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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A rotina nos atrapalha e até nos limita, mas é tão 

confortável e tão segura que nos acostumamos a ela tão cedo 
que a ignoramos. No entanto, o conto da vaca é uma daquelas 
histórias que funcionam como um toque de atenção, um 
despertar para o que não vemos em nossas vidas diárias, mas 
que nos afeta mais do que pensamos. Graças a essa história, 
descobrimos o que essa vaca realmente significa, o que obte-
mos dela e o quão dependentes podemos nos tornar daquilo 
que ela nos dá.  

Certa vez, um mestre caminhava pelo campo com seu 
discípulo. Um dia eles encontraram uma humilde casa de 
madeira, buginganga habitada por um casal e seus três filhos. 
Eles estavam todos _______ vestidos, seus pés estavam des-
calços e o ambiente denotava extrema pobreza. O mestre 
perguntou ao pai da família como eles sobreviveram, já que 
não _______ indústrias, comércio e nem mesmo riqueza na-
quele lugar. Calmamente, o pai respondeu: “olha, nós temos 
uma vaca que nos fornece vários litros de leite todos os dias. 
Uma parte nós vendemos e com o dinheiro compramos 
outras coisas; a outra parte usamos para nosso próprio con-
sumo. Desta forma nós sobrevivemos”. O mestre agradeceu 
a informação, despediu-se e foi embora. Ao se afastar, disse 
ao seu discípulo: “procure a vaca, leve-a para o penhasco e 
empurre-a para dentro da ravina”. O jovem ficou assustado, 
já que a vaca era o único meio de subsistência daquela família 
humilde. Com grande pesar, levou o animal ao precipício e o 
empurrou. Essa cena ficou gravada em sua mente por muitos 
anos. 

Depois de um tempo, o discípulo decidiu deixar o mestre 
e voltar _______ lugar para pedir desculpas _______ família a 
quem causara tantos danos. Ao se aproximar, ele observou 
que tudo havia mudado. Uma bela casa foi cercada por 
árvores onde muitas crianças brincavam e havia um carro 
estacionado. O jovem inicialmente sentiu-se triste e desespe-
rado porque achava que aquela família humilde teria vendido 
tudo para tentar sobreviver. Foi apenas um susto, pois em 
seguida percebeu que o local era habitado pela mesma 
família de outrora. Então, ele perguntou ao pai o que tinha 
acontecido, e este, com um sorriso largo, respondeu: “tive-
mos uma vaca que nos fornecia leite e com a qual sobrevive-
mos, mas ela caiu de um penhasco e morreu. Fomos forçados 
a desenvolver outras habilidades que nunca imaginávamos 
possuir. Assim, começamos a prosperar e nossa vida mudou”. 

Como o discípulo, podemos ter ficado chocados com a 
decisão do mestre pelo aniquilamento da vaca. Esta história, 
entretanto, é uma metáfora sobre as limitações geradas pelo 
conforto em nossa vida. No momento em que aquela pobre 
família ficou sem o sustento ao qual estava apegada para 
sobreviver, ela não teve outro caminho senão procurar alter-
nativas. Mas, em vez de descobrir mais pobreza, encontrou 

uma maneira de prosperar, algo que nunca havia imaginado. 
Se a vaca nunca tivesse desaparecido de sua vida, continuaria 
a viver na pobreza, sem acreditar que poderia ir mais longe. 

Muitas pessoas agradecem que existam momentos em 
sua vida que, apesar de dolorosos e difíceis, levam-nas a sair 
da zona de conforto em que se instalaram e permaneceram 
presas. O conto da vaca nos impele a superar o que nos limita, 
seja, por exemplo, um trabalho de que não gostamos, mas 
cujo salário no final do mês nos dá segurança, ou a satisfação 
de poupar para viajar, cuja incerteza em relação a possíveis 
imprevistos nunca faz com que esta viagem se torne 
realidade… Trata-se de uma excelente história que nos per-
mite refletir sobre a maneira como vivemos, especialmente 
se vivemos nos queixando a respeito da nossa existência. Não 
é necessário esperar que um mestre chegue para ser lançada 
de um precipício aquela pequena vaca que nos limita muito. 
Podemos, a partir de hoje, olhar além de nossos confortos 
para nos conscientizarmos do potencial que temos. Porque 
não estamos limitados. Somos nós que colocamos obstáculos. 
(Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em: https:// 

www.contioutra.com/o-conto-da-vaca-quando-a-rotina-nos-limita/.  
Acesso em: 25/07/ 2019.) 

