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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8112/1990, que trata do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das au-
tarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações 
públicas federais, os requisitos básicos para a investidura 
em cargo público são:

(A) nacionalidade  brasileira  ou  estrangeira,atestado  de 
bons antecedentes, alistamento eleitoral, experiência 
anterior em cargo público e aptidão física e mental.

(B) nacionalidade brasileira,  gozo  dos direitos políticos, 
maioridade civil, maioridade penal, nível médio de es-
colaridade e quitação das obrigações militares e elei-
torais.

(C) nacionalidade brasileira,  gozo  dos direitos políticos, 
quitação com as obrigações militares e eleitorais, ní-
vel de escolaridade exigido para o exercício do car-
go, idade mínima de 18 anos e aptidão física e men-
tal.

(D) nacionalidade brasileira ou estrangeira, idade mínima 
de 21 anos, nível de escolaridade superior, aprova-
ção em concurso público e quitação das obrigações 
militares e eleitorais.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8112/1990, bem como a Constituição da República 
Federativa do Brasil, vedam a acumulação remunerada de 
cargos públicos, ressalvados os seguintes casos :

(A) dois cargos de professor com dois cargos técnicos, 
desde que haja a comprovação de compatibilidade de 
horários.

(B) um cargo de profissional de saúde com outro cargo 
técnico ou científico, sendo obrigatória a compatibili-
dade de horários.

(C) um cargo ou emprego privativo de profissional de saú-
de com profissão regulamentada, com outro cargo 
de professor, mediante comprovação de compatibili-
dade de horários.

(D) dois cargos de professor; um cargo de professor com 
outro técnico ou científico; dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas, desde que haja compatibilidade de 
horários.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prazo de validade de um concurso público e as condi-
ções de sua realização são fixados em edital, publicado no 
Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, 
respeitada a seguinte condição:

(A) validade de até dois anos, podendo ser prorrogada uma 
única vez por igual período.

(B) validade de  até  dois  anos,  com impossibilidade de 
prorrogação.

(C) prazo de validade indeterminado, com convocação a 
depender da necessidade do órgão publico contratante.

(D) validade de até um ano, sendo inadmissível sua pror-
rogação.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos termos do artigo 127, da Lei n. 8112/1990, são penali-
dades disciplinares atribuíveis aos servidores públicos:

(A) afastamento  temporário  das  atividades,  suspensão 
das  atividades,  multa  administrativa,  cassação  da 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição do car-
go.

(B) advertência, destituição do cargo em comissão, de-
missão  do  cargo  efetivo  e  suspensão  do  exercício 
das funções administrativas.

(C) advertência, suspensão, demissão, cassação de apo-
sentadoria  ou  disponibilidade,  destituição  de  cargo 
em comissão e de função comissionada.

(D) cassação  de  aposentadoria,  indisponibilidade  de 
bens  pessoais,  ressarcimento  ao  Poder  Publico  e 
suspensão das atividades administrativas.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Direito Administrativo é conceituado como:

(A) ramo do Direito Privado que visa a fortalecer o mer-
cado e as relações de consumo.

(B) ramo do Direito Público que disciplina as atividades e os 
órgãos estatais para o funcionamento eficiente da Admi-
nistração Pública, para o alcance do bem comum.

(C) conjunto de princípios jurídicos que regem as ativida-
des públicas e privadas, com foco no fortalecimento 
do interesse individual.

(D) ramo do Direito Público que visa a regular as ativida-
des administrativas e empresariais de mercado.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atos administrativos normativos são aqueles que contêm 
um comando geral do Executivo, visando à correta aplica-
ção da lei. Dessa forma, são exemplos de atos administra-
tivos normativos os seguintes:

(A) os decretos regulamentares e os regimentos, as reso-
luções, deliberações e  portarias de conteúdo geral.

(B) os avisos, os regimentos internos, as circulares admi-
nistrativas e as ordens de serviço.

(C) os ofícios, as instruções normativas, os memorandos 
e os contratos administrativos.

(D) as licenças, as autorizações, os alvarás, as conces-
sões e as aprovações.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os atos administrativos punitivos contêm uma sanção im-
posta pela Administração àqueles que infringem disposi-
ções legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens ou 
serviços públicos. Seu principal objetivo é

(A) reforçar a punição pelo descumprimento de cláusulas 
contratuais contidas nos atos negociais administrati-
vos.

