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

TÉCNICO(A) EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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) Manter os programas instalados com as versões mais
recentes  é  uma  forma  de  elevar  a  segurança  do
computador.

b) Fazer regularmente backup dos dados é uma forma
de  elevar  a  segurança  dos  dados  pessoais  e
profissionais.

c) Utilizar a conta de administrador apenas o mínimo
necessário  é  uma  forma  de  elevar  a  segurança  em
computadores pessoais e profissionais.

d) O uso de programas não originais pode colocar em
risco  a  segurança  do  computador,  já  que  muitos
fabricantes não permitem a realização de atualizações
quando detectam versões não licenciadas.

e) Utilizar senhas curtas, como 1234 ou ABCD, é uma
forma de elevar a segurança contra o acesso indevido às
contas  pessoais  e  roubo  de  informações  em
computadores  e  na  internet.

QUESTÃO 2.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O servidor público deve observar a publicidade dos
seus atos (exceto quando protegidos por requisitos de
confidencialidade) e facilitar a fiscalização de todos os
atos ou serviços por quem de direito.

b) O servidor público deve cumprir com zelo as tarefas
do cargo.

c) O descumprimento dos procedimentos de segurança
por parte dos servidores ou da instituição não é um fator
relacionado com a ocorrência de acidentes de trabalho.

d) Perguntar ao usuário dos serviços como você pode
ajudá-lo e procurar entendê-lo é uma das regras mais
importantes para se realizar um bom atendimento.

e)  Os  riscos  de  toda  a  natureza  (físicos,  químicos,
ergonômicos etc.)  são inerentes a diversas categorias
profissionais.  Assim,  cabe  ao  servidor  público  ter
consciência sobre as práticas de saúde e segurança que
devem ser adotadas em seu ambiente de trabalho.

QUESTÃO 3.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  É  dever  do  servidor  público  zelar  pelos  seus
equipamentos de proteção individual.

b)  Vírus,  bactérias,  protozoários,  fungos,  bacilos  e
parasitas são exemplos de riscos biológicos que podem
ocorrer no ambiente de trabalho.

c) Todo ambiente laboral apresenta um ou mais riscos
ao servidor. São perigos próprios ao trabalho, mas que
devem ser monitorados, prevenidos e tratados.

d)  O equipamento de proteção individual  (EPI)  é  uma
barreira  física  que  diminui  os  riscos  durante  as
atividades laborais.

e) Presteza, cordialidade e cortesia são características
prejudiciais  ao  bom  atendimento  do  usuário  dos
serviços públicos.

QUESTÃO 4.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Postura  inadequada e  sobrecarga  de  trabalho  são
exemplos  de  riscos  químicos  que  podem  ocorrer  no
ambiente de trabalho.

b) Ao realizar o atendimento de um usuário dos serviços
portador de deficiência,  o servidor deve ter em mente
que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da
pessoa.

c)  Ao  constatar  risco  grave  e/ou  perigo  iminente,  o
servidor  público  deve  interromper  imediatamente  a
tarefa.

d)  Ao comunicar-se  com um usuário  dos  serviços,  o
servidor público deve procurar transmitir uma imagem
profissional  de  eficácia  e  de  bom  funcionamento  da
instituição.

e)  É  dever  da  Comissão  Interna  de  Prevenção  de
Acidentes numerar as condições inseguras existentes no
ambiente de trabalho.

QUESTÃO 5.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No exercício da sua profissão, o servidor público não
deve mentir e nem esconder informações importantes
do  usuário  dos  serviços,  exceto  quando  se  tratar  de
informações sigilosas.

b) Condições seguras de trabalho minimizam os perigos
de  acidentes  e  as  chances  de  desenvolver  doenças
relacionadas ao ambiente de trabalho.

c)  Iluminação deficiente ou inexistente pode acarretar
aumento na taxa de acidentes em um local de trabalho.

d)  Saber  ouvir  é  uma  característica  prejudicial  ao
atendimento telefônico.

e) O servidor público, ao realizar o atendimento de um
cidadão,  deve  sempre  cumprimentá-lo  de  forma
simpática  e  cordial.
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QUESTÃO 6.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Promover  o  atendimento  cordial  do  usuário  dos
serviços e a defesa da imagem do serviço público são
resultados esperados da atuação ética  por  parte  dos
servidores públicos.

b) O servidor público deve manter-se atualizado com a
legislação  principalmente  quando  relacionada  ao
exercício  da  função.

c) A inexistência de avisos, sinalização sonora ou visual
alertando  para  os  riscos  não  é  um  fator  que  pode
agravar a ocorrência de acidentes de trabalho.

d) O servidor público deve vestir-se adequadamente para
o exercício da função.

e) É dever do servidor público demonstrar cuidado no
tratamento com o usuário dos serviços.

