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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Beleza ou paciência 

 

Outro dia vi, talvez no meu Face, esta frase: “Quando tudo 
dá certo, a gente diz ´Beleza!’. Quando dá errado, se diz 
´Paciência!`.” Como tantas dessas frases soltas na rede social, 
essa me pareceu divertida e verdadeira. Outras, muitíssimas, 
são bem tolas, sem fundamento, preconceituosas ou ainda 
arrastando, depois de mais de um mês, as disputas e insultos 
políticos. 

Sim, quando dá certo, a gente fica tranquilo, ou eufórico, 
dá graças a Deus (um amigo médico reclamou: “Agradecem a 
Deus, está certo, mas e nós, médicos, em geral só nos citam em 
participações fúnebres”). Há quem agradeça, mas enfim... Deus 
ajudou, quando nos salvamos, Deus quis quando alguém amado 
morre. Somos simplistas talvez para aguentar a montanha-russa 
da vida. 

Sempre tive pouca paciência, sobretudo para aprender 
coisas. Fui uma estudante esquisita, eu acho, sabendo muita 
coisa, porque lia loucamente, e ignorando outras, básicas, por 
falta de capacidade ou paciência para me concentrar. O bom 
professor de matemática que me deu aulas particulares anos a 
fio certo dia disse a meu pai, constrangido: “Doutor Arthur, a sua 
filha é muito inteligente, mas comigo não aprende mesmo. Eu 
explico, explico, ela fica me olhando com aquele jeito meio 
distraído, e vejo que, de verdade... não entendeu nada”. 

Outro professor, já na faculdade, brincava dizendo que eu 
aprendia “pra trás”, isto é, se não pegava logo pela intuição, já 
desistia do esforço de aprender. Sonhadora e preguiçosa, eu 
não queria saber quantos metros de trilhos tantos operários 
fariam em tantas horas, ou quantas maçãs caberiam num cesto 
se... Ali não valiam nem “beleza”, nem “paciência”. 

Escrevi na coluna passada, mais uma vez, da minha paixão 
inata pelas palavras. Vai daí que também implico com algumas: 
por exemplo, atualmente, “empoderamento” e “feminicídio”. 
Elas são ruins? Não valem? Até que são boas, até que valem 
porque todos entendem, mas sobretudo “feminicídio” é de 
matar e provoca minha maior impaciência. Dói nos ouvidos. 
“Homicídio” não bastaria porque se liga a homem? Que 
pobreza. Assim, no populismo atual por este grande mundo, 
não basta dizer “o homem às vezes sabe ser genial” porque isso 
não incluiria as mulheres? Não se atina com o fato bem simples 
da linguagem segundo o qual “homem” é agenérico, refere-se à 
criatura da raça humana... Como quando dizemos “presidente” 
de uma empresa, caso seja mulher, não precisamos criar o 
termo “presidenta” (ou “presidanta”)... 

Eu sei que língua é um ser vivo, que se modifica segundo 
fato social que é, e que isso independe, em geral, da atuação de 
uma ou mais pessoas. Possivelmente, nas gírias diversas, 
alguma celebridade usando um termo ou interjeição, ou mesmo 
gesto (que é linguagem), vai criar uma momentânea onda de 
imitadores. Logo passa. Mas a língua em si, essa fascinante 
criatura viva, bela e atroz, poética e cruel, ou inócua e obtusa, 
merecia ser dispensada dessa invasão de feminicídios e 
empoderamentos, e mais outros da sua turma. Implicância 

minha, impaciência? Provavelmente. Ainda bem que, como já 
disse e repito, sendo ela um ser vivo e livre, não precisa da 
minha simpatia ou implicância para continuar. 

(LUFT, Lya. Beleza ou paciência. Disponível em: https://gauchazh 
.clicrbs.com.br/colunistas/lyaluft/noticia/2019/01/beleza-ou-

paciencia-cjqssri5200ox01ukmjc1waj3.html. Acesso em: 27/08/2019.) 