(B) atuar no campo do poder disciplinar que se configura 
em medida contrária à ordem social.

(C) punir e reprimir as infrações administrativas ou a con-
duta irregular dos servidores ou dos particulares pe-
rante a Administração.

(D) ressaltar a natureza subjetiva das multas administrati-
vas, dependendo da ocorrência de dolo ou de culpa 
do infrator.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da 
República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Em caso 
de  impedimento  do  Presidente  e  do Vice-Presidente  da 
República ou vacância dos cargos, serão sucessivamente 
chamados:

(A) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presi-
dente do Congresso Nacional e o Presidente do Ban-
co Central do Brasil.

(B) o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presiden-
te do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal.

(C) o Ministro da Fazenda, o Presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho e o Presidente do Senado Federal.

(D) o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho e  Ministro da 
Justiça.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O artigo 84 da Constituição da República Federativa do 
Brasil  preconiza que,  dentre outras atribuições,  compete 
privativamente ao Presidente da República:

(A) dar posse aos aprovados em concursos públicos fe-
derais.

(B) exercer, com o auxílio de Deputados e de Senadores, 
a direção da administração federal.

(C) iniciar os processos administrativos, na forma e nos 
casos previstos na Constituição Federal.

(D) vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Conselho da República é órgão superior de consulta do 
Presidente da República e dele participam:

(A) o próprio Presidente da República e seus Ministros.

(B) os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal 
e na Câmara dos Deputados, dentre outros.

(C) oito cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos 
de idade, todos com mandato de dois anos, vedada 
sua recondução.

(D) o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento, 
desde que nomeados pelo Presidente da República.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  efeito da Lei n. 7377, de 30/09/1985, que dispõe so-
bre o exercício da profissão, pode ser Secretário Executivo

(A) o profissional diplomado no Brasil, em curso superior 
de Secretariado, reconhecido na forma da lei, ou diplo-
mado no exterior, em curso superior de Secretariado, 
cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma da lei.

(B) o profissional diplomado no Brasil em curso técnico 
de Secretariado,  reconhecido na forma da lei,  bem 
como os formados no exterior em áreas afins.

(C) o Técnico em Secretariado,o portador de certificado 
de conclusão de curso de Secretariado, em nível mé-
dio ou superior, e aqueles formados em cursos afins.

(D) o profissional  com experiência comprovada de dois 
anos na área, que assessora o executivo, transmite-
lhe informações e executa tarefas que lhe são confia-
das.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consideradas modalidades  de  reunião  os seguintes 
eventos:

(A) simpósios, feiras, seminários, congressos, colóquios e 
reuniões de confraternização.

(B) assembleias, conferências, congressos, convenções, 
exposições, feiras e reuniões de trabalho.

(C) congressos, seminários, workshops, painéis, feiras  e 
reuniões de confraternização.

(D) assembleias, exposições agropecuárias, palestras te-
máticas,  congressos,  reuniões  informais  e  eventos 
festivos.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São atribuições próprias do Secretário  Executivo  as se-
guintes:

(A) a organização e manutenção dos arquivos de secre-
taria, seleção e distribuição de correspondência.

(B) o planejamento, organização e direção de serviços de 
secretaria, bem como   assistência e  assessoramen-
to direto a executivos.

(C) a execução de serviços de escritório, de recepção e 
atendimento telefônico, seleção e resposta de corres-
pondência eletrônica.  

(D) a redação de textos especializados, tradução de do-
cumentos internos e  participação em recrutamento 
de recursos humanos.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O arquivo deve ser organizado de forma a proporcionar con-
dições de segurança, precisão, simplicidade, flexibilidade e 
acesso às informações. Dessa forma, os chamados Arquivos 
de Prosseguimento possibilitam ao Secretário

(A) a procura de documentos de todos os tipos, a partir 
da data de sua produção.

(B) a guarda de documentos estrangeiros, com tradução 
instantânea automatizada.

(C) o constante follow up, já que, por meio dele, pode-se 
acompanhar assuntos pendentes ou que aguardam 
providências.

(D) o arquivamento de documentos pouco utilizados pe-
las empresas.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal finalidade das referências cruzadas é

(A) ordenar as informações por assunto, em ordem alfa-
bética.

