Língua Portuguesa Secretário Executivo
===================================================

Pergunta - Os desvios de concordância são muito comuns, praticados em várias situações, como mostram as alternativas
abaixo, exceto:
R: Na semana passada descobriram-se novas camadas de petróleo.
R: Já estou cansado de curar seu tédio quando seus amores não lhe satifaz mais.
R: As razões que me impedem de estar com você vai além do meu amor.
R: Já fazem muitos anos desde que você partiu e nunca mais voltou.
R: E nos planos das seguradoras não estão o perfil do cliente antigo.
Pergunta - Assinale a alternativa cuja frase exemplifica um desvio de regência segundo as normas da língua-padrão.
R: Depois de passar de ano, você poderá fazer tudo que tem direito.
R: Para agradar à esposa, o marido trazia-lhe flores com regularidade.
R: O universitário preferiu a vaga no banco ao emprego no escritório do tio.
R: Não sei se devo me conformar em ver apenas os filmes e peças de que gosto.
R: Finalmente, o pessoal vai proceder ao sorteio dos locais de entrega de nossos prêmios.
Pergunta - As alternativas abaixo mostram trechos de canções de Gilberto Gil. Assinale a única em que há o emprego de
um recurso estilístico bastante conhecido, a metáfora.
R: Sou eu sozinho e esse nó no peito, / Já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder.
R: Essa alegria, o perigo / Eu quero tudo contigo com você perto de mim.
R: Ainda me lembro do seu caminhar / Seu jeito de olhar, eu me lembro bem.
R: Alô, moça da favela, aquele abraço! / Todo o mundo da Portela, aquele abraço!
R: Transformai as velhas formas do viver / Ensinai-me, oh Pai, o que eu ainda não sei.
Pergunta - Uma das frases abaixo contém um desvio quanto à flexão verbal. Qual?
R: Se tu viestes à minha casa para me aborrecer, é melhor eu te expulsar.
R: Digam o que disserem, eu não vou abrir mão das minhas férias.
R: Ele é um profeta que não trouxe apenas mensagens apocalípticas.
R: Enquanto ele se mantiver nervoso assim, nada poderá ser resolvido.
R: Para que ele tivesse intervindo, seria necessário pedir permissão ao juiz.

Pergunta - O funcionário encarregado de fazer as placas encomendadas pelos clientes havia estudado bem as regras de
emprego do acento de crase, mas ainda assim cometeu um erro ao escrever uma das placas. Qual delas?
R: É PROIBIDA À ENTRADA DE ESTRANHOS
R: COMA À VONTADE
R: COUVE À MINEIRA
R: FUNCIONAMOS DAS 10 ÀS 19h
R: CUIDADO AO DAR MARCHA À RÉ
Pergunta - Considere as seguintes frases, colhidas em locais de lazer e comércio, onde tinham finalidade denotativa:
I – Saí há pouco e volto já.
II – Limpe seus xeques no SPC.
III – Amanhã! Dança ruça com o Balé de Moscou.
IV – Promoção só hoje! Venha expiar nossos preços.
Palavras homônimas são idênticas quanto à forma, quanto à pronúncia, embora diferentes quanto à significação. Trocar
por outra pode gerar confusão ou riso, conforme o caso. Em quantas das frases acima houve erro no uso de uma palavra?
R: em três delas.
R: em nenhuma delas.
R: em todas as quatro.
R: nas duas últimas.
R: na primeira apenas.
Pergunta - Ofícios e Memorandos são modalidades de comunicação oficial que se diferenciam pelas seguintes
características:
I - Ofício é uma modalidade de comunicação oficial cuja finalidade é o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da
Administração Pública com instituições particulares.
II - O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes.
Essas definições precisam de alguma correção ou estão inteiramente de acordo com as normas técnicas de redação oficial?
R: A definição de ofício precisa incluir a comunicação dos órgãos públicos entre si.
R: Estão inteiramente de acordo com as normas técnicas de redação oficial.
R: A definição de ofício precisa incluir a comunicação dos órgãos públicos com instituições militares.
R: A definição de memorando precisa incluir a comunicação dos órgãos públicos com instituições militares.
R: A definição de memorando precisa incluir a comunicação dos órgãos públicos com instituições particulares.

As 5 (cinco) questões abaixo tomarão por base a seguinte crônica de Wanda Sily, publicada no jornal Século
Diário (ES), de 18/08/2012.
Acordou do primeiro sono, e os outros não chegaram. Tem coisa pior que uma noite insone e mal dormida em
véspera de entrevista de emprego? Liga a televisão e não acha nada tão bom que o desperte de vez, ou tão ruim
que o faça dormir, apesar das 200 opções do canal a cabo. Sem sono, nada como um livro na mão. Procurou na
estante, esquecido de que não tem estante, quanto mais livros.
Olhou no kindle e, apesar das duas mil opções, nada acha... O jeito é ir para o computador, tudo que não precisa
em noite de pré-entrevista. Apesar das 20 mil opções do facebook, não acha nada... até que alguém entra em sua
área de risco. Sônia, o nome. Em qualquer outra situação ignoraria... Mas está com insônia, e o nome combina.
Abre o coração para uma estranha, amiga de amigos, contando que precisa dormir por causa de uma entrevista
de emprego no dia seguinte. O emprego era do tipo que muda sua vida, e ele precisa mesmo mudar de vida. O
casamento acabou e está sozinho, sem sono e sem emprego. Gostei do sozinho, ela diz.
Conta que também tem uma entrevista de emprego amanhã. Estranhas coincidências o acaso nos manda numa
noite de chuva, diz. Pena que não chove, ela contesta. Ambos com insônia, ambos com uma entrevista de
emprego, e o nome é Sônia. Seu provável futuro emprego também pode mudar sua vida? pergunta, como bem
indica o ponto de interrogação no final da frase. Não muda muita coisa, acaba virando rotina, ela explica.