 

Questão 01 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as linhas tracejadas do segundo parágrafo do texto. 
A) mal / havia  
B) mau / havia 
C) mal / haviam 
D) mau / haviam 
 
Questão 02 
Para que o texto não contenha erros relacionados à regência 
verbo-nominal, as linhas tracejadas do terceiro parágrafo 
devem ser, correta e respectivamente, substituídas por:  
A) aquele / aquela 
B) aquele / àquela 
C) àquele / aquela 
D) àquele / àquela 
 
Questão 03 
A boa pronunciação das palavras constitui objeto de estudo 
da ortoépia. Quem lê “buginganga” (2º§) é induzido a 
pronunciar incorretamente a palavra “bugiganga”, que 
deveria ser grafada sem a letra “n” na segunda sílaba. 
Partindo-se dessa premissa, analise afirmativas a seguir. 
I. É correto escrever “degladiar” em vez de “digladiar”. 
II. É errôneo escrever “aterrisagem” em vez de “aterrissagem”. 
III. É incorreto escrever “abstêmio” em vez de “abstênio”.  
Estão corretas as afirmativas  
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas.  
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 04 
No excerto “O jovem inicialmente sentiu-se triste e 
desesperado porque achava que aquela família humilde 
teria vendido tudo para tentar sobreviver.” (3º§), para 
manter o sentido explicativo que exprime, a conjunção 
“porque” deve ser substituída por: 
A) Portanto.  
B) Enquanto. 
C) Porquanto.  
D) Conquanto.  
 
Questão 05 
Sobre algumas palavras localizadas no texto, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) “história” (1º§) contém um hiato. 
(     ) “teria” (3º§) apresenta um hiato. 
(     ) “viagem” (5º§) é composta por um ditongo. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F.  
B) F, V, F.  
C) F, V, V.  
D) V, V, F.  
 
Questão 06 
Considere as seguintes proposições baseadas em elementos 
encontrados no texto. 
I. Para manter a coerência textual, o termo “ravina” (3º§) 

pode ser substituído por seu homônimo “alabastro”. 
II. O termo “metáfora” (4º§) corresponde a uma figura de 

linguagem que consiste em estabelecer uma analogia de 
significados entre duas palavras ou expressões, empre-
gando-se uma pela outra. 

III. A forma verbal “impele” (5º§), devidamente conjugada na 
terceira pessoa do singular do presente do modo subjun-
tivo do verbo “impelir”, é substituível pelo seu sinônimo 
“credita”, que está devidamente conjugado na terceira 
pessoa do singular do presente do modo subjuntivo do 
verbo “creditar”.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) II, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 07 
No período que inicia o texto “A rotina nos atrapalha e até 
nos limita, mas é tão confortável e tão segura que nos 
acostumamos a ela tão cedo que a ignoramos.”, se a 
palavra “rotina” fosse flexionada no plural, quantas 
palavras ao todo precisariam ter a grafia modificada para 
haver a correta concordância verbo-nominal? 
A) Seis.  
B) Sete.  
C) Oito. 
D) Nove. 
 

Questão 08 
Os vocábulos “calmamente” (2º§) e “consumo” (2º§) de-
correm dos processos de formação de palavras respecti-
vamente denominados derivação:  
A) Sufixal e regressiva. 
B) Sufixal e imprópria. 
C) Prefixal e imprópria.  
D) Prefixal e parassintética. 
 
Questão 09 
Se fosse criado um título para o texto, levando-se em 
consideração a narração da trajetória do casal e de seus três 
filhos, seriam coerentes as seguintes propostas, EXCETO: 
A) O fim da pobreza.  
B) A vida sem a vaca. 
C) O conforto ininterrupto. 
D) A superação das limitações. 
 
