
CONCURSO PÚBLICO
PÃO DE AÇúCAR (AL) - FUNDAMENTAL - MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que
sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nab.
prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar  aparelhos eletrônicos,  tais  como telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ouc.
máquina fotográfica ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para  fins  de  correção  do  Cartão  de  Respostas,  serão  levadas  em  consideração  apenas  as7.
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota8.
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter9.
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas10.
devidamente preenchida e assinada ao fiscal  da sala.  Aquele que descumprir  esta regra será
ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 1.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  A  reciclagem  é  o  resultado  de  um  conjunto  de
técnicas e atividades que tem o objetivo de reaproveitar
e reutilizar os resíduos de substâncias em seus ciclos de
produção.

b)  Resíduo  é  todo  material  aproveitado  na  atividade
humana, utilizado por indústrias para fabricar produtos.
Ao término da fabricação, o que sobra dos resíduos é
chamado de matéria-prima.

c) O alumínio pode ser reciclado indefinidamente sem
perder  suas  caracter íst icas  no  processo  de
reaproveitamento, e consome aproximadamente 5% da
energia necessária para produção do alumínio primário.

d) O óleo de frituras pode ser reutilizado em fábricas de
sabão.

e) Reduzir a produção de lixo envolve consumir menos.
Assim, é possível evitar a geração de resíduos.

QUESTÃO 2.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Ao atender um usuário dos serviços, é recomendável
usar um tom de voz moderado, sendo desaconselhável
falar em um tom baixo demais ou mesmo gritando.

b) Quem pratica o atendimento deve evitar demonstrar
gentileza ao lidar com o usuário dos serviços públicos.

c) Para realizar um atendimento de qualidade, o servidor
público  pode  indicar  um  local  para  a  o  usuário  dos
serviços sentar enquanto aguarda, quando for o caso.

d) No atendimento telefônico, o atendente deve priorizar
a  necessidade do usuário  dos serviços,  prestando as
informações necessárias, quando possível.

e) A cultura organizacional da instituição onde o servidor
público está lotado pode influenciar o mesmo a agir de
forma proativa ou reativa no atendimento ao usuário dos
serviços.

QUESTÃO 3.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) A qualidade no serviço público envolve a comparação
das  expectativas  do  cidadão  com  a  percepção  do
serviço entregue. Esse conceito relaciona-se diretamente
com o atendimento recebido pelo usuário.

b)  Quando a percepção e as expectativas do usuário
sobre  a  prestação  de  serviços  são  maiores  que  a
qualidade  do  atendimento  recebido,  ocorre  a
insatisfação.

c)  No atendimento telefônico,  é recomendável  manter
uma atitude cordial.

d) A forma como o usuário dos serviços públicos vê a
instituição  poderá  sofrer  mudanças,  dependendo  do
atendimento recebido.

e)  Rapidez,  flexibilidade  e  cordialidade  não  são
características  desejáveis  ao  bom  atendimento.

QUESTÃO 4.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  No  atendimento  telefônico,  o  atendente  deve
agradecer ao usuário pela ligação ao término da mesma.

b) Adotar um comportamento humanizado é uma forma
de melhorar a qualidade no atendimento ao público.

c) Ao prestar informações a um usuário dos serviços, o
servidor público deve procurar transmitir as informações
de maneira clara e correta.

d) No contexto da comunicação e do atendimento ao
usuário dos serviços, o receptor ou destinatário é o que
recebe a mensagem.

e)  Conhecer  os  objetivos  da  instituição  é  um  fator
prejudicial à qualidade do atendimento por parte de um
servidor público municipal.