(B) informar a quem for consultar o arquivo que determi-
nado assunto ou nome está arquivado em tal pasta.

(C) acompanhar assuntos pendentes ou que aguardam 
providências, tais como cartas não respondidas, fatu-
ras a pagar.

(D) favorecer a eliminação de  papéis e impedir a destrui-
ção indiscriminada de documentos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Transferência é a operação que visa a separar os docu-
mentos em uso daqueles que perderam sua validade ou 
utilidade prática, mas não seu valor. Dessa forma, a trans-
ferência é pautada em critérios. São eles:

(A) a frequência da consulta de determinado documento 
e o valor do documento.

(B) a consulta sistematizada e a referência de documentos.

(C) a procura ordenada de documentos e a utilidade prá-
tica da consulta.

(D) a conservação e a preservação de documentos histó-
ricos da organização.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As principais  vantagens  da  descentralização  podem ser 
assim consideradas:

(A) consulta rápida, acessibilidade, economia, utilização, 
informação precisa e delegação.

(B) eficiência, responsabilidade, economia, uniformidade, 
concentração e utilização.

(C) Sigilo, delegação, ganho de tempo, utilização, eficá-
cia e concentração.

(D) utilização,  concentração,  eficácia,  precisão,  sigilo  e 
acessibilidade.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conferência,  como  um recurso  pedagógico,  pode  ser 
conceituada como

(A) debate de assuntos relevantes para seus representa-
dos.

(B) preleção pública, por tempo limitado, seguida de per-
guntas feitas pelo público.

(C) integração de participantes de uma empresa, em cli-
ma festivo de confraternização.

(D) reunião de mediadores de um tema apresentado e 
votação de propostas.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Relações Humanas são o estudo do comportamento hu-
mano, que inclui, sobretudo, os seguintes aspectos:

(A) caráter,  postura  pessoal,  valores  éticos,  aprendiza-
gem, altruísmo e mecanismos de defesa.

(B) motivação,  altruísmo,  racionalidade,  habilidade pes-
soal, competência  e inteligência.

(C) comportamento  defensivo,  atitudes,  caráter,  valores 
morais, princípios éticos e desempenho profissional.

(D) atitudes, motivação, frustração, inteligência, aprendi-
zagem e comportamento defensivo.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A essência da profissão de Secretário não se resume em 
dominar técnica, mas em buscar o conhecimento e o apri-
moramento das relações humanas no trabalho. A profissão 
de Secretário foi regulamentada pela Lei nº. 7377/85, que 
considera:

(A) a  necessidade  de  prévio  registro  do  postulante  na 
Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Tra-
balho e Emprego, para o exercício da profissão de 
Secretário Executivo.

(B) a garantia  do direito  ao exercício  da  profissão  aos 
que, embora não habilitados, tenham pelo menos cin-
co anos ininterruptos, ou sete anos intercalados, de 
exercício profissional.

(C) a possibilidade da revalidação de diploma brasileiro 
dos profissionais formados em curso superior de Se-
cretário no Brasil.

(D) a inclusão, nas habilidades do Secretário Executivo, 
de  conhecimentos  políticos  e  econômicos  para  o 
exercício legal da profissão.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consideradas funções de um Secretário Executivo as 
seguintes:
(A) cumprir jornada de trabalho independente da legisla-

ção trabalhista em vigor, em cumprimento à ordem da 
chefia imediata.

(B) coordenar cursos de especialização e  de mestrado 
profissionalizante.

(C) elaborar preceitos do Código de Ética do Profissional 
do Secretariado.

(D) controlar a agenda do chefe e redigir relatórios, aten-
der ao público interno e externo e arquivar documen-
tos, entre outras atividades rotineiras.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tipos de Arquivos correspondem à frequência de seu 
uso ou consulta e podem ser classificados em:

(A) arquivos de armazenamento de documentos,  arqui-
vos ativos e arquivos de referência.

(B) arquivos ativos, arquivos inativos e arquivos mortos.

(C) arquivos oficiais, empresariais e de consulta pública.