Questão 10 
“Na frase ‘O mestre agradeceu a informação, despediu-se 
e foi embora’ (2º§), tem-se duas orações coordenadas 
_________________________ e uma oração coordenada 
_________________.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) assindéticas / sindética aditiva  
B) sindéticas aditivas / assindética  
C) assindéticas / sindética explicativa 
D) sindéticas explicativas / assindética 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
No Windows 10, Configuração Local, Idioma Português- 
-Brasil, para capturar uma imagem da tela atual e salvá-la 
na pasta “Imagens\Captura de tela” pode ser utilizado o 
seguinte atalho de teclado: 
A) Win + 9 
B) Shift + F12 
C) Win + Print Screen 
D) Shift + Print Screen 
 
Questão 12 
Em determinado momento, um usuário, que estava 
trabalhando no Windows 10, Configuração Local, Idioma Por-
tuguês-Brasil, ao utilizar o mouse para acionar um aplicativo, 
despretensiosamente acionou as teclas “Win + C”, em con-
junto. Assinale, a seguir, a ação ocorrida. 
A) Abrir a Central de Ações. 
B) Exibir a área de trabalho. 
C) Abrir a caixa de diálogo Executar. 
D) Abrir ou fechar a Cortana no modo de escuta.  
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Questão 13 
Banco de Dados é um elemento que tem a finalidade de 
armazenar informações, possuindo uma série de relatórios 
relacionados a um determinado assunto. Considerando o 
Banco de Dados, “permite que as informações sejam en-
contradas com mais rapidez”. Trata-se de: 
A) Índice. 
B) Chave. 
C) Campo.  
D) Registro.  
 
Questão 14 
Levando em consideração os modelos/níveis de abstração, 
em Banco de Dados, refere-se ao “nível dos dados como 
serão introduzidos no computador pelos usuários e a visão 
que eles têm do processamento feito pela máquina, isto é, 
o nível externo do banco de dados”. Trata-se de: 
A) Interno. 
B) Descritivo. 
C) Conceitual. 
D) Computacional. 
 
Questão 15 
Numa rede de computadores, a topologia física representa 
como os computadores e os dispositivos de uma rede estão 
fisicamente conectados. Uma das topologias evidencia a 
seguinte descrição: “o sinal circula entre os computadores 
conectados em apenas um sentido”. Assinale-a. 
A) Anel. 
B) Árvore. 
C) Estrela. 
D) Barramento. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
Há cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando, 
aproximadamente, 900.000 pessoas, ou 0,4% da população 
do país. Os primeiros povos a serem contatados pelos colo-
nizadores europeus quando desembarcaram no Brasil, em 
1500, foram os Guaranis e os Kaingansg; e, no interior e 
litoral do Nordeste, os Pataxós Hã-Hã-Hãe e os Tupinambás. 
Em relação à população indígena no Brasil, analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. Em meio a ampla população indígena, observamos o 

desenvolvimento de civilizações heterogêneas, dentre 
as quais podemos citar xavantes, caraíbas, tupis, jês e 
guaranis. 

II. No meio religioso, a maioria desses povos acreditavam na 
existência dos espíritos, na reencarnação dos seus 
antepassados e na compreensão dos fenômenos naturais 
como divindades. 

III. Todos os povos indígenas isolados são extremamente 
vulneráveis, tanto a frequentes ataques violentos quanto 
a doenças comuns, como gripe e sarampo, contra as quais 
eles não possuem imunidade. 

IV. Em meados do século XX, alguns especialistas acredita-
vam que a presença dos índios chegaria a um fim. 
Contudo, os indígenas, atualmente, têm seus direitos ga-
rantidos pelo Estado, conseguindo exercer sua autonomia 
econômica, política e social.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 
Questão 17 
Em 27 de julho de 1938, morria Virgulino Ferreira da Silva, o 
Capitão Lampião, e Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. 
Seu bando de temidos cangaceiros estava na fazenda Angicos, 
apontada por Lampião como um de seus esconderijos mais 
seguros, quando, durante uma noite chuvosa, a Volante, 
polícia especializada em combater o cangaço, aproximou-se 
do local, disparando por vinte minutos suas metralhadoras e 
Lampião foi um dos primeiros a cair. Em relação ao Cangaço, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Lampião e Maria Bonita foram as principais figuras 

famosas do fenômeno do Cangaço; ambos eram tidos 
como heróis e símbolos de resistência à violência do 
Estado e dos grandes fazendeiros. 