QUESTÃO 5.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Demonstrar comprometimento, atenção e paciência
com  o  intuito  de  solucionar  problemas,  promovendo
uma relação amistosa e de apoio ao cidadão,  é uma
forma de melhorar a qualidade no atendimento.

b) No atendimento telefônico, o atendente deve prestar
informações de forma objetiva e clara.

c)  O atendimento corresponde ao ato  de  atender,  ou
seja, ao ato de não prestar atenção às pessoas com as
quais mantemos contato.

d) Cumprimentar o usuário dos serviços, usando frases
como “Bom dia” ou “Como vai?”, demonstra acolhimento
e educação ao realizar o atendimento.

e)  A  ét ica  organizacional  funciona  como  um
componente  que  qualifica  o  relacionamento  com  os
usuários  dos  serviços  e,  portanto,  deve  ser  uma das
bases do bom atendimento.
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QUESTÃO 6.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Uma atitude displicente por parte do servidor público
municipal  ao  realizar  o  atendimento  do  usuário  dos
serviços  não  afeta  a  boa  impressão  que  se  tem  da
instituição.

b) As exigências da atualidade mudaram a relação entre
o servidor que realiza o atendimento e o cidadão usuário
dos  serviços  públicos.  O  cidadão  demanda  melhores
serviços  e  exige  melhor  gestão  dos  recursos  e  do
patrimônio público.

c) Colocar-se no lugar do usuário dos serviços e procurar
atender  às  expectativas  são  formas  de  melhorar  a
qualidade no atendimento.

d) No contexto da comunicação e do atendimento ao
usuário dos serviços, o código é a linguagem utilizada na
construção da mensagem.

e) A qualidade no atendimento é um fato que ajuda a
definir para o cidadão-usuário a imagem e credibilidade
da instituição pública.

QUESTÃO 7.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Ao realizar o atendimento de um usuário dos serviços,
o  servidor  público  deve  evitar  emitir  sons  e  realizar
gestos  que  possam  ser  interpretados  como  sinal  de
desleixo pela pessoa atendida.

b)  A  qualidade  do  atendimento  prestado  não  possui
relação com a mensagem transmitida para o usuário
dos serviços.

c)  O  atendimento  ao  público  se  realiza  a  partir  de
iniciativas  que  conduzem  uma  comunicação  eficaz,
eficiente,  saudável  e,  sobretudo,  que  garanta  a
satisfação  do  cliente.

d) No contexto do atendimento ao público, o profissional
proativo é aquele que mantém a qualidade de um agente
que se antecipa nas diversas tomadas de decisão.

e) Ao realizar o atendimento, é aconselhável manter a
calma mesmo com pessoas menos educadas.

QUESTÃO 8.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Ser  gentil,  atencioso  e  disposto  são  formas  de
melhorar  a  qualidade do atendimento ao usuário  dos
serviços.

b)  O  e-mail  institucional  apenas deve  ser  usado pelo
servidor  público  para  assuntos  relacionados  ao  seu
trabalho.

c)  Ignorar  o  usuário  dos  serviços  é  uma  atitude
desfavorável ao atendimento de qualidade.

d)  A  qualidade  do  atendimento  prestado  não  possui
relação  com  a  capacidade  de  se  comunicar  com  o
público.

e) No atendimento telefônico, se alguma informação não
ficou clara, deve-se pedir para a pessoa repetir ou falar
um pouco mais alto, caso necessário.

QUESTÃO 9.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  servidor  público  deve  desenvolver  uma  atitude
proativa no atendimento ao cliente, seja presencialmente
ou por telefone.

b) O servidor público deve tratar a todos com igualdade e
cordialidade.

c)  Um  usuário  insatisfeito  pode  reproduzir  uma
propaganda  negativa  sobre  determinada  instituição  e
influenciar outras partes interessadas.

d) Quem pratica o atendimento deve ser irresponsável
aos lidar com o usuário dos serviços públicos.

e) No atendimento telefônico, o atendente deve ouvir o
usuário com atenção, para compreender o que é dito e
como é dito.

QUESTÃO 10.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No atendimento ao usuário dos serviços, o atendente
deve agir com ética, moral e alteridade.

b)  Conhecer  a  estrutura  organizacional  da  instituição
onde  trabalha  é  um  fator  que  pode  prejudicar  o
atendimento realizado pelo servidor público ao usuário
dos serviços.

c)  A  cordialidade  e  o  profissionalismo  demonstrados
pelo servidor público são fatores que contribuem para
um atendimento de qualidade na instituição.

d)  No atendimento telefônico,  é  recomendável  ter  em
mãos papel e caneta ou outros meios que possam ser
úteis para anotar recados ou outras informações.