(D) arquivos inativos, arquivos de consulta de dados pri-
vativos e arquivos de referência.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rápido avanço da tecnologia, em todos os setores da 
economia, tem sido o responsável pela redução do núme-
ro excessivo de documentos. Entre as medidas de racio-
nalização da produção de documentos, está o microfilme, 
que:

(A) é  um processo  de reprodução  fotográfica  ampliada, 
podendo chegar a quase 150% do documento original.

(B) é  um  processo  de  reprodução  que  se  reveste  de 
grande durabilidade, atingindo até 150 anos.

(C) preenche a necessidade de conservação dos documen-
tos, por mais de dez anos, o que justifica sua utilização.

(D) é um processo de reprodução ampliada, que abrange 
todo o documento original.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em empresas ou organizações, a comunicação pode ocor-
rer de cima para baixo, de baixo para cima e lateral ou ho-
rizontalmente. São exemplos de comunicação horizontal, 
descendente e ascendente, respectivamente,

(A) a comunicação de coordenador para coordenador, os 
manuais de publicação da empresa e as ordens de 
serviço.

(B) o memorando interno, os avisos e a comunicação de 
chefe de seção para chefe de seção.

(C) a comunicação de chefe de departamento para chefe 
de departamento, a instrução para tarefas e a caixa 
de sugestões.

(D) o regulamento da empresa, a ordem de serviço e os 
comunicados internos da empresa.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  desenvolvimento  social,  econômico  e  cultural  de  um 
país depende da pesquisa, que tem como objetivo princi-
pal:

(A) contribuir para a evolução do conhecimento humano 
em todos os setores.

(B) formular uma hipótese e, ao final dos trabalhos, com-
prová-la ou negá-la.

(C) compilar e analisar dados laboratoriais, emitindo lau-
do diagnóstico posterior.

(D) executar  projetos  anteriormente  elaborados,  dando 
consecução aos programas.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pesquisa pode ser realizada por meio de experiência 
laboratorial, ou de documentos, ou de bibliografia. Na pes-
quisa documental, os documentos que integram o conjunto 
de informações necessárias são de três tipos:

(A) primários, bibliográficos e reproduzidos.

(B) bibliográficos, reproduzidos e autenticados.

(C) primários, secundários e terciários.

(D) originais, secundários e traduzidos.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Compete ao Conselho Nacional de Educação, por iniciati-
va própria ou em resposta a solicitação da Assembleia da 
República e do Governo, emitir opiniões, pareceres e reco-
mendações sobre as questões educativas, entre as quais 
estão:

(A) o pluralismo político-partidário, o combate à miséria, 
a contribuição sindical, a preservação do meio ambi-
ente e a modernização da educação brasileira.

(B) o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
o combate à miséria, o combate ao analfabetismo, a or-
ganização sindical  e  a  modernização  da  educação 
básica.

(C) a contribuição sindical, o combate ao analfabetismo, 
o regime jurídico dos servidores públicos e a moder-
nização do sistema educativo.

(D) a democratização do sistema educativo,  o combate 
ao analfabetismo, a formação profissional e a avalia-
ção do sistema educativo.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Conselho Nacional de Educação é composto por vários 
membros, entre os quais estão:

(A) um Presidente eleito pela Assembleia da República, por 
maioria relativa dos deputados, e sete conselheiros sa-
batinados e aprovados pelo Congresso Nacional.

(B) sete elementos cooptados pelo próprio Conselho, en-
tre personalidades de reconhecido mérito pedagógico 
e científico, cujos nomes sejam aprovados por maio-
ria absoluta dos membros.

(C) cinquenta representantes de instituições de ensino pú-
blicas e privadas, escolhidos por eleição trianual, entre 
os reitores e vice-reitores universitários brasileiros.

(D) trinta membros do Conselho Consultivo do sistema edu-
cativo superior, escolhidos entre os reitores e vice-reito-
res em exercício das universidades públicas brasileiras.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Conselho Nacional de Educação é um órgão consultivo 
que proporciona a participação das forças sociais, culturais 
e econômicas no fortalecimento das questões relativas à 
política educativa do País. No tocante à organização desse 
Conselho,

(A) o  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Educação, 
bem como os membros do Conselho, tomam posse 
perante o Presidente da Assembleia da República.

(B) os membros do Conselho são designados por um pe-
ríodo renovável de cinco anos.

(C) A autorização de despesas de manutenção é de com-
petência  do Presidente do Conselho.