 

Questão 01 
Lya Luft recorre à “beleza” e à “paciência” para nos fazer 
refletir sobre a língua e a sociedade. Com base no texto 
lido, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esse texto é considerado uma crônica.  
II. A autora revela ser uma pessoa conservadora diante da 

Língua Portuguesa.  
III. O trecho “Outro professor, já na faculdade, (...)” (4º§) 

mostra a passagem do tempo na narrativa.  
IV. A palavra “feminicídio” é valorizada e necessária, pois 

“homicídio” se liga a homem.  
V. O emprego das palavras “empoderamento” e “feminicídio” 

pela sociedade comprovam que a língua é um ser vivo.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, III e V. 
B) I, II e III.  
C) II, III e V. 
D) II, III e IV. 
 

Questão 02  
“Sempre tive pouca paciência, sobretudo para aprender 
coisas. Fui uma estudante esquisita, eu acho, sabendo 
muita coisa, porque lia loucamente, e ignorando outras, 
básicas, por falta de capacidade ou paciência para me 
concentrar.” (3º§) Assinale a alternativa em que as 
palavras destacadas pertencem, respectivamente, a 
mesma classe gramatical de “sempre” e “loucamente”. 
A) Atualmente, a violência gera insegurança. 
B) Cândido era um menino feliz e muito educado. 
C) A educação brasileira vai melhorar, certamente. 
D) Agora, moro longe da escola, por isso ando rapidamente. 
 

Questão 03  
Em “O bom professor de matemática que me deu aulas 
particulares anos a fio certo dia disse a meu pai, constrangido: 
‘Doutor Arthur, a sua filha é muito inteligente, mas comigo não 
aprende mesmo. Eu explico, explico, ela fica me olhando com 
aquele jeito meio distraído, e vejo que, de verdade... não 
entendeu nada’.” (3º§), sobre o pronome destacado “me”, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É do caso reto, pois desempenha a função de sujeito da 

oração. 
II. É do caso oblíquo, pois desempenha a função de 

complemento verbal. 
III. É o objeto indireto do verbo “deu”. 
IV. É o objeto direto do verbo “deu”. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
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Questão 04 
Em “Outras, muitíssimas, são bem tolas, sem fundamento, 
preconceituosas ou ainda arrastando, depois de mais de um 
mês, as disputas e insultos políticos.” (1º§), a palavra 
destacada é considerada um:  
A) Adjetivo empregado no grau superlativo. 
B) Substantivo empregado no grau aumentativo absoluto. 
C) Advérbio empregado no grau superlativo absoluto analítico. 
D) Advérbio empregado no grau superlativo absoluto sintético.  
 

Questão 05  
Lya Luft conclui o texto dizendo que “Mas a língua em si, 
essa fascinante criatura viva, bela e atroz, poética e cruel, 
ou inócua e obtusa, merecia ser dispensada dessa invasão 
de feminicídios e empoderamentos, e mais outros da sua 
turma”. As palavras destacadas podem ser substituídas, 
respectivamente, sem que haja alteração de sentido, por 
A) feroz e serena. 
B) mansa e serena. 
C) feroz e inofensiva.  
D) mansa e inofensiva. 
 

Questão 06 
Considerando o gênero dos substantivos, que podem ser 
biformes ou uniformes, relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Epiceno. 
2. Comum de dois gêneros. 
3. Sobrecomum. 
(     ) Estudante. 
(     ) Mês. 
(     ) Maçã. 
(     ) Feminicídio. 
(     ) Criatura. 
  

A sequência está correta em 
A) 2, 3, 2, 3, 3.  
B) 1, 2, 3, 2, 3.  
C) 1, 3, 2, 2, 3.  
D) 2, 3, 3, 3, 3.  
 

Questão 07  
“Assim, no populismo atual por este grande mundo, não basta 
dizer ‘o homem às vezes sabe ser genial’ porque isso não 
incluiria as mulheres?” (5º§) Sobre a ocorrência ou não da 
crase, analise as afirmativas a seguir. 
I. Prefiro isto aquilo. 
II. Eu me dirigi à aluna daquela sala. 
III. Esta camisa é igual a que comprei. 
IV. Todos, à exceção de Paulo, compareceram. 
Estão corretamente grafadas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I e IV.  
C) II e IV. 
D) II e III. 
 