e) No contexto da comunicação e do atendimento ao
usuário  dos  serviços,  a  mensagem  é  o  produto
informacional transmitido.
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QUESTÃO 11.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No atendimento telefônico, o atendente deve sempre
iniciar o atendimento dizendo o seu nome e identificar a
organização ou o setor no qual atua.

b) No contexto da comunicação e do atendimento ao
usuário dos serviços, o emissor ou remetente é o que
emite a mensagem.

c)  Boa vontade e profissionalismo são características
dispensáveis ao atendimento de qualidade.

d)  Um  bom  atendimento  ao  usuário  dos  serviços
públicos contribui  para a consolidação da imagem da
instituição.

e)  Conhecer  as  atividades  realizadas  pelos  demais
servidores públicos na instituição é um fator favorável à
qualidade no atendimento ao usuário dos serviços.

QUESTÃO 12.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O tempo de decomposição do lixo varia de acordo
com a natureza do material. O vidro, por exemplo, possui
um tempo de decomposição superior ao do papel.

b) Utilizar novamente o material para outra função é uma
forma de reduzir a produção de resíduos. Assim, sempre
que for às compras, o cidadão deve priorizar produtos de
boa qualidade que possam ser reutilizados.

c) Lixo é qualquer material considerado útil, com grande
valor, gerado pela atividade humana, como um produto
recém-fabricado.

d) Muitos materiais podem ser reciclados, como o papel,
o vidro e o alumínio.

e) Em alguns casos, a reciclagem é um processo mais
barato do que a produção de um material  a partir  da
matéria-prima bruta.

QUESTÃO 13.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Reciclagem  é  a  transformação  de  material  novo,
matéria-prima ou um novo produto em lixo, ou seja, em
material cuja utilidade não tem mais função.

b) Adotar a educação ambiental, colocando os resíduos
recicláveis  nos  locais  devidos,  promove  uma  melhor
qualidade de vida para toda a população.

c)  A  partir  das  práticas  de  reciclagem  é  possível
economizar matéria-prima, água e energia elétrica, além
de diminuir a quantidade de lixo no aterro sanitário.

d)  As baterias e as pilhas são consideradas resíduos
tóxicos e devem ser encaminhadas aos postos de coleta
ou devolvidas aos pontos de venda. Os fabricantes são
responsáveis pela sua reciclagem.

e)  Para  reduzir  a  produção  de  resíduos  e  l ixo  é
recomendável  evitar  produtos descartáveis  e  procurar
comprar produtos com refil.

QUESTÃO 14.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Para que possam ser reciclados, os resíduos devem
ser misturados de forma adequada, a fim de obter uma
mistura homogênea entre resíduos sólidos e líquidos.

b)  Reciclar  é  transformar  materiais  já  usados,  lixo  e
resíduos,  por  meio  de  um  processo  artesanal  ou
industrial,  em  um  novo  produto,  novos  materiais  ou
novas matérias primas.

c)  Pilhas  e  baterias  apresentam em sua composição
metais como chumbo, cádmio e mercúrio, prejudiciais à
saúde humana. Assim, devem ser destinadas a postos
de coleta específicos.

d) A atitude de reciclar, além de diminuir a quantidade de
l i x o  a  s e r  t r a t a d a  e  e l i m i n a d a ,  c o n t r i b u i
significativamente  para  a  redução  da  extração  de
matérias-primas necessárias à produção de novos bens
de consumo.

e)  A  fim  de  facilitar  o  processo  de  reciclagem,  é
necessário  armazenar  os  resíduos  em  coletores
distintos a cada categoria. Por exemplo, o vidro não deve
estar misturado com o lixo orgânico.