(D) o Conselho funciona em plenário e em comissões es-
pecializadas permanentes ou eventuais.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A carta comercial utiliza o mesmo código da linguagem li-
terária,  embora se devam observar certos preceitos que 
contribuem para alcançar os objetivos desejados. Para tor-
nar a redação mais clara e precisa, deve-se evitar:

(A) o emprego de gerúndios,  de particípios,  de tempos 
compostos e de voz passiva.

(B) o uso de pleonasmos viciosos, termos estrangeiros e 
linguagem formal.

(C) o emprego de gerúndios, redundâncias e estilo objetivo.

(D) O uso de metáforas e a coesão textual.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O movimento da Administração moderna responsável pela 
sistematização da gestão de pessoas foi denominado

(A) fordismo.

(B) administração científica.

(C) volvismo.

(D) liberalismo.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A comunicação ascendente tem como característica princi-
pal

(A) transitar da base para o vértice.

(B) transitar  do  mais  alto  ponto  da  organização  até  a 
base.

(C) coordenar e integrar as diversas funções organizacio-
nais.

(D) repassar as  informações unilateralmente.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O princípio de Pareto permite selecionar prioridades quan-
do se enfrenta um grande número de problemas na admi-
nistração. Esse princípio constitui

(A) uma metodologia de estabelecimento de prioridades 
construída sobre dois critérios simultâneos: o tempo 
de decisão e o impacto desta no funcionamento da 
empresa.

(B) um diagrama de espinha de peixe, com finalidade de 
organização e melhor visualização de ideias, concei-
tos e problemas.

(C) Uma técnica de representação de árvores de deci-
são, englobando princípios da paridade, parcimônia e 
proporcionalidade nas ações administrativas.

(D) um processo de gestão,  que enumera vários itens, 
segundo apurado critério de importância para a em-
presa, embora representem pequena fatia do total de 
itens.

                                  secretario-executivo

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowN2YzOjgzODI6YzhkZTphZDI2OjEyZDM6MGI5Nzo3YmY4:VHVlLCAyMSBBcHIgMjAyMCAxMToxMTozNCAtMDMwMA==

UFG/CS                                                                         CONCURSO PÚBLICO                                                                         TAE/2012

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um modelo de estrutura organizacional  é o produto das 
decisões sobre a divisão do trabalho, o sistema de autori-
dade e o sistema de comunicações. Um desses modelos e 
o chamado  Modelo Orgânico, cujas características são:

(A) autoridade centralizada e liderança autocrática, com 
grande número de chefes.

(B) hierarquia precisamente definida e ausência de rela-
ção de comando e de papéis.

(C) valorização de critérios de desempenho como eficá-
cia e adaptabilidade e  propensão ao risco e às mu-
danças.

(D) construção de grandes departamentos compartimen-
tados e  baixa interdependência entre áreas e níveis 
hierárquicos.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vários modelos de produção, motivação, seleção e gestão 
empresarial usados nas grandes empresas do nosso tempo 
seguem os conceitos desenvolvidos por Frederick Taylor.
A situação  organizacional  desenvolvida  por  Taylor  pode 
ser exemplificada pelas

(A) empresas financeiras, no Brasil, que fazem contínuos 
investimentos em equipamento, buscando integração 
com  o mercado virtual.

(B) empresas mineradoras, que costumam contratar mão 
de obra especializada para o serviço de mineração 
pesada.

(C) empresas de tecelagem e costura, que fazem marca-
ções  de  movimentos  e  ergonomia  no  processo  de 
acabamento das peças de vestuário,  visando à pa-
dronização de tempos e movimentos.

(D) redes  de  fast-food, que  selecionam  pessoas  para 
cumprir funções específicas, tais como atender o cli-
ente, preparar o lanche e, por fim, entregar o lanche 
ao cliente, funções repetitivas e independentes.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  correspondência oficial classifica-se em:

(A) impessoal, comercial, secreta, social e ordinária.

(B) reservada, secreta, direta, comercial e institucional.

(C) secreta, confidencial, reservada, ostensiva e ordinária.