QUESTÃO 7.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O uso de ferramentas gastas ou inadequadas pode
elevar o risco de acidentes de trabalho.

b) Ruído, calor e frio são exemplos de riscos físicos que
podem ocorrer no ambiente de trabalho.

c) Névoa, vapor, poeira e fumos metálicos são exemplos
de riscos químicos que podem ocorrer no ambiente de
trabalho.

d)  Ao  manter  o  local  de  trabalho  desorganizado,  o
servidor público está contribuindo para a formação de
uma boa impressão perante o usuário dos serviços.

e) O servidor público deve procurar ser o mais objetivo,
claro e transparente possível em relação aos serviços
oferecidos.

QUESTÃO 8.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) É dever do servidor público demonstrar caráter íntegro
diante do usuário dos serviços.

b) A falta de planejamento e de gestão comprometida
com a segurança e a saúde no trabalho não é um fator
relacionado com a ocorrência de acidentes no ambiente
de trabalho.

c)  Umidade  excessiva  ou  deficitária  no  ambiente  de
trabalho pode ser prejudicial à saúde dos servidores que
ali exercem suas atividades.

d) A fim de reduzir os riscos de acidentes, o servidor
público  deve  procurar  usar  luvas  antes  de  manipular
produtos químicos.

e) O servidor público deve atuar em favor da promoção
de  ações  de  conscientização  quanto  aos  riscos  no
ambiente de trabalho.

QUESTÃO 9.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  servidor  público  deve  executar  o  trabalho  com
atenção  e  calma  e  sempre  notificar  todo  acidente
ocorrido durante o trabalho.

b)  É  dever  do  serv idor  púb l ico  demonst rar
indisponibilidade e desatenção durante a realização das
suas atividades.

c)  Ao  atender  um  telefonema  de  um  usuário  dos
serviços, o servidor deve saber ouvir o interlocutor para
responder a suas demandas de forma cordial,  clara e
objetiva.

d)  A  ética  no serviço  público  está  fundamentada em
alguns princípios, como a moralidade e a eficiência, por
exemplo.

e)  É  dever  da  Comissão  Interna  de  Prevenção  de
Acidentes esclarecer os servidores públicos quanto às
normas e procedimentos de segurança no trabalho.

QUESTÃO 10.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O servidor  público  não deve manifestar  respeito  e
cordialidade ao lidar com o usuário dos serviços.

b)  Armazenar  de  forma  organizada  os  materiais  e
equipamentos de trabalho é um procedimento que ajuda
a reduzir os riscos de acidentes no ambiente de trabalho.

c)  A  ausência  de  treinamentos  específicos  para  o
exercício da profissão pode elevar os riscos de acidentes
de trabalho.

d) É dever do servidor público demonstrar igualdade no
tratamento com os usuários do serviço público.

e) O servidor público deve ser cortês, ter boa vontade no
atendimento,  atenção  nas  atividades,  dedicação  no
serviço  público,  entre  outras  características  que
demonstram  o  seu  crescimento  profissional.
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QUESTÃO 11.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  É  dever  do  serv idor  púb l ico  demonst rar
disponibilidade e atenção durante a realização das suas
atividades.

b)  A  ética  no serviço  público  está  fundamentada em
alguns princípios, como a legalidade e a impessoalidade,
por exemplo.

c) Em uma instituição pública, um código de ética busca
assegurar que sejam respeitados o compromisso moral
e  o s  p a d r õ e s  d e  q u a l i d a d e  d e l i n e a d o s  n o
comportamento  social  e  profissional  de  todos  os
servidores.

d) Ao receber um telefonema, o servidor não assume a
responsabilidade  pelas  informações  transmitidas  por
ele.

e) Conhecer bem a instituição é fundamental para que se
ofereça um bom atendimento ao usuário dos serviços.