QUESTÃO 15.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  A  reciclagem  diminui  a  exploração  dos  recursos
naturais e contribui para a preservação ambiental.

b)  Uma  das  alternativas  à  problemática  do  lixo  é  a
adoção  do  princípio  dos  três  Rs:  reduzir,  reutilizar  e
reciclar.  Esse  princípio  estimula  uma  mudança  de
comportamento que é favorável ao meio ambiente e à
redução da poluição.

c)  Uma etapa importante  do processo de  reciclagem
envolve organizar o lixo de acordo com sua natureza.
Por exemplo: plástico, orgânico, metal e madeira.

d)  Os resíduos não são passíveis de tratamento para
uma  futura  uti l ização  como  matéria-prima  na
manufatura de novos produtos, independentemente da
forma como se apresentam.

e) Uma das vantagens da reciclagem é a redução da
quantidade  de  resíduos  encaminhados  ao  aterro
sanitário  com  consequente  aumento  da  sua  vida  útil.
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QUESTÃO 16.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O aspecto cultural tem grande relevância na questão
da proatividade e nos demais aspectos que configuram
o atendimento.

b) Manter relação envolvendo a acolhida, a empatia e a
despedida é uma forma de oferecer ao usuário um bom
atendimento.

c) Ter domínio da norma culta da língua portuguesa é
um  fator  prejudicial  à  qualidade  do  atendimento  ao
público em uma instituição pública.

d) Quando as expectativas do cidadão são atingidas ou
superadas, temos um cidadão satisfeito com o serviço
público.

e) Para realizar um bom atendimento, o servidor público
deve ter paciência ao ouvir o usuário dos serviços.

QUESTÃO 17.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Na perspectiva do servidor público, o público externo,
ou usuários dos serviços, são todos aqueles atendidos
pela  instituição,  tais  como  os  demais  servidores,  os
fornecedores e os superiores imediatos.

b) O atendente deve esclarecer e direcionar os usuários
nas  dúvidas  quanto  aos  serviços  oferecidos  pela
instituição.

c) No atendimento telefônico,  o atendente deve evitar
usar frases que possam desapontar ou irritar o usuário,
como “não sabemos” ou “não podemos”.

d) Analisar as reclamações dos usuários é uma forma de
atuar em favor do bom atendimento.

e)  Utilizar  trajes  incompatíveis  com  o  ambiente
profissional é um fator que pode ser prejudicial ao bom
atendimento em uma instituição pública.

QUESTÃO 18.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Iniciar  uma conversa com uma atitude amigável  e
prestativa em relação ao usuário dos serviços é uma
forma de contribuir para a qualidade no atendimento.

b)  A  cultura  organizacional  se  refere  ao  universo  de
valores,  práticas,  crenças,  expectativas  e  normas que
são adotados dentro de uma determinada organização.

c) No contexto da comunicação e do atendimento ao
usuário  dos  serviços,  o  canal  é  o  meio  pelo  qual  é
transmitida a mensagem.

d)  Cooperar  com  os  outros  servidores  públicos  e
trabalhar em equipe são atitudes que podem favorecer a
qualidade no atendimento ao público.

e) Para o usuário dos serviços públicos, a pessoa que
está  realizando  o  atendimento  não  representa  a
instituição.

QUESTÃO 19.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O ambiente físico e a postura do servidor em relação
ao cidadão são fatores que influenciam a qualidade no
atendimento.

b)  Falar  com  tom  de  voz  elevado  diante  de  algum
desentendimento é um fator que pode ser prejudicial ao
bom atendimento em uma instituição pública.

c)  O  telefone  da  instituição  pública  deve  ser  usado
apenas  para  assuntos  de  cunho  profissional  e  não
pessoal.

d)  O  atendimento  de  qualidade  é  aquele  que  evita
atender  às  expectativas  do  usuário  dos  serviços
púbicos.

e)  Construir  uma cultura de melhoria contínua é uma
forma de atuar em favor de melhorar a qualidade do
atendimento em uma organização.