(     ) Solitários ou em grupos organizados entorno de um 
líder, homens e mulheres realizavam saques e usavam 
da violência para instaurar o terror na região Sudeste 
brasileira. 

(     ) A adesão ao Cangaço tinha um preço alto; ao ingressar no 
grupo, era preciso saber que se viveria uma vida de guerra 
e morte eminente. A recompensa era recuperar o orgulho 
próprio. Ser cangaceiro, muitas vezes, representava um 
ato de rebeldia contra a opressão do Coronelismo. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V. 
B) V, F, V. 
C) V, V, V. 
D) F, V, F. 
 
Questão 18 
No dia 23 de dezembro de 2019, o Ministério da Educação 
(MEC) informou o cronograma do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) 2020. Poderão participar apenas os 
estudantes que fizeram as provas do Enem 2019 e 
conseguiram média igual ou superior a 450 pontos e nota 
acima de zero na redação. As bolsas integrais são concedidas 
para estudantes com renda familiar per capita mensal de 
até: 
A) Dois salários. 
B) Três salários mínimos. 
C) Um salário mínimo e meio. 
D) Dois salários mínimos e meio. 
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Questão 19 

 
(O Mamoeiro, de 1925. Acervo do IEB. Reprodução IEB. 

Divulgação/CASACOR.) 
 

“O Mamoeiro” possui formas roliças e exuberantes, das 
frutas, dos mandacarus, das procissões, da roça; faz parte 
das 160 obras da exposição que reúne o melhor da pintura 
de um dos maiores nomes do movimento modernista no 
Brasil. A obra e as informações se referem a: 
A) Di Cavalcanti. 
B) Anita Malfatti. 
C) Tarsila do Amaral. 
D) Cândido Portinari. 
 
Questão 20 
Há 55 anos, o Brasil sofreu um golpe militar que durou 21 
anos e provocou a morte e/ou o desaparecimento de, 
aproximadamente, 423 pessoas (entre 1964 e 1985), além 
do massacre de 8 mil indígenas, conforme o Relatório Final 
da Comissão da Verdade.  Mediante o exposto, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A Ditadura Militar no Brasil iniciou-se com o golpe 

militar de 31 de março de 1964, ocasionando o afasta-
mento do Presidente da República, João Goulart, e, 
tomando o poder, o Marechal Castelo Branco. 

(     ) Foi estabelecido o AI-1, contendo 11 artigos, permitindo 
ao governo militar o poder de modificar a Constituição, 
anular mandatos legislativos, interromper direitos 
políticos por dez anos, além de   poder demitir, colocar 
em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente 
qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país, 
além de determinar eleições indiretas para a Presidência 
da República. 

(     ) Em 1969, a Junta Militar escolheu o novo presidente: o 
general Emílio Garrastazu Medici. Seu governo é 
considerado o mais maleável e democrático do período, 
conhecido como “anos de chumbo”. A repressão à luta 
armada diminui e a política de censura é colocada em 
execução de forma mais harmoniosa. Jornais, revistas, 
livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas 
de expressão artística foram liberadas desde que fossem 
previamente autorizadas pelo governo. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V. 
B) F, F, V. 
C) V, V, F. 
D) F, V, F. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
Considerando a Lei nº 8.429/92, que 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, assinale 
a afirmativa correta. 
A) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, não 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

B) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia não 
são obrigados a velar pela estrita observância dos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publici-
dade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autori-
dade administrativa responsável pelo inquérito represen-
tar ao Ministério Público, para a disponibilidade dos bens 
do indiciado. 

D) Reputa-se agente público, para os efeitos legais, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contra-
tação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades menci-
onadas no artigo anterior. 

 
Questão 22 
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarata-
mento ou dilapidação dos bens: 
I. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
II. Realizar operação financeira sem observância das normas 

legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente 
ou inidônea. 

III. Doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente desper-
sonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, 
bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qual-
quer das entidades mencionadas no Art. 1º desta lei, sem 
observância das formalidades legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

IV. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público 
ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 23 
São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador, 
na forma da Lei Federal, EXCETO: 
A) Ser alfabetizado. 
B) Nacionalidade brasileira. 
C) Idade mínima de dezesseis anos. 
D) Domicílio eleitoral no município. 
 