QUESTÃO 12.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Radiações (ionizantes e não ionizantes) são exemplos
de riscos biológicos no ambiente de trabalho.

b) Substâncias, compostos ou outros produtos químicos
são  exemplos  de  riscos  químicos  no  ambiente  de
trabalho.

c)  Riscos  ergonômicos  estão  ligados  à  execução  de
tarefas, à organização e às relações de trabalho.

d) Realizar trabalho em turno noturno ou em jornadas
prolongadas  são  exemplos  de  fatores  relacionados  a
riscos ergonômicos no ambiente de trabalho.

e) Gases e vapores são exemplos de riscos químicos no
ambiente de trabalho.

QUESTÃO 13.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Névoas e neblinas são exemplos de riscos químicos
no ambiente de trabalho.

b) Trabalhar em ambiente de monotonia, repetitividade e
situações  causadoras  de  estresse  são  exemplos  de
fatores relacionados a riscos ergonômicos no ambiente
de trabalho.

c) Arranjo físico inadequado e pisos pouco resistentes
ou  irregulares  são  fatores  relacionados  a  riscos  de
acidentes no ambiente de trabalho.

d) Utilização de mobiliário inadequado e realização de
trabalho  em  posturas  incorretas  são  exemplos  de
fatores relacionados a riscos ergonômicos no ambiente
de trabalho.

e) Pressões anormais e umidade são exemplos de riscos
psicológicos no ambiente de trabalho.

QUESTÃO 14.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Trabalhar  sob  controle  rígido  de  tempo  para
produtividade  e  imposição  de  ritmos  excessivos  são
exemplos de fatores relacionados a riscos ergonômicos
no ambiente de trabalho.

b) Máquina e equipamentos sem proteção e ferramentas
impróprias  ou defeituosas são fatores  relacionados a
riscos de acidentes no ambiente de trabalho.

c) A realização de esforço físico intenso e levantamento
e transporte manual de peso são exemplos de fatores
relacionados  a  riscos  ergonômicos  no  ambiente  de
trabalho.

d) Poeiras e fumos são exemplos de riscos químicos no
ambiente de trabalho.

e) Frio e calor são exemplos de riscos ergonômicos no
ambiente de trabalho.

QUESTÃO 15.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O contato do homem com parasitas e bacilos são
exemplos de riscos biológicos no ambiente de trabalho.

b) O contato do homem com protozoários e fungos são
exemplos de riscos biológicos no ambiente de trabalho.

c)  O  contato  do  homem  com  vírus  e  bactérias  são
exemplos de riscos biológicos no ambiente de trabalho.

d) Ruídos e vibrações são exemplos de riscos químicos
no ambiente de trabalho.

e)  Iluminação  excessiva  ou  insuficiente  e  instalações
elétricas defeituosas são fatores relacionados a riscos
de acidentes no ambiente de trabalho.

QUESTÃO 16.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  servidor  público  deve  ser  assíduo  e  pontual  no
trabalho,  pois  sua  ausência  atrapalha  a  rotina  do
trabalho, refletindo de forma negativa em todo o sistema
e nos serviços prestados aos usuários.

b) O servidor público deve preferir utilizar um tom de voz
moderado  ao  comunicar-se  com  seus  colegas  de
trabalho e com o usuário dos serviços, principalmente
em ambientes fechados.

c)  A  ética  no  serviço  público  está  fundamentada em
alguns princípios, como a publicidade e o cumprimento
das diretrizes organizacionais.

d) O servidor público deve manter o seu local de trabalho
limpo e organizado.

e) O ambiente de trabalho pode envolver riscos visíveis e
invisíveis. Por isso, o servidor público deve entender que
a saúde e a segurança são dispensáveis ao exercício da
sua profissão.
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QUESTÃO 17.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) É dever do servidor público demonstrar respeito às
pessoas, aos cidadãos e aos usuários dos serviços.

b) Em respeito ao princípio da impessoalidade, o gerente
de uma unidade ou instituição pública não deve permitir
que a ausência de um servidor atrapalhe o atendimento
dos usuários ou a prestação de um serviço.

c) Em uma instituição pública, todas as informações são
de domínio público. Assim, o servidor público deve evitar
o  sigilo,  ainda  que  seja  com  relação  aos  assuntos
confidenciais da entidade.

d)  O  servidor  público  deve  procurar  orientação  caso
tenha  dúvidas  de  como  ut i l izar  determinado
equipamento de proteção individual (EPI) ou ferramenta
de trabalho.

e)  O  servidor  público  deve  abster-se  de  exercer  sua
função ou autoridade com fins estranhos ao interesse
público, mesmo que observadas as formalidades legais.