Pergunta O texto mostra um personagem que não consegue dormir porque:
R: acordou no meio da noite e ficou entregue a seus pensamentos sobre uma entrevista.
R: abriu o coração para uma estranha e acabou se atrasando demais.
R: é um notívago que prefere perder seu tempo navegando em sites de relacionamento.
R: foi deitar muito tarde depois de ficar conversando com uma estranha na internet.
R: ficou pensando na entrevista e achou melhor se distrair diante da televisão.
Pergunta Ao contar a história de uma noite mal dormida, a autora descreve ações praticadas pelo personagem e inclui,
para reforçar a dramaticidade da cena, alguns argumentos como, por exemplo, este:
R: Tem coisa pior que uma noite insone e mal dormida em véspera de entrevista de emprego?
R: O casamento acabou e está sozinho, sem sono e sem emprego.
R: O emprego era do tipo que muda sua vida, e ele precisa mesmo mudar de vida.
R: Ambos com insônia, ambos com uma entrevista de emprego, e o nome é Sônia.
R: Liga a televisão e não acha nada tão bom que o desperte de vez, ou tão ruim que o faça dormir.
Pergunta Ao dizer “mas (ele) está com insônia e o nome combina”, a narradora recorre às seguintes associações fonética
e gráfica que existem entre as duas palavras, que são:
R: parônimas.
R: homônimas.
R: sinônimas.
R: antônimas.
R: polissêmicas.

Pergunta A frase “Estranhas coincidências o acaso nos manda numa noite de chuva” está escrita em ordem inversa. Se a
reescrevermos na ordem direta, o resultado será o seguinte:
R: O acaso manda estranhas coincidências a nós numa noite de chuva.
R: Estranhas coincidências o acaso manda numa noite de chuva a nós.
R: Manda-nos numa noite de chuva estranhas coincidências o acaso.
R: Manda-nos o acaso estranhas coincidências numa noite de chuva.
R: Numa noite de chuva, estranhas coincidências o acaso nos manda.
Pergunta Qual o papel funcional da primeira vírgula da crônica?
R: indicar que a segunda oração tem sujeito diferente do da primeira.
R: marcar o início de uma estrutura com aposto.
R: separar o sujeito e o verbo da mesma oração.
R: destacar enfaticamente o conteúdo da segunda oração.
R: explicitar a obrigatoriedade de pausa respiratória entre duas orações.

As 5 (cinco) questões abaixo tomarão por base a continuação da crônica de Wanda Sily, publicada no jornal
Século Diário (ES), de 18/08/2012.
Sônia de quê, pergunta sem interrogação, pois acha que ela não vai responder. Sônia Dalmin Roger. Parece nome
de casada, diz. Fui, mas como você estou em fase de reabilitação. Sozinha, sem sono e sem senso de humor, ele
pensa mas não fala. Por que não toma um relaxante? Porque não tenho em casa. Nem eu.
E você, tem nome ou se esconde atrás de um pseudônimo? ela quer saber. Amado, Olavo Amado. Omitiu o de
Jesus, uma humilhação. Não há quem não ria ou zombe, ou morra de pena quando lhe ouve o nome. Amado de
Jesus, sem emprego, sem sono e sozinho? com certeza ela perguntaria. A mãe queria que ele fosse padre.
Vou pra cama ou amanhã estarei um lixo pra tal entrevista... Ela diz que vai também, e aconselha meditação,
sempre ajuda. No estado em que anda minha vida, quanto mais medito pior fica. Ela joga uns rs, rs, rs, achando
que é brincadeira. Não sabe da missa um terço, diria minha mãe, se ainda pudesse dizer alguma coisa.
Vai direto da insônia para a entrevista, e na sala cheia de candidatos que passaram a noite dormindo, procura
alguém que possa se chamar Sônia e com cara de sono, mas coincidências nunca acontecem duas vezes, dizia o
pai, que não o deixou ser padre.
Olavo Amado de Jesus! chama a secretária, e um repentino silêncio se faz no recinto. Segue para a sala que ela
lhe indica. A Dra. Sônia vai atendê-lo.

Pergunta Os pontos em comum entre os dois personagens que conversam no facebook incluem o fato de ambos:
R: terem sido casados e não terem um relaxante para dormir.
R: usarem pseudônimos e precisarem de emprego.
R: gostarem de procurar emprego e conversar pela internet.
R: estarem abertos a um relacionamento de risco e gostarem de meditar sobre a vida.
R: participarem de uma entrevista na manhã seguinte e não disputarem o mesmo cargo.