 
 

Questão 08 
Em “Doutor Arthur, a sua filha é muito inteligente, mas comigo 
não aprende mesmo. Eu explico, explico, ela fica me olhando 
com aquele jeito meio distraído, e vejo que, de verdade... não 
entendeu nada.” (3º§), é correto afirmar que o termo 
destacado é: 
A) Um aposto, que é acessório e cuja função é identificar o 

nome de quem fala. 
B) Um aposto, que é acessório e cuja função é identificar o 

nome de quem se fala. 
C) Um vocativo, que é dependente, ou seja, faz parte tanto 

do sujeito quanto do predicado. 
D) Um vocativo, que é independente, ou seja, não faz parte 

nem do sujeito nem do predicado. 
 

Questão 09  
No trecho “Sempre tive pouca paciência, sobretudo para 
aprender coisas.” (3º§), se o verbo destacado for conjugado 
no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, a escrita 
correta seria: 
A) Sempre teve pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas.  
B) Sempre tinha pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas. 
C) Sempre tivera pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas. 
D) Sempre tivesse pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas. 
 

Questão 10  
Considerando o emprego da palavra destacada em “Eu sei que 
língua é um ser vivo, que se modifica segundo fato social que 
é, e que isso independe, em geral, da atuação de uma ou mais 
pessoas”. (6º§), é correto afirmar que trata-se de um 
elemento coesivo que: 
A) Faz referência à língua. 
B) Retoma tudo o que foi dito. 
C) Faz referência a um ser vivo. 
D) Faz referência à pessoa que fala, no caso, o “eu”. 
 

Questão 11 
O hardware de um sistema computacional se refere à parte 
física, responsável pela comunicação entre os dispositivos 
que compõem um microcomputador. Sobre o hardware de 
um computador, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) As memórias RAM são utilizadas apenas para leitura de 

dados. 
B) HDs são responsáveis por armazenamento de informações 

de forma não volátil. 
C) AGP é um slot presente no hardware exclusivo para 

instalação de placas de vídeo. 
D) O protocolo USB (Universal Serial Bus) possibilita inserir 

novos hardwares através da tecnologia plug and play sem 
a necessidade de reiniciar o sistema. 
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Questão 12 
Memórias são dispositivos capazes de armazenar 
informações em formato digital, utilizando unidades binárias 
denominadas bits. É correto afirmar que Memória Cache é 
um tipo de memória: 
A) Não volátil, apagável através de luz ultravioleta. 
B) Volátil de alta velocidade, que opera junto ao processador. 
C) Volátil, responsável pelo acesso de dados utilizados por 

programas. 
D) Não volátil, responsável pela inicialização de um sistema 

operacional. 
 
Considere a tabela referente a uma lista de compras para 
uma festa de aniversário para responder às questões 13 e 
14. 

 

 
 

Questão 13 
Em D8 pretende-se saber o valor total gasto. A fórmula, a 
ser utilizada é:  
A) = MED (D3:D7). 
B) = SOMA (D3:D7). 
C) = MÉDIA (D3:D7). 
D) = MÁXIMO (D3:D7). 
 

Questão 14 
Em D8 pretende-se saber o valor médio gasto. A fórmula, a 
ser utilizada é:  
A) = MED (D3:D7). 
B) = SOMA (D3:D7). 
C) = MÉDIA (D3:D7). 
D) = MÁXIMO (D3:D7). 
 

Questão 15 
Banco de dados são conjuntos de dados relacionados e 
acessíveis. Seu objetivo é registrar e guardar informações 
importantes que poderão ser acessadas quando necessário. 
Sobre banco de dados, é INCORRETO afirmar que: 
A) Chaves primárias podem ser copiadas ou duplicadas. 
B) Uma chave estrangeira representa relacionamento entre 

tabelas. 
C) É possível ter mais de uma, ou nenhuma, chave estrangeira 

em uma tabela. 
D) Nenhum dos atributos que formam uma chave primária 

poderá conter um valor nulo em um registro.  
 