QUESTÃO 20.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Excelência no atendimento é o conjunto de atividades
desenvolvidas  por  uma  organização,  direcionadas  a
identificar  as  necessidades  dos  seus  usuários,
procurando  atender  suas  expectativas,  criando  ou
elevando  o  seu  nível  de  satisfação.

b) Ao atender o usuário dos serviços, o servidor púbico
deve  evitar  esclarecer  as  suas  dúvidas  ou  prestar
informações.

c) A empatia é um fator de extrema importância para a
excelência no atendimento.

d)  Ser  proativo  é  uma  atitude  favorável  ao  bom
atendimento.

e) No atendimento telefônico, o atendente deve atender
rapidamente  a  chamada,  sem  deixar  o  usuário  dos
serviços esperando desnecessariamente.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O desconhecimento e o anonimato são princípios que
devem ser seguidos por todos os agentes públicos no
exercício das suas funções.

b)  Ao adiar  algo ou prolongar uma situação para ser
resolvida  depois,  o  servidor  público  está  agindo  em
conformidade com o princípio da eficiência.

c)  Os  cargos  e  empregos  públicos  são  acessíveis
exclusivamente  aos  brasileiros,  ainda  que  não
preencham  os  requisitos  estabelecidos  em  lei.

d) O princípio da eficiência propõe que o servidor público
tente conseguir o menor rendimento com o máximo de
erros e/ou dispêndios.

e) Os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Dois vasos de 13 litros correspondem a um volume de
33 litros.

b) Um terreno retangular de 360m² pode ser dividido em
3 partes iguais de 150m² cada.

c) Eliana possuía 135 carros em sua loja. Após realizar a
venda de 56 veículos, ela passou a ter 62 carros em sua
loja.

d)  Rosa  possuía  92  camisas  em  sua  loja  e,  dessas,
vendeu 33. Assim, Rosa passou a ter 59 camisas em sua
loja após a venda.

e) Se João comprou 4 camisas a um preço unitário de
R$  21,30  cada,  então  ele  gastou  R$  96,90  em  sua
compra.

QUESTÃO 23.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Leo nasceu em 1967, ele teria completado 25 anos
em 1997.

b) Maria possuía 68 ovelhas e vendeu 11. Assim, Maria
passou a ter apenas 52 ovelhas após a venda.

c) Um lote de 48 caixas, com peso unitário de 2 kg cada,
pesará 96 kg.

d) Se Lilian nasceu em 2016, ela completará 22 anos em
2033.

e) Um lote de 135 caixas,  com peso unitário de 5 kg
cada, pesará 690 kg.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um lote de 33 caixas,  com peso unitário de 11 kg
cada, pesará 342 kg.

b) Um terreno retangular de 500m² pode ser dividido em
4 partes iguais de 125m² cada.

c) Se Dulci nasceu em 2012, ela completará 18 anos em
2040.

d) O resultado da expressão 125 + 12 + 43 é 140.

e) Se Bia comprou 8 quilos de feijão a um preço unitário
de R$ 3,40, então ela gastou R$ 33 em suas compras.

QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Priscila nasceu em 2009, ela completará 53 anos
em 2068.

b) Um terreno retangular de 840m² pode ser dividido em
5 partes iguais de 133m² cada.

c) Um lote de 72 caixas, com peso unitário de 3 kg cada,
pesará 245 kg.

d) Se Clau nasceu em 1977, então ela completará 73
anos em 2050.

e) Se Vera comprou 6 pares de meia a um preço de R$
12,60 cada par, então ela gastou um total de R$ 52,60
pelo conjunto das meias.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Rosa nasceu em 2001, ela completará 38 anos em
2042.

b) Um lote de 12 caixas, com peso unitário de 7 kg cada,
pesará 75 kg.

c) Cinco vasos de 19 litros correspondem a um volume
de 44 litros.

d) Se Ana comprou 10 frutas a um preço unitário de R$
6,5, então ela pagou R$ 55 pelo conjunto das frutas.

e) Se Elias nasceu em 1975, então ele completará 71
anos em 2046.
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QUESTÃO 27.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Tolher o desenvolvimento nacional é um dos objetivos
da República Federativa do Brasil.

b) Entre os objetivos da República Federativa do Brasil,
inclui-se o de garantir o desenvolvimento nacional.

c) A independência nacional é um princípio que rege as
relações  internacionais  da  República  Federativa  do
Brasil.

d) A solução pacífica dos conflitos é um princípio que
rege as relações internacionais da República Federativa
do Brasil.

e) A República Federativa do Brasil objetiva promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

QUESTÃO 28.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

b)  A  República  Federativa  do  Brasil  tem  a  cidadania
como um dos seus fundamentos.

c) A República Federativa do Brasil tem a dignidade da
pessoa humana como um dos seus fundamentos.

d) Construir uma sociedade livre, injusta e solidária é um
dos objetivos da República Federativa do Brasil.

e)  Um  dos  objetivos  fundamentais  da  República
Federativa  do  Brasil  é  construir  uma  sociedade  livre,
justa e solidária.