(D) impessoal, confidencial, direta, social e comercial.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na década de 50, três grandes teorias surgiram como do-
minantes e, até os dias de hoje, permanecem como funda-
mentais  nos  estudos  dos  efeitos  motivacionais  em uma 
corporação. As Teorias X e Y, a Teoria dos Dois Fatores e 
a  Teoria  da  Hierarquia  das  Necessidades  são  algumas 
dessas teorias.
De acordo com as teorias de Douglas McGregor (X e Y), 
se a liderança de uma empresa baseia as suas práticas 
motivacionais  nos  conceitos  da  teoria  Y,  essa  empresa, 
provavelmente,

(A) terá controles rígidos de absenteísmo e produtividade 
do trabalhador e um processo decisório centralizado.

(B) adotará um processo decisório participativo, com atri-
buições de grandes responsabilidades, boa gestão de 
clima organizacional e incentivo ao trabalho em equipe.

(C) praticará altas remunerações ao corpo diretivo como 
forma de explicitar o abismo de responsabilidades en-
tre executivos e trabalhadores comuns.

(D) desenvolverá uma política de pouco investimento no 
ambiente organizacional e  no ferramental necessário 
à função do trabalhador.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Recentemente, os noticiários anunciaram o pedido de con-
cordata  feito  pela  empresa  Eastman  Kodak  aos  órgãos 
responsáveis,  buscando iniciar o processo de falência e 
obter  proteção  contra  os  credores.  A empresa,  de  131 
anos, revolucionou a indústria da fotografia, mas não con-
seguiu se adequar, de fato, à era digital. Tal fato se deu em 
decorrência das

(A) forças financeira e contábil: as divisões mais lucrati-
vas da empresa perderam a rentabilidade devido às 
sucessivas mudanças nas regras contábeis,  depois 
da crise de 2008.

(B) forças  marqueteiras  e  de  imagem:  a  marca  Kodak 
perdeu o seu valor, em virtude do fraco investimento 
de  branding,  awareness e  patrocínio,  nos  últimos 
anos.

(C) forças de produção e da mão de obra: o atraso na mi-
gração da sua produção para  países com mão de 
obra barata,  tais  como Índia  e  China,  encareceu o 
custo de venda, tornando seus produtos não competi-
tivos.

(D) forças dos substitutos e concorrentes: produtos digi-
tais, espaços de divulgação virtuais e empresas tec-
nológicas tomaram, ao longo dos anos, fatias signifi-
cativas do mercado da Kodak, que tardou em entrar 
na era dos produtos digitais.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a charge:

Disponível  em:  <http://salgadinhos_radioativos.zip.net/arch2008-11-
30_2008-12-06.html – Charges do Benett>. Acesso em: 19 abr. 2012.

A  charge apresentada ilustra a crise financeira deflagrada 
em 2008,que arrebatou as economias europeias de perife-
ria e inseriu o mundo em um movimento de incertezas e 
falta  de  liquidez,  características  nocivas  para  o  sistema 
bancário.
Sabe-se que um conjunto de fatores atuantes e simultâneos 
conduziu bancos,  governos e sociedade ao limiar dessa 
crise que, infelizmente, causa impactos até hoje. Em qual-
quer esfera, administradores estiveram envolvidos, fossem 
eles  executivos  de  bancos,  ministros  de  economias  ou 
presidentes de países. Tornou-se muito difícil afastar a fi-
gura do administrador (e da má administração) do cataclis-
mo econômico de 2008. 
Perante esse quadro político e socieconômico,constata-se 
que 

(A) houve explosão da pobreza no Terceiro Mundo e des-
caso dos administradores.

(B) ocorreram aumento do preço de commodities e con-
cessão de crédito ao sub-prime de maneira incauta.

(C) foram registradas graves consequências dos desas-
tres naturais asiáticos e falta de ética dos executivos 
europeus.

(D) foram  deflagradas  guerras  americanas  no  Oriente 
Médio e ouve falta de preparo dos administradores.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo  de  documentação  é  dinâmico  e  reveste-se, 
hoje, de apoio ao estudo, à pesquisa, ao planejamento e à 
tomada de decisões. Tal processo desenvolve-se em três 
fases principais, que se denominam:

(A) fases de recolhimento, leitura e classificação.

(B) fases numérica, cronológica e geográfica.

(C) fases seletiva, classificatória e alfabética.

(D) fases de leitura, seleção e classificação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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