 
 
 

Questão 16 
Uma matriz A de ordem três tem determinante igual a 6. 
Multiplicando a matriz A por 2 e, ainda, multiplicando a 

segunda coluna da matriz A por ,
2
1 o valor do 

determinante da nova matriz passa a ser: 
A) 2. 
B) 6. 
C) 12. 
D) 24. 
 

Questão 17 
Sabe-se que o resto da divisão do polinômio P(x) = –x4 + 3x3 
+ 2x2 – x + a por x + 2 é 8. Assim, é correto afirmar que o 
valor de a em P(x) é: 
A) 8. 
B) 18. 
C) 28. 
D) 38. 
 

Questão 18 
Domingo à noite, João, organizando sua grade de estudo 
para o dia seguinte, segunda-feira, disse: amanhã, ou 
estudarei Direito Constitucional ou estudarei Direito 
Administrativo. A negação da proposição apresentada por 
João é: 
A) Amanhã não estudarei Direito Constitucional e não 

estudarei Direito Administrativo. 
B) Amanhã, se estudar Direito Constitucional, então não 

estudarei Direito Administrativo. 
C) Amanhã, ou não estudarei Direito Constitucional, ou não 

estudarei Direito Administrativo. 
D) Amanhã estudarei Direito Constitucional se, e somente 

se, estudar Direito Administrativo. 
 

Questão 19 
No cubo ABCDEFGH considere o triângulo ACH. A medida 

do ângulo CĤA (ângulo formado pelos lados AH e CH e 
vértice H) é, em graus:  
 

 
A) 30. 
B) 45. 
C) 60. 
D) 90. 
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Questão 20 
Considere o sistema de equações nas incógnitas x, y, z e w. 

{

x + y – 3z + w = –2
–x + y + z – 3w = –6
2x – 3y + 2z + w = 4

– x + 2y + z + 2w = 10

 

A soma x + y + z + w é: 
A) 4. 
B) 6. 
C) 8. 
D) 10. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
Na hipótese de o Consórcio AGIR vir a celebrar parceria 
público-privada, nos termos da Lei nº 11.079/04, é correto 
afirmar que: 
A) A duração do contrato deve ser superior a 35 anos. 
B) A duração do contrato não deve ser superior a 10 anos. 
C) A contratação não pode ter valor inferior a R$ 20.000.000,00. 
D) A contratação não pode ter valor inferior a R$ 10.000.000,00. 
 

Questão 22  
Por interpretação da Constituição Federal, os princípios 
expressos da Administração Pública: 
A) Aplicam-se aos consórcios públicos constituídos como 

pessoas jurídicas de direito público. 
B) Apenas se aplicam às entidades da administração indireta 

dos entes federativos consorciados. 
C) Aplicam-se parcialmente aos consórcios públicos constituídos 

como pessoas jurídicas de direito público. 
D) Não se aplicam aos consórcios públicos constituídos 

como pessoas jurídicas de direito público. 
 

Questão 23  
A Lei nº 8.078/1990 estabelece os direitos básicos do 
consumidor, dentre os quais NÃO se inclui expressamente: 
A) A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão obrigatória do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando for verossímil a alegação. 

B) A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos. 

C) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços. 

D) O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 

 
 
 
 
 

Questão 24  
Nos termos da Lei nº 10.098/2000, na gestão dos serviços, 
o Consórcio Público AGIR deve considerar como barreiras 
urbanísticas à plena acessibilidade, as existentes:  
A) Nas formas de comunicação e de tecnologia da informação 

local. 
B) Nos sistemas e meios de transportes que ligam o núcleo 

urbano. 
C) Nos edifícios públicos e privados localizados no espaço 

urbano.  
D) Nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao 

público ou de uso coletivo. 
 

Questão 25   
Conforme dispõe a Lei nº 11.079/04, por ser uma pessoa 
jurídica de direito público, o Consórcio Público AGIR integra: 
A) A administração pública indireta de todos os entes 

consorciados. 
B) A administração pública indireta do ente federativo 

gestor do consórcio.  
C) O conjunto de órgãos da administração pública direta dos 

entes consorciados. 
D) O conjunto de entidades administrativas do Estado-membro 

a que pertence o consórcio.  
 