Pergunta Todas as alternativas contêm oração iniciada por pronome relativo, exceto esta:
R: A mãe queria que ele fosse padre.
R: Segue para a sala que ela lhe indica.
R: Dizia o pai, que não o deixou ser padre.
R: Procura alguém que possa se chamar Sônia.
R: Na sala cheia de candidatos que passaram a noite dormindo.
Pergunta A última frase do texto termina com uma combinação acentuada de verbo e pronome. A regra que determina o
emprego de acento em “atendê-lo” também manda que se coloque acento em:
R: deixa-las.
R: atrai-la.
R: corroi-me.
R: ponha-se
R: puni-los.
Pergunta “E você, tem nome ou se esconde atrás de um pseudônimo?” A frase se encerra com o substantivo
“pseudônimo”, que significa “nome falso”. Porém, se Sônia quisesse saber apenas qual o antropônimo de seu interlocutor,
ela estaria se referindo a quê?
R: ao próprio nome do personagem.
R: ao apelido que ele adotava.
R: ao nome de família do personagem.
R: ao tratamento que ele gostaria de receber.
R: ao grupo de discussão de que ele participava.
Pergunta No período “No estado em que anda minha vida, quanto mais medito pior fica.”, há nitidamente um uso
linguístico que mostra uma ideia de:
R: proporcionalidade.
R: contrariedade.
R: probabilidade.
R: conclusividade
R: contemporaneidade.

As 3 (três) questões abaixo tomarão por base um fragmento da crônica de Lygia Fagundes Telles, publicado no
livro Invenção e Memória (Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p. 69).
Quando entrei no pequeno restaurante da praia, os dois já estavam sentados, o velho e o menino. Manhã de um
azul flamante. Fiquei olhando o mar que não via há algum tempo e era o mesmo mar de antes, um mar que se
repetia e era irrepetível. Misterioso e sem mistério nas ondas estourando naquelas espumas flutuantes (bom-dia,
Castro Alves!) tão efêmeras e eternas, nascendo e morrendo ali na areia. O garçom, um simpático alemão corado,
me reconheceu logo. Franz?, eu perguntei e ele fez uma continência, baixou a bandeja e deixou na minha frente o
copo de chope. Pedi um sanduíche. Pão preto?, ele lembrou e foi em seguida até a mesa do velho, que pediu outra
garrafa de água de Vichy. Olhei se os dois estavam conversando.

Pergunta No trecho “Olhei se os dois estavam conversando”, temos o emprego da palavra “se” com o mesmo valor
encontrado em:
R: Alguém indagou por aí se eu exagero nas minhas histórias da carochinha.
R: O dinheiro fica mais escorregadio se o mês acaba antes dele.
R: Eu preciso saber os capítulos a que o professor se referiu na aula de ontem.
R: Eu vou fazer um escândalo se você disser de novo que vai vender nosso carro.
R: Se falo, você contesta; se calo, você me provoca com suas piadinhas de mau gosto
Pergunta A autora diz que o mar “se repetia e era irrepetível” e que era “misterioso e sem mistério”, o que exemplifica um
recurso de linguagem chamado:
R: paradoxo.
R: elipse.
R: ironia.
R: hipérbole.
R: catacrese.
Pergunta Assinale a única alternativa em que a reescritura do trecho “O garçom, um simpático alemão corado, me
reconheceu logo” descaracteriza seu significado original.
R: O garçom, logo, um simpático alemão corado, me reconheceu.
R: O garçom, um corado alemão simpático, me reconheceu logo.
R: O garçom, um simpático alemão corado, reconheceu-me logo.
R: O garçom, um simpático alemão corado, logo me reconheceu.
R: Logo o garçom, um simpático alemão corado, me reconheceu.

Raciocínio Lógico Secretário Executivo
===================================================

Pergunta - A média aritmética de 60 números é igual a 30. Retirando-se dois desses números e calculando-se a média dos
58 números restantes obtém-se 31. A soma dos números retirados é:
R: 2,0
R: 1,0
R: 1,5
R: 1,7
R: 2,2
Pergunta - O seguinte histograma apresenta a frequência absoluta da quantidade diária de documentos expedidos por um
setor da administração de um colégio, medida ao longo de 200 dias.

Sejam X o 7o decil, Y o 1o quartil e Z a moda dos dados apresentado no histograma. O valor de X-Y-2Z é:
R: 1
R: -1
R: 0
R: 2
R: 3

Pergunta - Antônio é gerente de um Escritório de Projetos que possui 19 (dezenove) projetos em execução, sendo 5 (cinco)
em telecomunicações, 6 (seis) em informática e 8 (oito) em mecatrônica, cada um deles sob a responsabilidade de um
coordenador diferente. Para fins de acompanhamento da execução dos projetos, Antônio marca reuniões semanais com os
coordenadores desses projetos. De quantas maneiras diferentes pode ser definida a sequência de reuniões se Antônio deve
se reunir com 6 (seis) coordenadores, sendo 2 (dois) de telecomunicações, 2 (dois) de informática e 2 (dois) de
mecatrônica, os quais são sorteados aleatoriamente?
R: 33.600
R: 30.000
R: 31.300
R: 32.574
R: 34.000
Pergunta - A tabela apresenta informações dos documentos guardados em um determinado arquivo, particularmente os
tipos de documentos e os meses em que foram assinados.

Um documento foi retirado, de forma aleatória, do arquivo. Sabendo-se que o documento é um relatório técnico, a
probabilidade de ele ter sido elaborado em janeiro é de, aproximadamente:
R: 0,67
R: 0,60
R: 0,40
R: 0,57
R: 0,37
Pergunta - Sabendo-se que a proposição “Se Paulo enviou o e-mail, então Antônio marcou a reunião” é falsa, é verdade
que:
R: ou Paulo enviou o e-mail ou Antônio marcou a reunião.
R: Antônio marcou a reunião.
R: Paulo não enviou o e-mail.
R: Paulo enviou o e-mail e Antônio marcou a reunião.
R: Paulo não enviou o e-mail ou Antônio marcou a reunião.