Questão 24 
Em relação ao Art. 5º da Constituição Federal, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A prisão legal será imediatamente relaxada pela autori-

dade judiciária. 
II. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 

em caso de crime comum, praticado antes da naturaliza-
ção, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da Lei. 

III. Será concedida extradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião. 

IV. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel. 

V. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garan-
tida, na forma da Lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I, III e IV.  
C) II, IV e V.  
D) II, III e IV.  
 
Questão 25 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atri-

buições e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção realizada por junta médica oficial 
do órgão municipal. 

II. Reintegração é o retorno à atividade de servidor aposen-
tado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem 
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

III. Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo ante-
riormente ocupado. 

IV. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o ser-
vidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 26 
Nos termos do Regulamento do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Formiga, os serviços de água e de esgotos 
sanitários são classificados em cinco categorias, dentre as 
quais NÃO se inclui:   
A) Piscinas. 
B) Industrial. 
C) Comercial. 
D) Extraordinária. 
 
Questão 27 
O Regulamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Formiga estabelece que a instalação de água compreende 
os seguintes elementos, EXCETO:   
A) Hidrômetro. 
B) Caixa diluidora. 
C) Ramal de derivação. 
D) Rede de ligação interna. 
 
Questão 28 
Um cidadão do município de Formiga interveio no ramal de 
derivação com a finalidade de reparar um defeito e melhorar 
as condições de despejo. Nos termos do Regulamento do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga, o cidadão:   
A) Praticou conduta vedada no regulamento do SAAE. 
B) Cumpriu seu dever de manutenção da rede de esgoto.  
C) Precisa de autorização do Prefeito para realizar a obra. 
D) Agiu corretamente e será ressarcido das despesas com a 

obra. 
 
Questão 29 
Considerando o disposto no Regulamento do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de Formiga, é correto afirmar que: 
A) É permitido ao SAAE conceder isenção ou redução de 

tarifas de serviços de água e esgotos sanitários, indepen-
dentemente de autorização legislativa. 

B) Em setores cujo abastecimento é precário, o SAAE poderá 
interromper o fornecimento, sempre que constatar des-
perdício, vedada a cobrança de multa. 

C) O proprietário do prédio é responsável pelo pagamento 
de quaisquer tarifas, multas ou outros débitos que, em 
caso de mudança, deixarem de ser pagos pelo usuário. 

D) O serviço de água cortado por falta de pagamento, 
somente será restabelecido depois de pagas as contas 
vencidas ou negociadas, caso em que há isenção de tarifa 
de religação. 
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Questão 30 
Conforme previsto no Regulamento do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Formiga, a instalação de reservatório 
de acumulação de água no alto do edifício é: 
A) Obrigatória nos prédios de dois pavimentos. 
B) Facultativa apenas nos imóveis do centro da cidade. 
C) Obrigatória apenas nos imóveis do centro da cidade.  
D) Facultativa nos prédios com mais de dois pavimentos. 
 
Questão 31 
A comunicação é a maneira pela qual as pessoas expressam 
suas ideias, sentimentos e opiniões nas mais diversas 
situações ou lugares. Nas empresas, por exemplo, o processo 
de comunicação eficaz é um componente determinante para 
a qualidade dos serviços prestados. Dentre as formas de 
comunicação no ambiente organizacional, o atendimento 
telefônico deve ser pautado por um conjunto de regras que 
têm por objetivo minimizar a ocorrência de situações que 
possam levar à insatisfação do cliente. Sobre as condutas 
durante o atendimento telefônico, analise. 
I. Comer, beber, mascar chiclete ou chupar bala enquanto 

fala ao telefone. 
II. Usar um tom de voz firme, claro e gentil ao telefone.  
III. Tentar se conter com cliente mal-educado. Manter a 

postura e tentar acalmá-lo.  
IV. Utilizar gírias, diminutivos, gritos, intimidades (como, 

por exemplo, “amor”, “bem”, “querida”). 
Deve(m) ser evitada(s) 
A) IV. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) Nenhuma alternativa. 
 