QUESTÃO 29.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No Brasil, o povo exerce o poder diretamente ou por
meio  de  representantes  eleitos,  nos  termos  da
Constituição  Federal.

b)  Promover a pobreza e a marginalização é um dos
objetivos da República Federativa do Brasil.

c)  A  República  Federativa  do Brasil  tem o pluralismo
político como um dos seus fundamentos.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  tem  os  valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa como um dos
seus fundamentos.

e) A igualdade entre os Estados é um princípio que rege
as relações internacionais da República Federativa do
Brasil.

QUESTÃO 30.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A pessoalidade e a subjetividade são princípios que
devem  nortear  a  conduta  de  todos  os  servidores
públicos.

b) Os princípios da administração pública, presentes na
Constituição Federal, devem ser observados por todos
os entes públicos.

c) Ao ocultar seus atos e informações necessárias aos
usuários dos serviços, o servidor público está agindo de
acordo com os princípios da legalidade e da publicidade.

d) O princípio da impessoalidade refere-se à qualidade
ou atitude do servidor público em dar total publicidade e
conhecimento sobre seus atos.

e)  Eficiência  na  administração  pública  significa  fazer
menos  com  mais,  ou  seja,  significa  desperdiçar
recursos.

QUESTÃO 31.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  legalidade  na  administração  pública  significa
promover comportamentos fraudulentos no âmbito da
administração direta.

b) A moralidade é um princípio da administração pública.

c) A procrastinação é um comportamento considerado
normal e aceitável no serviço público, pois é aderente
aos princípios da moralidade e eficiência.

d)  O  princípio  da  legalidade  refere-se  à  qualidade  ou
estado do que é ilegal, na administração pública.

e) O princípio da eficiência busca maximizar os gastos
das entidades públicas.

QUESTÃO 32.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O princípio da legalidade busca a valorização de ações
criminosas e o estímulo às práticas ilegais.

b)  A  amoralidade  e  a  libidinagem  são  princípios  que
devem  ser  seguidos  por  todas  as  entidades  da
administração pública direta e indireta.

c)  Os  cargos  públicos  são  acessíveis  exclusivamente
aos  brasileiros,  enquanto  as  funções  públicas  são
acessíveis exclusivamente aos estrangeiros.

d)  O  princípio  da  publicidade  propõe  que  o  servidor
nunca torne públicos seus atos, ou seja,  mantenha-os
desconhecidos.

e)  As  ações  e  projetos  governamentais  devem  ser
realizados em consonância com o princípio da eficiência.



Instituto ADM&TEC | PÃO DE AÇÚCAR (AL) - FUNDAMENTAL - MANHÃ

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Página 8 de 10

QUESTÃO 33.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O princípio da moralidade refere-se à qualidade ou
característica do que é amoral ou imoral.

b)  Moralidade  na  administração  pública  significa
promover o aviltamento, a desonestidade e a ignomínia
nas ações dos servidores públicos.

c) A legalidade é um princípio que deve ser observado
por todos os agentes públicos na execução dos seus
atos.

d)  O  princípio  da  ineficiência  deve  ser  observado
exclusivamente pelos Municípios.

e)  A  i l ic i tude  é  um  pr incípio  fundamental  da
administração  pública.

QUESTÃO 34.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) A prevalência dos direitos humanos é um princípio
que  rege  as  relações  internacionais  da  República
Federativa do Brasil.

b) A não-intervenção é um princípio que rege as relações
internacionais da República Federativa do Brasil.

c)  A  República  Federativa  do  Brasil  tem  a  soberania
como um dos seus fundamentos.

d) Amainar a dignidade da pessoa humana é um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil.

e) A Constituição Federal determina que todo o poder
emana do povo.