Pergunta - Dizer que não é verdade que João atende bem os clientes e Pedro gosta de passear é logicamente equivalente a
dizer que é verdade que:
R: João não atende bem os clientes ou Pedro não gosta de passear.
R: João atende bem os clientes e Pedro não gosta de passear.
R: João não atende bem os clientes ou Pedro gosta de passear.
R: se João não é pobre, então Pedro gosta de passear.
R: se João não é pobre, então Pedro não gosta de passear.
Pergunta - Se Pedro é estudioso e Beto não é divertido, então Beto é divertido ou Antônio não é corajoso. Considerando
que os valores lógicos das três proposições dessa sentença são igualmente prováveis, a probabilidade de a sentença
(proposição composta) ser falsa é:
R: 1/8
R: 1/4
R: 3/8
R: 1/2
R: 5/8
Pergunta - Dois automóveis (X e Y) estão parados, sendo que o automóvel Y está 30 metros à frente de X. Os dois
automóveis iniciam, no mesmo instante, movimentos na mesma direção. O automóvel X percorre 1 metro no primeiro
segundo, 4 metros no segundo segundo, 7 metros no terceiro segundo e assim por diante. O automóvel Y percorre 1 metro
no primeiro segundo, 2 metros no segundo segundo, 3 metros no terceiro segundo e assim por diante. Após quantos
segundos X alcança Y?
R: 6
R: 4
R: 5
R: 7
R: 8
Pergunta - Uma pesquisa realizada com 100 pessoas sobre os hábitos de leitura revelou que 50 pessoas leem jornais, 40
leem livros e 30 leem revistas. Sabe-se ainda que 85 pessoas leem apenas um tipo de publicação (livro, jornal ou revista).
Quantos entrevistados têm o hábito de ler os três tipos de publicações (jornais, livros e revistas)?
R: 5
R: 2
R: 8
R: 10
R: 12

Pergunta - O próximo termo da sucessão 1, 3, 7, 13, 21 é:
R: 31
R: 25
R: 27
R: 29
R: 33

Informática Engenheiro Secretário Técnico
===================================================

Pergunta - Considere as assertivas a seguir referentes a elementos de hardware componentes de um computador:
I – A memória cache de um microcomputador é uma memória não-volátil utilizada para armazenar as rotinas de entrada e
saída e inicialização do sistema;
II – É possível a utilização das interfaces do tipo SATA para realizar a conexão de discos rígidos a um microcomputador;
III – Os microcomputadores modernos utilizam a BIOS para armazenamento temporário de dados de entrada e saída entre
a memória RAM e o processador;
Estão corretas as assertivas:
R: apenas II
R: apenas II e III
R: apenas I
R: apenas I e III
R: I, II e III
Pergunta - No quadro os itens I, II, III e IV referem-se a tipos de memórias de um microcomputador e suas posições
relativas referentes ao custo, ao desempenho (velocidade) e à capacidade de armazenamento de dados.

Com base no quadro podemos dizer que as memórias representadas por I, II, III e IV podem ser, respectivamente:
R: registradores, cache, principal e secundária.
R: principal, secundária, cache e registradores.
R: cache, principal, registradores e secundária.
R: cache, principal, secundária e registradores.
R: secundária, registradores, cache e principal.
Pergunta - Considere um computador com o sistema operacional Windows 7. Neste computador foram criados dois grupos
de usuários denominados G1 e G2. As figuras I e II abaixo representam, respectivamente, as permissões dadas ao grupo G1
e ao grupo G2, para acesso ao arquivo relat.docx, neste ambiente Windows 7.

Considerando as permissões mostradas, um usuário que pertença simultaneamente aos grupos G1 e G2 terá a seguinte
permissão final ao arquivo relat.docx:
R: Negação de qualquer tipo de acesso.
R: Apenas leitura.
R: Leitura e execução.
R: Controle total.
R: Leitura e gravação.

Pergunta - Considere as seguintes assertivas acerca da criação de sumários no editor de texto Microsoft Word 2010,
componente do pacote MS Office 2010:
I – Nesta versão do Word os sumários somente podem ser criados a partir de digitação manual dos números de páginas;
II - É possível criar um índice analítico a partir da aplicação de estilos de título — por exemplo, Título 1, Título 2 e Título
3 — ao texto que se deseja incluir no índice analítico;
III – Para serem compatíveis com as normas de formatação de documentos, os sumários são sempre gerados utilizando a
fonte Times New Roman, não podendo ser alterados;
Estão corretas as assertivas:
R: apenas II
R: apenas I
R: apenas I e III
R: apenas II e III
R: I, II e III
Pergunta - Considere o trecho de planilha, gerado no editor de planilhas eletrônicas Excel 2010, pertencente ao pacote
MS Office 2010.