Questão 32 
Nos últimos anos, as organizações públicas e privadas vêm 
reforçando os seus procedimentos internos e a sua forma de 
atuação no mercado a partir da adoção de padrões éticos 
cada vez mais rigorosos. As organizações são formadas por 
pessoas, por profissionais habilitados nas mais diversas 
áreas, que precisam se comportar de maneira ética; afinal, 
um profissional íntegro que age em conformidade com seus 
princípios e valores terá maior destaque no mercado de 
trabalho. São consideradas virtudes básicas que guardam 
relação com a ética profissional, EXCETO: 
A) Sigilo: eticamente, o sigilo é compromisso de honra; a 

preservação do silêncio é obrigatória.  
B) Competência: é o conhecimento suficiente para o desem-

penho eficaz de uma tarefa de forma adequada e pertinente 
a um trabalho.  

C) Honestidade: “é necessário ser honesto, parecer honesto 
e ter ânimo de sê-lo, para que exista a prática do respeito 
de direito de nosso semelhante”. 

D) Organização: ter boa aparência, trajar-se adequadamente 
no local de trabalho e manter o ambiente sempre limpo e 
organizado são maneiras de mostrar uma conduta ética. 

 

Questão 33 
Para uma melhor compreensão sobre como se dá o 
processo de comunicação, é preciso entender que este é 
constituído por uma série de elementos que devem 
funcionar de forma coordenada para que a comunicação 
possa ser considerada eficaz. É muito importante que as 
organizações invistam em treinamento de pessoal e na 
aquisição de novas tecnologias para a melhoria da quali-
dade do atendimento ao cliente. Sobre os elementos que 
integram o processo de comunicação, analise a situação 
hipotética apresentada a seguir: 
 

“Juliana, que trabalha no estoque da empresa denominada 
‘Gráfica Impress Brasil’, entrou em contato com a senhora 
Marta, que trabalha na única empresa fornecedora de tintas 
para gráficas da região, denominada ‘Tintas Fácil’. Geral-
mente, o movimento de pedidos é grande e Marta, que é a 
única atendente, precisa se dividir entre os atendimentos 
telefônicos e presenciais. Nessa conversa, Juliana solicita o 
envio de vinte tonners para utilização em impressoras a laser, 
sendo que Marta confirma o recebimento do pedido para 
despacho em dois dias úteis. Posteriormente, quando os 
produtos chegam à gráfica, Juliana realiza a conferência e 
descobre que, ao invés dos vinte tonners para impressão a 
laser, foram enviados pela Marta vinte cartuchos para impres-
são a jato de tinta, ou seja, para um modelo diferente de 
impressora.” 
 

Os elementos do processo de comunicação presentes no 
caso hipotético anteriormente descrito são: 
A) Emissor; Receptor; Canal; e, Feedback. 
B) Feedback; Emissor; Receptor; e, Canal. 
C) Emissor; Receptor; Mensagem; e, Ruído. 
D) Canal; Feedback; Mensagem; e, Receptor. 
 
Questão 34 
As organizações modernas compreendem há bastante 
tempo que as pessoas são seus “recursos” mais importantes 
e valiosos. São as pessoas, e não as máquinas, as detentoras 
de todo o knowhow necessário para levar a organização ao 
sucesso. Os gestores e os profissionais de gestão de pessoas 
sabem que motivar os seus colaboradores é a melhor fór-
mula para mantê-las satisfeitas e focadas no cumprimento 
dos objetivos estratégicos da organização. Sobre os princi-
pais meios empregados pelas organizações para a motivação 
de seus colaboradores, marque V para os verdadeiros e F 
para os falsos. 
(     ) Reconhecimento do trabalho feito. 
(     ) Adoção de postura coercitiva. 
(     ) Enriquecimento de tarefas. 
(     ) Flexibilização do horário de trabalho.  
(     ) Aumento da competição e pressão por resultados. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, V, F. 
B) V, V, V, F, F. 
C) F, F, F, V, V. 
D) V, V, V, V, V. 
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Questão 35 
Conforme o Manual de Elaboração de Atos Normativos do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, “um ato normativo 
é uma norma jurídica que estabelece ou sugere condutas de 
modo geral e abstrato, ou seja, sem destinatários específicos 
e tratando de hipóteses. Atos normativos, como o próprio 
nome sugere, têm carga normativa, ou seja, estabelecem 
normas, regras, padrões ou obrigações”. Em conformidade 
com o Manual de Redação da Presidência da República, o 
instrumento pelo qual Ministros e outras autoridades 
expedem instruções sobre a organização e o funcionamento 
de serviço refere-se a qual ato normativo? 
A) Decreto. 
B) Portaria. 
C) Medida Provisória. 
D) Lei Complementar. 
 