Questão 26  
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o direito 
de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 
de um produto caduca em: 
A) Trinta dias, em face de serviços prestados pela Administração 

Pública. 
B) Trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 

produtos duráveis. 
C) Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e 

de produtos duráveis. 
D) Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e 

de produtos não duráveis. 
 

Questão 27  
Por força da Lei de Acesso à Informação, o Consórcio 
Público AGIR deve obedecer à seguinte diretriz: 
A) Observância do sigilo como preceito geral e da publicidade 

como exceção. 
B) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 

na administração pública. 
C) Divulgação de informações de interesse público, após 

prévia e expressa solicitação. 
D) Utilização exclusiva de meios de comunicação viabilizados 

pela tecnologia da informação. 
 

Questão 28  
Nos termos da Lei nº 8.666/93, a concessão de serviços 
públicos, realizada por um consórcio público, deve ser 
contratada mediante licitação na modalidade: 
A) Pregão. 
B) Convite. 
C) Concorrência. 
D) Tomada de preços. 
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Questão 29  
Nos termos expressos da Lei nº 11.445/2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
é correto afirmar que: 
A) Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 

saneamento básico. 
B) Considera-se localidade de pequeno porte os aglomerados 

rurais de até 30.000 habitantes. 
C) O esgotamento sanitário abrange a coleta do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.  
D) A prestação regionalizada define-se como a ampliação 

progressiva do acesso a saneamento para todos os 
domicílios. 

 

Questão 30  
Por força da Lei nº 13.460/17, o bom atendimento ao 
usuário pressupõe: 
A) Autenticação de documentos por meio dos Cartórios de 

Notas e Registros. 
B) Atendimento pela ordem de chegada, vedado o atendimento 

por agendamento. 
C) Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no 

atendimento aos usuários. 
D) Formalidades e exigências, ainda que o custo econômico 

seja superior ao risco envolvido. 
 

Questão 31 
Quanto aos mecanismos e instâncias de participação social, 
a definição que melhor se amolda à ouvidoria é:  
A) Instância de interação social que utiliza tecnologias de 

informação e de comunicação, em especial a internet, 
para promover o diálogo entre administração pública 
federal e sociedade civil. 

B) Mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, 
de caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que 
visa a receber contribuições por escrito da sociedade civil 
sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato 
de convocação. 

C) Instância de controle e participação social responsável 
pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, 
sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços 
públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com 
vistas ao aprimoramento da gestão pública. 

D) Mecanismo para o diálogo entre representantes dos conselhos 
e comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as 
políticas públicas e os programas governamentais, formulando 
recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e 
transversalidade. 

 

Questão 32 
Considerando as singularidades do trabalho dos profissionais 
das ouvidorias, algumas competências devem compor o 
perfil profissional do ouvidor, EXCETO: 
A) Racionalidade, empatia e urbanidade. 
B) Empatia, racionalidade e flexibilidade. 
C) Equilíbrio, passividade e sensibilidade.  
D) Criatividade, sensibilidade e bom senso. 

Questão 33 
Considerando que, no exercício das atividades de 
ouvidoria, deve se balizar as ações nos princípios éticos, 
morais e constitucionais e no respeito à dignidade humana, 
pode se compreender como preceitos fundamentais da 
profissão de ouvidor: 
A) Guardar sigilo sobre toda e qualquer informação de que 

tenha conhecimento.  
B) Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando o 

direito de livre expressão. 
C) Atender o cidadão pautando a conduta nos valores da 

boa-fé, desídia e cordialidade. 
D) Responder ao representado com subjetividade, impondo 

caráter pessoal às providências adotadas.  
 

Questão 34 
Dentre as atividades mais comuns da ouvidoria, o Código 
de Ética da Associação Brasileira de Ouvidores destaca, 
EXCETO: 
A) Realizar o controle orçamentário das receitas e despesas 

públicas. 
B) Promover a justiça e a defesa dos interesses legítimos dos 

cidadãos. 
C) Promover a reparação do erro cometido contra o seu 

representado. 
D) Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, 

honesta e objetiva. 
 