Se usuário desta planilha copiar o conteúdo da célula B7 para a célula C7 realizando as seguintes operações em sequência:
selecionar a célula B7, usar as teclas de atalho CTRL-C, selecionar a célula C7 e teclar ENTER, após estas operações, o
valor mostrado em C7 será:
R: 10
R: 18
R: 11
R: 9
R: 13

Pergunta - Os computadores conectados à Internet podem ser identificados por seu endereço IP, mas os usuários
normalmente fazem acesso a estes computadores através de seu nome. Para ter acesso ao serviço de tradução de
endereços IP em nomes o usuário deve utilizar os serviços de um servidor:
R: DNS.
R: DHCP.
R: TCP.
R: IPSEC.
R: IMAP.
Pergunta - Em um ambiente com sistema operacional Windows 7 e utilizando-se o navegador Internet Explorer é possível
estabelecer configurações que habilitam o uso de um servidor Proxy. Neste contexto um Proxy é:
R: um servidor que funciona como intermediário entre um navegador da Web (como o Internet Explorer) e a
Internet.
R: um servidor que fornece endereços IP dinâmicos aos computadores da rede local.
R: um serviço que somente permite o acesso de usuários que se autentiquem, tornando a rede mais segura.
R: uma ferramenta de busca customizada pelas empresas para acesso aos dados locais.
R: um servidor de correio eletrônico, que utilizando meios de comunicação seguros, garante o envio de mensagens
autenticadas.
Pergunta - Acerca de certificados de segurança e assinatura digital, considere as seguintes assertivas:
I – Um usuário pode utilizar a chave pública de um certificado para criar uma mensagem criptografada, que por sua vez
poderá ser descriptografada usando a chave privada correspondente, que permanece em segredo com o destinatário;
II – Uma assinatura digital tem por objetivo garantir o sigilo de um documento assinado por ela;
III – A criptografia de chaves pública e privada é denominada criptografia simétrica;
Estão corretas as assertivas:
R: apenas I
R: apenas I e II
R: apenas II e III
R: apenas III
R: I, II e III

Pergunta - Alguns dos aplicativos que compõem o pacote MS Office 2010 são:
I – Word 2010
II – Excel 2010
III – PowerPoint 2010
Dentre os aplicativos listados acima, podem ser infectados por um vírus de macro os aplicativos listados em:
R: I, II e III
R: apenas I
R: apenas I e II
R: apenas II
R: apenas III
Pergunta - Considere as seguintes assertivas acerca de noções de backup e seus diversos tipos:
I – Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a restauração de arquivos e pastas
exigirá o último backup normal e o último backup diferencial;
II - Se você utilizar uma combinação dos backups normal e incremental, precisará do último backup normal e de todos os
conjuntos de backups incrementais para restaurar os dados;
III - Um backup normal copia todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivos que passaram por backup
(ou seja, o atributo de arquivo não é desmarcado);
Estão corretas as assertivas:
R: apenas I e II
R: apenas III
R: apenas I
R: apenas II
R: I, II e III

Conhecimento Específico Secretário Executivo
===================================================

Pergunta - A principal qualidade de um bom texto é a sua clareza, e vários fatores concorrem para que ela ocorra. Em um
órgão público, as comunicações precisam seguir determinados padrões, a fim de se atingir uma comunicação eficiente. Das
opções abaixo, quatro são fundamentais para um texto oficial. Assinale a opção incorreta, ou seja, aquela que apresenta
uma característica que não deve fazer parte desse tipo de texto.
R: Uso de jargões, tornando o texto inteligível a todos os funcionários daquele órgão.
R: Concisão, omitindo detalhamentos desnecessários.
R: Formalidade, mantendo o mesmo padrão das demais comunicações do órgão.
R: Uso do padrão culto da língua, buscando deixar o texto acessível ao maior número de pessoas.
R: Impessoalidade, evitando expressões de pessoalidade e personalismo.

Pergunta - Os documentos escritos são os principais meios de comunicação e/ou arquivamento de informações em uma
unidade administrativa. Assinale a alternativa que não apresenta a definição correta do tipo de documento apontado.
R: Ofício – serve para tratar de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si, sendo expedido
somente por Ministros de Estado para autoridades da mesma hierarquia.
R: Memorando – serve para comunicação interna entre unidades administrativas de um mesmo órgão, de mesmo nível ou
não.
R: Carta – serve para comunicação dos órgãos públicos com o público externo, exceto no caso de situações cerimoniosas.
R: Ata – serve para registrar o resumo de uma reunião, assembleia ou sessão deliberativa.
R: Relatório – em administração pública, serve para detalhar as atividades e prestar contas a um superior acerca dos atos
de um funcionário, órgão ou repartição.
Pergunta - As mudanças ortográficas mais recentes pretendem tornar os documentos entre países falantes de língua
portuguesa mais homogêneos, por meio de regras de escrita comuns a todos. Com esse intuito, em 1990, foi proposto o
acordo ortográfico oficial, documento que só entrou em vigor no Brasil a partir de 2009 (apesar de não obrigatório ainda).
Com base nas regras propostas nesse documento, assinale a opção que apresenta erro de grafia.
R: A menina, nervosa, tomou chá de erva doce para aliviar as queimações.
R: A assembleia determinou a suspensão da greve.
R: Ontem ele não pôde enviar a documentação porque o chefe viajou.
R: Ela fez todo o pré-natal corretamente e deu à luz um bebê saudável.
R: Arrepiaram-se todos os pelos do corpo.

Pergunta - Campanha dos 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)
Vírgula pode ser uma pausa... ou não.
Não, espere.
Não espere.
Ela pode sumir com seu dinheiro.
23,4.
2,34.
Pode criar heróis.
Isso só, ele resolve.
Isso só ele resolve.
Ela pode ser a solução.
Vamos perder, nada foi resolvido.
Vamos perder nada, foi resolvido.
A vírgula muda uma opinião.
Não queremos saber.
Não, queremos saber.
A vírgula pode condenar ou salvar.
Não tenha clemência!
Não, tenha clemência!
Uma vírgula muda tudo.
ABI: 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação.
Disponível em . Acessado em 16/08/2015.
O texto acima dá vários exemplos de como uma pequena mudança na pontuação é capaz de transformar uma mensagem
em seu oposto, interferindo diretamente na qualidade da comunicação. Pensando nisso, assinale a alternativa que
apresenta uma frase sem erros de pontuação.
R: As estudantes foram até o curso, e os professores não estavam lá.
R: Estudar muito: isso, é o mais importante.
R: Vou ficar fora um mês, porém, só vou levar uma mala.
R: Não desista porque um dia, você vai conseguir passar.
R: Entreguei tudo o que foi feito, ao diretor.