QUESTÃO 35.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Reduzir as desigualdades sociais e regionais é um dos
objetivos da República Federativa do Brasil.

b) A defesa da paz é um princípio que rege as relações
internacionais da República Federativa do Brasil.

c) São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Organizativo, o Eletivo e o Judiciário.

d) O repúdio ao terrorismo e ao racismo é um princípio
que  rege  as  relações  internacionais  da  República
Federativa do Brasil.

e)  A autodeterminação dos povos é um princípio que
rege as relações internacionais da República Federativa
do Brasil.

GOVERNO ANUNCIA MUDANÇAS NO ENSINO MÉDIO

Entre  as  mudanças  anunciadas  recentemente  pelo
Ministro da Educação para o Ensino Médio,  estão o
aumento do tempo de permanência dos estudantes na
escola e a grade de disciplinas obrigatórias, que será
reduzida para promover a "flexibilização" do currículo.
(Extraído de G1 Educação, com adaptações)

QUESTÃO 36.

Leia  o  texto  'GOVERNO  ANUNCIA  MUDANÇAS  NO
ENSINO MÉDIO', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O autor utiliza-se de rimas e versos para criticar as
diferentes facetas da realidade social.

b) O autor utiliza dados e estatísticas para defender a
redução do uso de agrotóxicos nas lavouras.

c) A palavra “escola” assume a função de interjeição no
texto.

d) No texto, a palavra “currículo” é um substantivo.

e)  Trata-se  de um texto  argumentativo  que aborda a
temática do uso de drogas nas escolas.

QUESTÃO 37.

Leia  o  texto  'GOVERNO  ANUNCIA  MUDANÇAS  NO
ENSINO MÉDIO', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a)  O  texto  trata  de  mudanças  relacionadas  ao  setor
educacional.

b) No texto, o termo “obrigatórias” é classificado como
pronome.

c)  O  texto  traz  informações  sobre  a  atuação  de
membros do governo no combate às drogas.

d)  O  texto  aborda  a  temática  da  necessidade  de
promover a prática esportiva entre jovens.

e) O autor argumenta em favor do aumento das ações
de  fiscalização  sobre  a  produção  de  alimentos
industrializados.

QUESTÃO 38.

Leia  o  texto  'GOVERNO  ANUNCIA  MUDANÇAS  NO
ENSINO MÉDIO', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto apresenta rimas e versos, como um poema.

b) Trata-se de um texto instrucional que apresenta ao
leitor  o  procedimento  a  ser  seguido  para  realizar  a
matrícula  de crianças e  jovens na Rede Municipal  de
Ensino.

c) O texto utiliza metáforas para explicar as mudanças
climáticas.

d) A partir de entrevistas com especialistas no assunto, o
autor  desenvolve  a  sua  argumentação em defesa  do
consumo de alimentos orgânicos.

e) Trata-se de um texto jornalístico que fala sobre um
tema ligado a mudanças na educação pública.
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QUESTÃO 39.

Leia  o  texto  'GOVERNO  ANUNCIA  MUDANÇAS  NO
ENSINO MÉDIO', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto trata de temas como saúde e segurança.

b) O texto faz referência à atuação de um membro do
governo ligado ao Ministério da Educação.

c) No texto, o vocábulo “promover” é um substantivo.

d)  O  vocábulo  “que”,  no  texto,  pode  ser  classificado
como artigo.

e) O texto apresenta sentimentos íntimos do autor sobre
o tema.

QUESTÃO 40.

Leia  o  texto  'GOVERNO  ANUNCIA  MUDANÇAS  NO
ENSINO MÉDIO', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto busca convencer o leitor sobre a importância
de unir-se aos movimentos sociais  contra as injustas
reformas  no  setor  educacional  promovidas  pelo
governo.

b) O texto traz dicas sobre como melhorar as chances
de obter uma boa pontuação no ENEM.

c) O texto procura informar o leitor sobre os benefícios
da prática de Educação Física na escola.

d)  O texto traz instruções sobre como os estudantes
devem  organizar  seus  estudos  durante  o  Ensino
Fundamental.

e) O texto apresenta um posicionamento do Governo em
favor da "flexibilização" do currículo.
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RASCUNHO