Questão 35 
As redes sociais são importantes canais de comunicação 
com a ouvidoria dos órgãos públicos. Assinale a alternativa 
em que a rede social apontada está corretamente 
identificada por uma de suas características. 
A) LINKEDIN: é uma rede social focada em adolescentes, 

podendo os usuários tirarem fotos, gravar vídeos e 
adicionar textos e desenhos à imagem. 

B) TWITTER: é uma rede social e um servidor para 
microblogging, que permite aos usuários enviar e receber 
atualizações pessoais de outros contatos. 

C) FACEBOOK: é comparável a redes de relacionamentos; 
sendo utilizada, principalmente, por profissionais com o 
intuito de apresentar suas aptidões que podem ser 
endossadas por outros usuários e empresas. 

D) INSTAGRAM: o nome da rede relaciona-se com o livro 
dado aos alunos no início do ano letivo por algumas 
administrações universitárias nos Estados Unidos para 
ajudar os alunos a conhecerem uns aos outros. 

 

Questão 36 
Considerando as ferramentas de resolução de conflitos, 
classifica-se com heterocomposição:  
A) Mediação. 
B) Arbitragem. 
C) Negociação. 
D) Conciliação. 
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Questão 37 
Os princípios que orientam o bom atendimento das 
ouvidorias públicas são a realização dos direitos dos cidadãos, 
o atendimento de suas necessidades e o aprimoramento da 
qualidade dos serviços públicos. Para tanto, o ouvidor deve 
evitar: 
A) Prestar informações rápidas e conflitantes. 
B) Acatar as sugestões dos usuários do serviço. 
C) Analisar as manifestações com objetividade. 
D) Atender o cidadão com presteza e civilidade. 
 

Questão 38 
Para a boa gestão de processos nas ouvidorias públicas, 
favorecendo o atendimento eficiente das necessidades do 
cidadão, deve-se observar alguns elementos, dentre os 
quais NÃO se inclui: 
A) Detalhamento dos assuntos que compõem as manifestações, 

de tal maneira que possam ser gerados relatórios em nível 
gerencial, tático e estratégico. 

B) Monitoramento contínuo das manifestações dos 
cidadãos estabelecendo-se um plano de trabalho e o 
fluxo de atividades contínuas.  

C) Relatórios estatísticos com os tipos de manifestações 
mais frequentes, por local, data, períodos e avaliação 
quantitativa e qualitativa dos resultados. 

D) Atendimento das manifestações pela ordem de registro, 
independentemente da complexidade, urgência ou 
disponibilidade da resposta a ser prestada ao cidadão.  

 

Questão 39 
O Manual de Ouvidorias Públicas da Controladoria-Geral 
da União classifica as modalidades de manifestação do 
cidadão em cinco categorias mais comuns. A modalidade 
definida como “requerimento de adoção de providência por 
parte da Administração: tipo de manifestação que deve 
conter, necessariamente, um requerimento de atendimento 
ou serviço; pode se referir a um pedido material ou não” 
denomina-se: 
A) Sugestão. 
B) Denúncia.  
C) Solicitação. 
D) Reclamação. 
 

Questão 40 
O Manual de Ouvidorias Públicas da Controladoria-Geral 
da União alerta que a Constituição Federal de 1988 garante 
a livre manifestação do pensamento, proibindo o anonimato 
(art. 5º, IV). Entretanto, o Supremo Tribunal Federal relativizou 
tal proibição. Diante de uma denúncia anônima, a ouvidoria 
deverá: 
A) Arquivar a manifestação, abstendo-se de analisá-la. 
B) Apurar com prudência e discrição a veracidade dos fatos. 
C) Iniciar o processo baseado exclusivamente na denúncia 

anônima. 
D) Procurar identificar o denunciante, visto ser proibida a 

denúncia apócrifa. 
 