Pergunta - Explique a ocorrência (correta ou não) da vírgula na 2ª linha do texto.

Fonte: Paródias da revisão (perfil do Twitter). 29/06/2015 . Acessado em 16/08/2015.

R: A vírgula está marcando a omissão de um verbo, a fim de evitar sua repetição.
R: A vírgula está errada, pois nenhum elemento foi deslocado.
R: A vírgula está errada, pois não há necessidade de pausa nesse trecho do texto.
R: A vírgula está servindo para dar ênfase a “dez mil”.
R: A vírgula está servindo para dar ênfase a “à tua direita”.
Pergunta - Os processos de subordinação e coordenação servem para mostrar as diferentes relações semântico-sintáticas
que as orações podem estabelecer entre si. Na subordinação, a relação sintática é a que se destaca. Na coordenação, por
outro lado, é a semântica que se torna mais evidente. Considerando tudo isso, leia as opções abaixo.
I – Ele escreve bem, mas não gostaria de publicar seu livro.
II – Ele trabalhou bastante, porque parecia cansado.
III – Consegui cedo o meu diploma porque estudei muito!
IV – Ela achou que fosse sair cedo hoje.
Dos períodos acima, quais têm orações ligadas por subordinação?
R: II, III e IV.
R: I, III e IV.
R: II e IV
R: I, II e III
R: II e III
Pergunta -

Imagem da internet. Sem referência de fonte.

Considere as sugestões de revisão:
I – “O valor mensal para que eu saia de casa e aceite ficar em uma agência (...)”
II – “(...) sujeito às mais loucas situações (...)”
III – “(...) se você, gestor, e seu time têm respeito pelas pessoas e reconhecem (...)”
Considerando o público a que se destina o texto e sua adequação gramatical.
Quais trechos foram adequadamente revisados?

R: todos
R: somente o I
R: somente o II
R: II e III
R: I e III

O texto a seguir serve como base para responder às próximas 3 (três) questões:
As situações mais irritantes no ambiente de trabalho, segundo os brasileiros O que tira você do sério em relação
ao seu trabalho? Má gestão? Falta de reconhecimento ou falta de feedback?
Um levantamento realizado pela empresa de recrutamento Michael Page com mais de mil profissionais brasileiros
mostra que estas são as situações mais irritantes no ambiente de trabalho.
Mais de 21% dos entrevistados disseram que a gestão sem planejamento é a situação mais irritante no trabalho. A
falta de feedback foi citada por 12% dos executivos e empatou com a falta de reconhecimento, outro assunto
chato segundo os entrevistados.
Na avaliação do gerente executivo da Michael Page, Ricardo Rocha, o momento delicado na economia brasileira
tem impactado negativamente o mercado de trabalho.
"Com a economia estagnada, os profissionais passam a ser cobrados e exigidos para fazerem mais com menos, o
que impacta diretamente em seus planos de carreira, além de tornar os ambientes corporativos mais tensos.
Como consequência, os colaboradores tendem a pontuar mais as falhas estruturais e de gestão das companhias."
BELLONI, Luiza. In: Brasil Post. Disponível em: . Publicado em 29 de junho de 2015. Acessado em 17 de agosto
de 2015.

Pergunta Segundo Ricardo Rocha, as falhas estruturais e de gestão das companhias:
R: São mais notadas em momentos de estagnação da economia.
R: São a causa da insatisfação dos funcionários.
R: São consequência da insatisfação dos funcionários.
R: Não causam impacto no plano de carreira dos funcionários.
R: Causam tensão nos ambientes corporativos.
Pergunta O trecho “(...) o que impacta diretamente em seus planos de carreira, além de tornar os ambientes corporativos
mais tensos.”, apresenta um erro segundo a norma padrão da nossa língua. Qual das seguintes alternativas apresenta o
mesmo tipo de desvio?
R: Os seguidos erros de gestão implicaram na demissão em massa dos funcionários
R: A empresa faliu por falta de recursos financeiros.
R: A carreira docente está entre as mais procuradas.
R: São feitos diversos estudos por ano sobre questões corporativas.
R: Faltou-lhe fôlego para terminar a tarefa.

Pergunta Considere a frase “O que tira você do sério em relação ao seu trabalho?”. As alternativas abaixo apresentam
possibilidades de reestruturação daquela frase. Assinale a alternativa que mantém seu sentido original e está de acordo
com o padrão culto da língua.
R: O que o irrita em relação ao seu trabalho?
R: O que o tira do sério em relação ao seu trabalho?
R: O que lhe tira do sério em relação ao seu trabalho?
R: O que lhe irrita em relação ao seu trabalho?
R: O que tira sua seriedade em relação ao seu trabalho?