Questão 36 
O Manual de Redação da Presidência da República reúne um 
conjunto de normas e procedimentos que devem ser 
observados por órgãos, agentes e autoridades que integram 
o Poder Executivo Federal visando à uniformização de atos 
normativos, nas comunicações oficiais internas e externas e 
na forma de tratamento às autoridades, dentre outras 
questões. Sobre o padrão ofício, de acordo com o Manual de 
Redação da Presidência da República, versão 2018, assinale 
a afirmativa correta. 
A) O alinhamento do texto deve ser centralizado. 
B) Deve ser utilizada fonte do tipo Calibri ou Carlito. 
C) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman. 
D) O padrão ofício se divide em três expedientes: ofício, 

aviso e memorando. 
 
Questão 37 
A liderança é uma característica pessoal muito valorizada 
pelas organizações. Os líderes são aqueles com a capacidade 
de influenciar ou conduzir um grupo de pessoas para alcançar 
um objetivo comum; entretanto, segundo a teoria dos estilos 
de liderança, há vários tipos de líderes que, por sua vez, 
possuem características únicas e capazes de provocar efeitos 
positivos ou negativos entre os seus liderados. Sobre os 
estilos de liderança e suas principais características, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Líder autocrático.  
2. Líder liberal. 
3. Líder democrático. 
(     ) Mero colega: ausenta-se; omite-se; ignora; deixa ficar. 
(     ) Chefão: manda; impõe; exige; coage. 
(     ) Impulsionador: orienta; estimula; ensina; ajuda. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3. 
B) 2, 1, 3. 
C) 3, 2, 1. 
D) 2, 3, 1. 
 
 

Questão 38 
Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, 
na redação oficial é necessária a máxima atenção para a 
correta utilização de pronomes de tratamento em três mo-
mentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo 
do texto. Assinale o pronome de tratamento que deve ser 
empregado nas comunicações oficiais, quando a autoridade 
em questão for o Presidente da República e Ministros de 
Estado, de acordo com o Decreto nº 9.758/2019. 
A) Senhor para os dois casos. 
B) Vossa Magnificência e Senhor. 
C) Vossa Excelência e Vossa Senhoria. 
D) Vossa Excelência para os dois casos. 
 
Questão 39 
É muito comum nas organizações a ocorrência de reuniões 
nos mais diversos setores e em diferentes níveis hierárqui-
cos. Estas reuniões podem envolver a discussão de assuntos 
de grande relevância, apresentação de informações e, 
sobretudo, algum processo de tomada de decisão. Para que 
estas informações, decisões e assuntos discutidos possam ser 
preservados e oficializados é essencial que tudo seja regis-
trado em um documento conhecido como ata. Sobre os 
elementos essenciais de uma ata incluem-se, EXCETO: 
A) Assuntos tratados (ordem do dia). 
B) Introdução, desenvolvimento e conclusão. 
C) Espaço da reunião: local, rua, nº, cidade etc. 
D) Localizadores temporais: data, mês, ano, hora da reunião. 
 
Questão 40 
Uma das principais formas de comunicação no ambiente 
organizacional é a escrita. As comunicações escritas podem 
assumir várias formas e padrões, diversos objetivos e assun-
tos, além de ser direcionadas tanto ao público interno quanto 
externo. “É um documento dirigido a diversas pessoas com o 
objetivo de transmitir avisos, ordens de instruções; enfim, 
notícias relativas à empresa de uma forma geral. A linguagem 
utilizada deve ser simples e direta para não dar margem a 
outras interpretações, ou seja, deve ser entendida clara-
mente por todos os receptores.” A afirmativa se refere a: 
A) Ofício. 
B) Circular. 
C) Declaração. 
D) Memorando. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e 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 o 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, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível 
Fundamental Completo e Incompleto e Elementar/Alfabetizado.  

5. 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 (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. 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. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto e 
Elementar/Alfabetizado, 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. 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 Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
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 da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
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 referente 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. 