QUESTÃO 18.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O servidor público tem o compromisso social e moral
de zelar pela imagem do serviço público.

b) Conhecer o que o usuário deseja é um importante
passo para se alcançar um nível superior de satisfação
do mesmo com os serviços públicos.

c)  Quando uma atividade exigir  o  uso de calçado de
segurança,  o  servidor  deve saber  que o  equipamento
tem a função de proteger contra cortes, perfurações e
infiltrações, queda de objetos e impactos para diversas
atividades.

d) Demonstrar prazer em atender o usuário e em ajudá-
lo  no  que  ele  precisar  são  formas  de  melhorar  a
percepção do cidadão quanto à qualidade dos serviços
prestados por uma instituição pública.

e)  O  servidor  público  deve  respeitar  a  hierarquia  e
obedecer aos seus superiores, ainda que a ordem seja
contrária  à  legalidade  e  aos  princípios  que  regem  a
administração pública.

QUESTÃO 19.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) A ausência de orientação ou treinamento adequado
para  a  realização  das  atividades  não  é  um  fator
relacionado à ocorrência de acidentes de trabalho.

b) O servidor público deve respeitar a hierarquia quando
a ordem estiver dentro da legalidade e dos princípios que
regem a administração pública.

c) Todo servidor (estatutário, comissionado, terceirizado,
contratado e estagiário) deve respeitar os princípios da
administração pública.

d)  O  servidor  público  deve  cumprir  os  prazos  legais,
certificando-se de que o atendimento aos usuários deve
ser de qualidade.

e) Para conquistar a confiança do usuário dos serviços, é
necessário transmitir segurança ao mesmo. Por isso, o
servidor público deve estudar detalhadamente o serviço
que irá oferecer.

QUESTÃO 20.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O servidor público deve demonstrar  ética em suas
atitudes  no  serviço  e  em  sua  vida  particular  como
obrigação perante a sociedade.

b) O servidor público não deve demonstrar o desejo de
servir  ao  usuário  dos  serviços,  pois  é  necessário
desvalorizar qualquer solicitação do cidadão.

c)  O  servidor  público  deve  comunicar  aos  superiores
todo  e  qualquer  ato  ou  fato  contrário  ao  interesse
público.

d) Conhecer os riscos do ambiente de trabalho é um
grande trunfo, pois a conscientização gera a prevenção
contra acidentes e doenças.

e)  Os  servidores  públ icos  devem  cumprir  os
procedimentos de segurança, usar os equipamentos de
proteção individual (EPIs) e proteger uns aos outros.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O Distrito  Federal  pode instituir,  no âmbito de sua
competência, planos de carreira para os servidores da
administração pública direta.

b) Na perspectiva do processo administrativo, considera-
se autoridade o servidor ou agente público dotado de
poder de decisão.

c) No Brasil, é inconstitucional a reserva de vagas para
as  pessoas  portadoras  de  deficiência  em  concursos
públicos.

d) A ampla defesa e o contraditório são princípios que
devem ser obedecidos pela administração pública.

e) A administração pública deve obedecer aos princípios
da legalidade e da finalidade.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Para cercar completamente um imóvel localizado em
um terreno retangular com largura igual a 33 metros e
comprimento igual  a  63 metros será necessária  uma
cerca com comprimento igual a 97 metros.

b) A raiz quadrada de 900 corresponde a 36.

c) Se um quadrado possui lado igual a 11 cm, então sua
área será igual a 112 cm².

d)  Pollyana  comprou  um  computador  e  obteve  um
desconto  de  28%.  Sabendo  que  o  preço  inicial  do
produto era de R$ 1.600, Pollyana deverá pagar mais de
R$ 1.200 pelo item.

e)  Se um galpão em forma de quadrado possui  lado
igual a 19m, então sua área será igual a 361m².