Questão 41 
A Lei de Acesso à Informação prevê, como regra, o acesso 
à informação pública, sendo o sigilo tratado como exceção. 
Embora conhecer o denunciante seja importante para o 
exercício da ampla defesa, por vezes, preservar o sigilo 
pode ser fundamental para a garantia de sua integridade 
física. O sigilo quanto à identificação do denunciante 

denomina-se: 
A) Delação anônima. 
B) Acordo de leniência. 
C) Denunciação sigilosa. 
D) Reserva de identidade. 

 
Questão 42 
A competência profissional incorpora três dimensões do 
saber: o saber-conhecer, o saber-ser e o saber-fazer. A 
dimensão associada ao saber-fazer, que é a capacidade de 
comunicação e negociação, destreza no uso de ferramentas 
e de instrumentos, e domínio no uso de rotinas, normas e 
procedimentos específicos do dia a dia de trabalho, 
denomina-se: 
A) Atitude. 
B) Habilidade. 
C) Competência. 
D) Conhecimento. 

 

Questão 43 
No processo de comunicação, algumas barreiras podem 
interferir na eficiência do processo de ouvidoria. São 
consideradas barreiras de linguagem: 
A) A percepção indevida das diferenças socioculturais, raciais, 

religiosas, dentre outras. 
B) O emissor fazer uso de gírias e expressões regionais não 

conhecidas pelo receptor.  
C) O emissor ouvir somente o que é do seu interesse ou o 

que coincidir com a sua opinião. 
D) A inibição de uma pessoa em relação a outra que pode 

causar voz baixa, quase inaudível. 

 
Questão 44 
Nos termos da Lei nº 13.460/2007, que dispõe sobre a 
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos da Administração Pública, são diretrizes 
básicas quanto aos direitos e deveres dos usuários de 
serviço público, EXCETO:  
A) Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 

exigências e obrigações não previstas na legislação. 
B) Manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, 

acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento. 

B) Vedação da exigência de nova prova sobre fato já 
comprovado em documentação válida apresentada. 

D) Autenticação de documentos mediante a exigência de 
reconhecimento de firma e assinatura por autenticidade. 
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Questão 45 
Considerando as ferramentas de resolução de conflitos, é 
papel do facilitador de resolução de conflitos, EXCETO:  
A) Escutar ativamente. 
B) Fazer perguntas abertas. 
C) Reconhecer sentimentos. 
D) Rejeitar interesses subjacentes. 
 

Questão 46 
No processo de resolução de conflitos, são técnicas que 
facilitam a compreensão do problema pelas partes envolvidas, 
EXCETO:  
A) Escuta ativa. 
B) Troca de papéis. 
C) Foco no presente. 
D) Perguntas autoimplicativas.  

 
Questão 47 
A AGIR possui competências traçadas no protocolo de 
intenções que objetivam a prestação de serviço público 
adequado no âmbito dos Municípios consorciados. Dentre 

as competências a seguir, a que menos se relaciona com o 
papel direto da ouvidoria é:  
A) Acompanhar e fiscalizar a prestação adequada dos serviços 

públicos regulados. 
B) Requisitar à Administração Pública informações necessárias 

ao exercício da função regulatória. 
C) Exercer o poder de polícia administrativa no que se refere 

à prestação dos serviços regulados.  
D) Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse entre 

o poder público e os usuários dos serviços. 
 

Questão 48 
Nos termos da Lei nº 13.460/2007, as ouvidorias devem 
produzir relatório de gestão, a fim de consolidar as informações 
sobre recebimento, análise e resposta das manifestações. 
Quanto ao relatório de gestão a ser produzido pela ouvidoria 
da AGIR, é correto afirmar que deverá: 

A) Ser disponibilizado integralmente na internet. 
B) Ser encaminhado à Controladoria-Geral da União. 
C) Prever o encaminhamento de resposta ao usuário no 

prazo máximo de dez dias. 
D) Conter, ao menos, o número de manifestações recebidas 

nos três anos anteriores. 
 

Questão 49 
No processo de resolução de conflitos, alguns aspectos da 
controvérsia podem ser mapeados por meio de uma série de 
instrumentos, dentre eles a análise objetiva e a subjetiva. 
Levando em consideração os instrumentos de análise objetiva 
do conflito, o MAPEAMENTO DOS 3 “Ps” consiste em inventariar: 
A) Pessoas, problemas e processos. 
B) Problemas, práticas e persuasão.  
C) Perguntas, preocupações e prioridades. 
D) Perguntas, parâmetros e procedimentos. 