Língua Inglesa Secretário Executivo
===================================================

As 5 cinco questões abaixo tomarão por base o seguinte texto, Operations Management: Text and Cases –
Marshall, Abernathy, Miller, Olsen, Rosenbloom and Wyckoff – pg. 18:
In any real case it is clear that the nature of the problem should focus your analysis. Instead, we have tried to
show several steps that might be useful in an analysis. These steps are summarized below:
- Define the process. Determine the tasks and the flows of information and goods. Also, determine where it is
possible to store goods in the process. This effort can be recorded in a process flow diagram.
- Determine the range of capacity for the process. This will require an analysis of each task and a comparison of
how these tasks are balanced. In addition determine the effect of storage in the system on the capacity of tasks
and flows. Inventories may allow the process to operate out of balance for some time, but in the long run the
capacity of the process is limited by the capacity of its slowest task.
- Determine the cost of inputs (labor, materials, energy and capital) and relate these costs to the output (a good or
a service). This will result in the calculation of the average cost of a unit of output or the marginal cost of a unit of
output or both. Once this is done it may be possible to determine the value of the output in some market by
comparing the cost, quality and timeliness of this output to the needs of that market.

Pergunta What should be the focus of your analysis in a real case?
R: The nature of the problem, whatever that is.
R: Calculation to have a higher profit.
R: Choose the place to store my goods/services.
R: Define the process.
R: The cost of the final product.

Pergunta In the second sentence of the first step, what is another word that could replace “goods”, without changing the
meaning of the phrase?
R: Products
R: Foods
R: Workers
R: Computers
R: Stores
Pergunta How can you determine the range of capacity of a process?
R: By analyzing each task and making a comparison of how these tasks are balanced, and determining the
effect of storage in the system on the capacity of tasks and flows.
R: Calculating how much money you will make per month.
R: Making an inventory and keeping track of the storage.
R: By dividing tasks between workers and keeping track of how they are concluding each one.
R: By having more storage spaces while producing more.
Pergunta What is the first step to calculate the price of your final product or service?
R: You determine the cost of inputs and relate these costs to the output, to calculate how much money the
product/service costs.
R: You choose any value you want.
R: You calculate how much money you need and divide by how many products/services will be completed per month.
R: You put the price below your competition, no matter what their price is.
R: You research about pricing in your market and choose a price that fits your production.
Pergunta What is the second step to calculate the price of your final product or service?
R: You determine the value of the output in some market by comparing the cost, quality and timeliness of this
output to the needs of that market.
R: You determine how many different products/services will there be, so you can calculate a higher profit.
R: You calculate your storage of that product/service and calculate the higher price you can get for that quantity.
R: You disregard the quality and focus of the effort is takes to make the product/service to calculate the final price.
R: You diminish the quality level of your product/service so you can have a lower price and sell more.

Noções de Administração Secretário Executivo
===================================================

Pergunta - Uma boa gestão precisa de uma rede de apoio para funcionar e se manter. O trabalho de um único indivíduo
não é capaz de sustentar uma organização funcionando de forma adequada.

(QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.370.)

Na tira acima, Mafalda fala da política e da relação entre os governantes. Traduzindo a fala dela para termos mais
técnicos, o que ela chama de “amor” na verdade se refere à:

R: Governança
R: Influência
R: Ética
R: Accountability
R: Governabilidade
Pergunta - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Disponível em . Acessado em 17 de agosto de 2015. A lei acima mencionada
serve como exemplo de qual dos conceitos abaixo?
R: Accountability
R: Ética
R: Governabilidade
R: Governança
R: Legitimidade

Pergunta - Considerando os dois principais modelos de administração pública (burocrático e gerencial) no Brasil e os
princípios de eficiência e eficácia, analise as afirmações a seguir.
I – Um órgão público, quando adota o modelo de administração gerencial, aproxima sua atuação à de uma empresa
privada.
II – Uma empresa estatal, qualquer uma, é incompatível com o modelo gerencial, pois não tem como finalidade gerar lucro.
III – A burocracia do serviço público interfere em sua eficiência, pois compromete a obtenção de resultados e a satisfação
das metas previstas.
Sobre as afirmações acima, é correto dizer que:
R: Somente a I está correta.
R: A II está correta na primeira parte, mas erra em relação ao lucro.
R: A I e a II estão corretas e se complementam.
R: A III está totalmente incorreta.
R: A III está correta e contradiz a I.
Pergunta - Existem três grandes modelos de administração pública: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. São
modelos com práticas e objetivos distintos entre si, apesar de haver instituições híbridas. Das opções abaixo, assinale
aquela que não está correta.
R: O modelo patrimonialista pode coexistir tanto com o burocrático quanto com o gerencial, tendo em vista que
só se ocupa da gestão do patrimônio público, não tratando dos demais assuntos de interesse estatal.
R: Gerencial – este modelo considera o funcionamento do Estado como o de uma empresa, tendo a economia papel
fundamental.
R: Patrimonialista – primeiro modelo de administração pública do país, no qual o Estado era soberano; não havia bens
públicos, mas do Estado.
R: Burocrático – separa claramente o público e o privado, mantendo uma rígida hierarquização e controle de todos os
processos necessários à manutenção do poder do Estado, distanciando-se do cidadão.
R: Os modelos de gestão no Brasil, de uma maneira geral, desenvolveram-se do patrimonialista para o burocrático e, em
seguida, para o gerencial.
Pergunta - A administração de uma instituição envolve vários processos, técnicas, procedimentos. Dentre eles, um dos
mais importantes processos consiste em: inicialmente, identificar um problema ou oportunidade; depois, diagnosticar
alternativas para solucionar o problema ou aproveitar a oportunidade; e, por fim, criar alternativas para colocar em prática
essa solução ou oportunidade. O que está descrito acima faz parte do processo de:
R: Processo decisório, culminando com a tomada de decisão em si.
R: Planejamento, definindo os objetivos e resultados pretendidos.
R: Controle, assegurando a realização dos objetivos propostos.
R: Organização, distribuindo responsabilidades e recursos.
R: Influência, realizando as atividades necessárias e motivando os demais envolvidos a agir da forma correta.