QUESTÃO 23.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se um terreno em forma de quadrado possui  lado
igual a 16 km, então sua área será igual a 256 km².

b)  Se um galpão em forma de quadrado possui  lado
igual a 17m, então sua área será inferior a 230m².

c) Se um quadrado possui lado igual a 9 cm, então sua
área será inferior a 80 cm².

d) A raiz quadrada de 441 corresponde a 27.

e) Rodrigo comprou um pendrive e obteve um desconto
de 25%. Sabendo que o valor original do produto era de
R$ 24, Rodrigo deverá pagar R$ 16 pelo item.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um lote de 35 caixas, pesando 40 quilos cada uma,
terá um peso total superior a 1.280 quilos.

b) A raiz quadrada de 1.024 corresponde a 24.

c) Luiz comprou uma gravata e obteve um desconto de
3%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
40, Luiz deverá pagar menos de R$ 36 pelo item.

d) Marcelo comprou um livro e obteve um desconto de
30%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
55, Marcelo deverá pagar R$ 28,50 pelo item.

e) Viviana comprou uma lâmpada de neon e obteve um
desconto  de  10%.  Sabendo  que  o  preço  inicial  do
produto era de R$ 78, Viviana deverá pagar R$ 67 pelo
item.

QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se um triângulo possui arestas com dimensões iguais
a 28m, 24m e 23m, então seu perímetro será igual a
70m.

b) Se um terreno retangular possui largura igual a 21
metros  e  comprimento  igual  35  metros,  então  o  seu
perímetro será menor que 100 metros.

c) A raiz quadrada de 625 corresponde a 33.

d)  Se um terreno possui  largura igual  a  12 metros e
comprimento igual  14  metros,  então o  seu perímetro
será igual a 52 metros.

e)  Se um terreno possui  largura igual  a  30 metros e
comprimento igual  56  metros,  então o  seu perímetro
será igual a 131 metros.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ricardo comprou um notebook e obteve um desconto
de 26%. Sabendo que o preço inicial do produto era de
R$ 1.950, Ricardo deverá pagar mais de R$ 1.500 pelo
item.

b) Júnior comprou uma caneta e obteve um desconto de
30%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
5, Júnior deverá pagar R$ 2,65 pelo item.

c) A raiz quadrada de 961 corresponde a 36.

d) Se Rejane nasceu em 2002, então ela completará 21
anos após o ano de 2022.

e) Ana comprou uma pizza e obteve um desconto de
10%. Sabendo que o preço inicial do produto era de R$
35, Ana deverá pagar mais de R$ 32 pelo item.
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QUESTÃO 27.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  retirar  a
segurança  dos  brasileiros  e  estrangeiros  residentes
neste País.

b) A República Federativa do Brasil busca a integração
econômica, porém não política, dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.

c) A República Federativa do Brasil busca a integração
social, porém não cultural, dos povos da América Latina,
visando  à  formação  de  uma  comunidade  latino-
americana  de  nações.

d) No Brasil, a Constituição Federal de 1988 garante aos
brasileiros a inviolabilidade do direito à vida.

e) Nos termos da Constituição Federal de 1988, apenas
os homens possuem o direito à liberdade e à igualdade
no Brasil.

QUESTÃO 28.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 instituiu um regime
totalitário socialista no Brasil.

b)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  tolher  o
exercício dos direitos individuais dos brasileiros.

c) No Brasil, a Constituição Federal de 1988 garante ao
poder Judiciário o direito de obrigar qualquer cidadão a
fazer  ou  deixar  de  fazer  alguma  coisa  ainda  que
contrária à lei.

d) No Brasil, qualquer cidadão poderá ser obrigado pelo
Estado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ainda
que contrária à lei.

e) A concessão de asilo político é um princípio que rege
as relações internacionais da República Federativa do
Brasil.