Questão 50 
Nos termos da Lei nº 13.460/2007, o usuário de serviços 
públicos poderá apresentar manifestações perante a ouvidoria 
do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do 
requerente. São regras aplicáveis à manifestação, EXCETO: 
A) A identificação do requerente não conterá exigências que 

inviabilizem sua manifestação. 

B) A manifestação poderá ser feita verbalmente, hipótese 
em que deverá ser reduzida a termo. 

C) A identificação do requerente é informação pessoal 
protegida com restrição de acesso nos termos da lei. 

D) A apresentação inequívoca dos motivos determinantes 
da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma Redação. 
 A resposta à Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 Deverão ser observados o limite mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (tinta) linhas; a Prova Discursiva (Redação) terá o 

valor total de 10 (dez) pontos. 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Redação) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível, bem como no caso de identificação em local indevido. 
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 4,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 

desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 

publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 6,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular.          

4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal.  

8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 6,00 

de 1 a 3 5,00 

de 4 a 10 4,00 

de 11 a 15 3,00 

de 16 a 20 2,00 

de 21 a 30 1,00 

acima de 30 0,00 

 
OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, 

excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Redação. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



Ħ 

 

10 

CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 

CARGO: OUVIDOR (T) 

Texto I 
 

 
Rios são alvo de descarte irregular (Créditos: Divulgação/Comusa.) 

 

(Disponível em: https://odiario.net/editorias/geral/saiba-como-fazer-a-sua-parte-no-dia-mundial-da-limpeza-urbana.) 

 

Texto II 
 

Lixo doméstico, problema global 
 

O lixo que produzimos ameaça o meio ambiente e a saúde do planeta. Saiba como se tornar mais sustentável e reduzir a 
produção de resíduos no dia a dia. 

Nos últimos 30 anos, a geração de resíduos nas cidades aumentou três vezes mais do que a população urbana. Atualmente, 
produzimos 1,4 bilhão de toneladas por ano, o que significa que cada um dos sete bilhões de habitantes do planeta é 
responsável por produzir mais de um quilo de lixo por dia. Isso gera um gasto médio de 25% do orçamento dos municípios com 
gestão de resíduos sólidos e faz do lixo um dos grandes desafios para a sustentabilidade global. 

Segundo dados do Panorama de Resíduos Sólidos 2017 da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais), mesmo com todos os esforços de governos e iniciativa privada em 2017, das 214.868 de toneladas/dia 
de resíduos gerados, 196.050 toneladas não foram coletadas, ou seja, não tiveram o destino correto e provavelmente foram 
parar na rede pluvial, nos rios e nos mares. 

Além de prejudicar inúmeros biomas, o lixo marinho afeta a pesca e o turismo, trazendo prejuízos financeiros, e se estende 
para além dos territórios dos países produtores, espalhando-se por todos os oceanos. De acordo com a ISWA (International 
Solid Waste Association), é possível detectar partículas plásticas até em águas praticamente intocadas pelo ser humano. 
 

(Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/falando-de-sustentabilidade/noticia/2019/01/07/lixo-domestico-
problema-global.ghtml. Acesso em 05/09/2019.) 

 

Considerando os textos apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

Limpeza urbana: envolvimento e conscientização da população. 
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REDAÇÃO 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e da tarde. 

Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e para a Folha de Textos 

Definitivos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e Nível 

Médio. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 

Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os 

dados constantes no Cartão de Respostas e na Folha de Textos Definitivos, se for o caso, que lhe foram fornecidos 

estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (Prova Objetiva) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), apenas para os cargos de Nível Superior, 

devidamente assinados no local indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de quaisquer informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de 

inscrição ou em qualquer meio. 

8. Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início 

das provas; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas. O candidato somente poderá retirar-se do local 

de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário 

previsto para o seu término.  

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha (segunda-feira). 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 


