  

 
47ª QUESTÃO. NÃO é competência exclusiva do Congresso Nacional 

A) autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, 
ressalvados os casos previstos em lei complementar. 

B) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias. 

C) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 
qualquer uma dessas medidas. 

D) autorizar referendo e convocar plebiscito. 

E) autorizar, com a aprovação de, no mínimo, dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. 

 
48ª QUESTÃO. Compete privativamente à Câmara dos Deputados 

A) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

B) autorizar, com a aprovação de, no mínimo, dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra os Ministros de Estado. 

C) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

D) aprovar, por maioria absoluta e por meio de voto secreto, a exoneração, de ofício, do 
Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato. 

E) aprovar previamente, por meio de voto secreto, após arguição pública, a escolha de Presidente e 
Diretores do Banco Central.  

 
49ª QUESTÃO. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o processo legislativo NÃO 
compreende a elaboração de 

A) Leis Delegadas. 

B) Medidas Provisórias. 

C) Resoluções. 

D) Instruções Normativas. 

E) Emendas à Constituição.  
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50ª QUESTÃO. A respeito de Propostas de Emenda à Constituição, analise as seguintes 
afirmativas: 

I. A Proposta de Emenda à Constituição, quando originada de Casa Legislativa do Congresso 
Nacional, deve ser apresentada por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal. 

II. O Presidente da República, individualmente, tem o poder de propor uma Emenda à Constituição. 

III. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias 
Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa 
de seus membros. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas.  

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 
51ª QUESTÃO. Sobre o Presidente e o Vice-Presidente da República, de acordo com a 
Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar: 

A) Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República nos últimos 
dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em até 30 dias 
depois da última vaga, por meio de eleições diretas. 

B) Em caso de vacância do cargo de Presidente da República no primeiro ano de mandato, o Vice-
Presidente assumirá a presidência interinamente e convocará eleições indiretas em até 30 dias. 

C) Em caso de vacância do cargo de Presidente da República no primeiro ano de mandato, o Vice-
Presidente assumirá a presidência interinamente e convocará eleições diretas em até 30 dias.  

D) A eleição do Presidente da República importará a eleição do Vice-Presidente com ele registrado. 

E) Se na eleição para Presidente e Vice-Presidente da República forem totalizados 50% mais um 
de votos nulos, a eleição é anulada e se procede a novo pleito. 
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52ª QUESTÃO. Sobre os direitos e garantias fundamentais, de acordo com o expresso no art. 5º da 
Constituição Federal de 1988, analise as seguintes afirmativas: 
 
I. No Brasil, haverá pena de morte em caso de guerra declarada.  

II. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial. 

III. É livre a manifestação do pensamento, garantindo-se o anonimato. 

 
É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas.  

E) I, II e III. 

 
53ª QUESTÃO. De acordo com a Constituição Federal de 1988, será declarada a perda da 
nacionalidade do brasileiro que 

A) praticar crime contra a segurança nacional e traição à pátria, em caso de guerra declarada. 

B) tiver domicílio em outro país e não se apresentar às Forças Armadas aos 18 anos. 

C) tiver dupla cidadania. 

D) adquirir outra nacionalidade. 

E) tiver cancelada sua naturalização por ato do Ministro de Estado da Justiça.  

 
54ª QUESTÃO. Sobre a alienação de bens da Administração Pública, de acordo com a Lei nº. 
8.666/1993, é INCORRETO afirmar: 

A) Quando se tratar de bens imóveis, a alienação dependerá, para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais, de autorização legislativa. 

B) Em caso de dação em pagamento precedida da devida avaliação, dispensa-se a licitação na 
modalidade de concorrência para a alienação de bens. 

C) A Administração Pública poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de 
imóveis, dispensada a licitação, quando o uso se destinar a outro órgão ou entidade da 
Administração, qualquer que seja a localização do imóvel. 

D) Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação 
do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de avaliação do 
imóvel. 

E) Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao 
limite de R$ 650 mil, a Administração deverá proceder à alienação por meio da modalidade de 
leilão. 
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55ª QUESTÃO. Sobre as modalidades de licitação previstas na Lei nº. 8.666/1993, é CORRETO 
afirmar: 

A) A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado, com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias, na imprensa oficial. 

B) O concurso 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 a execução do objeto da licitação. 

C) A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

D) A modalidade de concorrência é obrigatória para obras e serviços com valores superiores a R$ 
100 mil.  

E) A licitação na modalidade de convite é facultada para compras e serviços que não sejam 
destinados a obras e serviços de engenharia com valores até R$ 100 mil.  

 
56ª QUESTÃO. Sobre a dispensa da licitação, de acordo com a Lei nº. 8.666/1993, analise as 
seguintes afirmativas: 

 
I. É dispensada a licitação na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 

consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido. 

II. A licitação não pode ser dispensada na contratação de fornecimento ou suprimento de energia 
elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado. 

III. Dispensa-se a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para as 
atividades contempladas no contrato de gestão. 

 
É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas.  

E) I, II e III. 
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57ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº. 8.666/1993, NÃO é motivo para rescisão do contrato com a 
Administração Pública 

A) a necessidade de modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo 
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários. 

B) a dissolução da sociedade. 

C) a subcontratação total ou parcial, pelo contratado, do objeto previsto no contrato. 

D) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato. 

E) a não liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto. 

 
58ª QUESTÃO. Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, analise as seguintes afirmativas: 

  
I. É vedada a transação, o acordo ou a conciliação nas ações de improbidade administrativa. 

II. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

III. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa independe da 
aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho 
de Contas. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas.  

E) I, II e III. 

 
59ª QUESTÃO. Nos termos da Lei nº. 8.112/1990, NÃO são considerados como de efetivo exercício 
os afastamentos em virtude de 

A) férias. 

B) licença-gestante, licença-adotante e licença-paternidade. 

C) participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação 
desportiva nacional, no País ou no exterior. 

D) licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração, que 
exceder a 30 (trinta) dias no período de 12 (doze) meses.   

E) licença para capacitação. 
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60ª QUESTÃO. Sobre o servidor estudante, conforme as concessões previstas na Lei nº. 
8.112/1990, é INCORRETO afirmar: 

A) O horário especial poderá ser concedido ao servidor estudante, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar desse servidor e o horário de funcionamento da 
repartição onde ele trabalha. 

B) O servidor estudante deverá compensar as horas que lhe foram concedidas para comparecer às 
aulas, devendo essa compensação ser feita no órgão ou entidade de efetivo exercício do 
servidor, respeitada a duração semanal do trabalho. 

C) O servidor estudante será dispensado de compensar, em outro horário, as horas em que esteve 
estudando, caso o seu horário de aula coincida com o horário de funcionamento da repartição 
onde ele trabalha. 

D) Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da Administração Pública, é assegurada, 
na localidade da nova residência ou na mais próxima, a matrícula em instituição de ensino 
congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. 

E) Se forem estudantes o cônjuge ou o companheiro, os filhos ou os enteados do servidor que 
vivam na sua companhia, bem como os menores sob sua guarda com autorização judicial, terão 
eles direito a matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, 
independentemente de vaga, se o servidor mudar de sede no interesse da Administração. 

 
 