QUESTÃO 29.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Homens  e  mulheres  são  diferentes  em  direitos  e
obrigações, nos termos da Constituição Federal de 1988.

b)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  impedir  a
liberdade dos  cidadãos brasileiros  e  dos  estrangeiros
residentes neste País.

c)  No  Brasil,  a  Constituição  Federal  de  1988  tolhe  o
direito à igualdade e à segurança.

d) A cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade  é  um  princípio  que  rege  as  relações
internacionais da República Federativa do Brasil.

e) A Constituição Federal de 1988 instituiu um regime
anarquista autocrático no Brasil.

QUESTÃO 30.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Os  Estados  podem  instituir,  no  âmbito  de  sua
competência, planos de carreira para os servidores da
administração pública direta.

b) Na perspectiva do processo administrativo, considera-
se  ent idade  a  unidade  de  atuação  dotada  de
personalidade  jurídica.

c)  A  proibição  constitucional  de  acumulação
r e m u n e r a d a  d e  c a r g o s  p ú b l i c o s  a p l i c a - s e
exclusivamente a professores e profissionais do SUS.

d) A proporcionalidade e a moralidade são princípios que
devem nortear a administração pública.

e) Poderá um servidor público acumular dois cargos de
professor,  observadas  as  condições  legalmente
estabelecidas.

QUESTÃO 31.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Na perspectiva do processo administrativo, considera-
se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura
da Administração direta e da estrutura da Administração
indireta.

b) A segurança jurídica, o interesse público e a eficiência
são princípios fundamentais da administração pública.

c)  No  Brasil,  os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder
Legislativo devem ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo em pelo menos 12%.

d) Ressalvados os casos especificados na legislação, as
compras feitas por entidades públicas serão realizadas
mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes.

e) Os agentes públicos devem atuar em conformidade
com os princípios da motivação e da razoabilidade.

QUESTÃO 32.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado,
poderá o servidor público estável perder o cargo.

b)  A  proibição  constitucional  de  acumulação
remunerada de cargos públicos não abrange autarquias
e fundações públicas.

c)  Na  publicidade  dos  atos  dos  órgãos  públicos  não
pode  constar  nomes  ou  imagens  que  caracterizem
promoção  pessoal  de  autoridades  ou  servidores
públicos.

d) A proibição de acumular cargos públicos abrange as
sociedades de economia mista controladas pelo poder
público.

e) A União pode instituir, no âmbito de sua competência,
planos de carreira para os servidores da administração
pública direta.
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QUESTÃO 33.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Os  Municípios  podem  instituir,  no  âmbito  de  sua
competência, planos de carreira para os servidores da
administração pública direta.

b)  No  Brasil,  a  associação  sindical  é  compulsória  e
garantida a todos os servidores civis e militares.

c) No Brasil, pode haver a contratação de profissionais
para cargos e funções públicas por tempo determinado
para  atender  a  uma  necessidade  temporária  de
excepcional  interesse  público,  na  forma  da  lei.

d) O prazo de validade do concurso público no Brasil é de
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

e) No Brasil, é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical.

QUESTÃO 34.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  No Brasil,  a  Constituição Federal  de  1988 prevê a
aplicação de pena de tortura para crimes de improbidade
administrativa.

b)  No Brasil,  homens e  mulheres  não são iguais  em
direitos  e  obrigações,  nos  termos  da  Constituição
Federal de 1988.

c)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  tolher  o
exercício dos direitos sociais dos cidadãos.

d) No Brasil, a Constituição Federal de 1988 garante aos
estrangeiros  residentes  no  país  a  inviolabilidade  do
direito à liberdade.

e)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  tolher  a
liberdade dos cidadãos brasileiros.

QUESTÃO 35.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 instituiu um Estado
monarquista no Brasil.

b)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  tolher  a
segurança dos brasileiros.

c) De acordo com a Constituição Federal de 1988, no
Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza.

d) No Brasil,  a pena de tortura é prevista apenas nos
casos de crimes contra a humanidade.

e) A Constituição Federal de 1988 instituiu um Estado
autocrático ditatorial no Brasil.

EXPOSIÇÃO DE FERNANDO MADEIRA EM BRASÍLIA
TERMINA NO DOMINGO

Em sua reta final, a exposição A Arte de Conservar o
Tempo,  que  festeja  os  80  anos  do  artista  plástico
fluminense Fernando Madeira,  fica  em cartaz  até  o
próximo domingo (1º), em Brasília. Além da cintilância
naturalmente  trazida  pelo  aniversário  do  artista,  o
evento tem um caráter único porque, pela primeira vez,
quem  assina  a  curadoria  das  obras  presentes  na

mostra  é  sua  esposa,  Angelica  Madeira,  acadêmica
especialista em sociologia da cultura.
(Extraído  de  agenciabrasil .ebc.com.br,  com
adaptações)

QUESTÃO 36.