Legislação Engenheiro Secretário Técnico
===================================================

Pergunta - O retorno do servidor público ao cargo de que se vira demitido, com plena restauração dos direitos violados,
com pagamento integral dos vencimentos e vantagens correspondentes ao tempo em que esteve afastado, em razão de
decisão judicial que reconhece a ilegalidade da demissão, recebe o nome de:
R: reintegração.
R: reassunção.
R: reversão.
R: Recondução.
R: revisão.
Pergunta - Constituem formas de provimento derivado de cargo público à luz da Constituição Federal:
R: a reintegração e o aproveitamento.
R: a readmissão e promoção.
R: a reintegração e a transposição.
R: a readmissão e a reversão ex officio.
R: o aproveitamento e a transposição.
Pergunta - A licitação é dispensável:
R: para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no país, que envolvam, cumulativamente,
alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela
autoridade máxima do órgão.
R: nos casos de emergência ou de calamidade pública para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
R: para locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área até 350m² (trezentos e
cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.
R: para contratação de obra complementar, 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.
R: para contratação de serviços técnicos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, com profissionais ou
empresas de notória especialização.

Pergunta - Na modalidade de licitação denominada pregão, declarado o vencedor:
R: qualquer licitante poderá recorrer da decisão imediata e motivadamente, sob pena de preclusão.
R: a decisão é irrecorrível em sede administrativa.
R: qualquer cidadão poderá recorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis.
R: apenas o segundo classificado poderá recorrer da decisão.
R: qualquer licitante poderá recorrer da decisão, no prazo de 3 (três) dias e motivadamente.
Pergunta - Sobre Administração Pública é correto afirmar que:
R: A Constituição admite a acumulação de dois cargos ou emprego privativos de profissionais de saúde com
profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
R: Somente por lei complementar pode ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de
economia mista.
R: Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
R: Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
vedado o acesso aos estrangeiros, na forma da lei.
R: O prazo de validade do concurso público será de até 1 ano, prorrogável uma vez, por igual período.
Pergunta - Sidcley, servidor, engenheiro eletricista da UFRJ, ciente de que não recebeu uma diferença de adicional de
serviço extraordinário sobre suas férias, exerce seu direito de petição, protocolando requerimento. Sob a égide da Lei
9784/99, são deveres do administrado na redação de tal requerimento, perante a Administração, sem prejuízo de outros
previstos em ato normativo:
R: colaborar para o esclarecimento dos fatos.
R: agir de modo temerário.
R: expor os fatos conforme sua vontade.
R: proceder com desídia, urbanidade e boa-fé.
R: representar contra erro substancial.

Pergunta - Em relação ao concurso público usado para seleção de servidores, analise as afirmativas a seguir.
I - O candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital tem direito subjetivo à nomeação.
II – As empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas para desempenhar atividades econômicas, não estão
obrigadas a realizar concurso público para escolha de seus empregados.
III - A prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato discricionário da Administração Pública.
É/são afirmativa(s) verdadeira(s) somente:
R: III
R: I
R: II
R: I e II
R: II e III
Pergunta - Assinale a alternativa correta:
R: a Constituição da República autoriza contratações por tempo determinado para atender à necessidade
transitória de excepcional interesse público. Os servidores temporários exercem função sem estarem
vinculados a cargo público.
R: são servidores públicos as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, com ou sem remuneração, mediante
requisição, nomeação ou designação.
R: os empregados públicos não se submetem a concurso público quando contratados para trabalhar nas fundações
constituídas pelo Poder Público.
R: nos termos da Constituição da República, são obrigatoriamente remunerados por meio de subsídio os servidores
organizados em carreira.
R: as funções de confiança, nos termos da Constituição da República, são nova denominação atribuída pela Emenda
Constitucional 19/1998 aos cargos de provimento comissionado.
Pergunta - O servidor público:
R: condenado na esfera criminal por ato que traduza, ao mesmo tempo, infração penal e administrativa, terá
sua vida laboral atingida, uma vez que a autoridade administrativa não pode decidir de forma contrária.
R: absolvido penalmente será necessariamente absolvido na instância administrativa.
R: responde penalmente pelos ilícitos administrativos definidos em legislação estatutária.
R: pode causar dano a terceiros, hipótese em que lhe será aplicada a pena de exoneração.
R: sujeita-se apenas à responsabilidade penal e administrativa.

Pergunta - A Lei 8.666/93, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e também prevê regras
acerca da contratação direta. Sobre esse tema, é correto afirmar:
R: é possível contratação direta se ocorrer a situação denominada licitação deserta.
R: o administrador público, se quiser, poderá realizar processo licitatório tanto na licitação dispensável quanto na licitação
dispensada.
R: tratando-se de autorização legal para contratar de forma direta, o administrador não está obrigado a justificar a razão
da escolha daquele que será contratado.
R: é possível a contratação direta no caso de ocorrência da chamada licitação fracassada.
R: a modalidade de licitação convite é destinada a grandes valores não havendo necessidade de apresentação de proposta.
======================================================================
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