Leia o texto 'EXPOSIÇÃO DE FERNANDO MADEIRA EM
BRASÍLIA TERMINA NO DOMINGO', analise as assertivas
a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O texto apresenta a finalidade de instruir e orientar o
leitor  quanto às regras de declaração do Imposto de
Renda no ano corrente.

b)  O  vocábulo  “fica”  possui  função  de  interjeição  no
texto.

c) O texto possui um caráter informativo e trata de um
acontecimento do ramo de artes plásticas realizado na
capital do Brasil.

d) No texto, o vocábulo “naturalmente” assume função
de numeral.

e)  O vocábulo “assina”  possui  função de pronome no
texto.

QUESTÃO 37.

Leia o texto 'EXPOSIÇÃO DE FERNANDO MADEIRA EM
BRASÍLIA TERMINA NO DOMINGO', analise as assertivas
a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Através  de  uma linguagem clara  e  direta,  o  autor
apresenta fatos relacionados às ações governamentais
que visam a reduzir o desmatamento na Amazônia.

b) Fernando Madeira é um acadêmico especialista em
sociologia da cultura e curador da exposição da artista
plástica Angelica Madeira, sua irmã.

c) O texto faz referência a um evento artístico realizado
em comemoração aos 80 anos de um artista plástico
fluminense.

d) O vocábulo “reta” assume a função de advérbio no
texto.

e) A palavra “final” possui função de verbo no texto.

QUESTÃO 38.

Leia o texto 'EXPOSIÇÃO DE FERNANDO MADEIRA EM
BRASÍLIA TERMINA NO DOMINGO', analise as assertivas
a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O autor procura descrever objetiva ou subjetivamente
coisas,  pessoas  e  situações  a  fim  de  construir  uma
complexa crítica à classe média brasileira.

b)  O  texto  em  questão  é  um  trecho  de  um  artigo
científico sobre economia e inflação.

c) O texto apresentado é claramente uma poesia, pois
aborda a temática do amor platônico através de versos
metrificados.

d) O texto apresenta referências ao cotidiano do autor
em todas as suas frases e períodos.

e) Do ponto de vista morfológico, é correto afirmar que
ocorre um numeral ordinal no trecho: “pela primeira vez”.
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QUESTÃO 39.

Leia o texto 'EXPOSIÇÃO DE FERNANDO MADEIRA EM
BRASÍLIA TERMINA NO DOMINGO', analise as assertivas
a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O trecho “acadêmica especialista em sociologia da
cultura” qualifica o substantivo “Angelica Madeira”.

b)  A  partir  de  uma  linguagem  descontraída,  o  autor
procura descrever as principais contradições presentes
nas propostas dos presidenciáveis nas eleições de 2018.

c)  O  texto  traz  a  opinião  do  autor  sobre  a  política
migratória do governo dos Estados Unidos.

d)  A  palavra  “próximo”  é  classificada como artigo no
texto.

e)  No  texto  em  questão,  o  autor  procura  elencar  os
riscos do consumo de drogas entre adolescentes.

QUESTÃO 40.

Leia o texto 'EXPOSIÇÃO DE FERNANDO MADEIRA EM
BRASÍLIA TERMINA NO DOMINGO', analise as assertivas
a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O texto afirma que o evento está sendo realizado sob
a curadoria de uma pessoa com quem o artista plástico
mencionado possui uma relação matrimonial.

b)  No texto,  a  palavra “plástico”  assume a função de
conjunção.

c)  O  texto  foi  escrito  a  partir  da  utilização  de  uma
linguagem figurada, excessivamente subjetiva e rica em
figuras de linguagem.

d) Angelica Madeira é uma artista plástica fluminense
que desenvolveu sua carreira através de exposições na
cidade de Brasília.

e) O autor utiliza metáforas e comparações ao examinar
os mecanismos de manipulação da opinião pública na
mídia atual.
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