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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

“Toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas 
fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume 
como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por 
quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público”. O 
período refere-se ao conceito de: 
 
A) Obra pública; 
B) Ato administrativo; 
C) Serviço público; 
D) Licitação; 
E) Cargo público. 
 

QUESTÃO 17 

Pelo princípio __________, as decisões atinentes tanto ao 
funcionamento como à organização dos serviços públicos devem 
ser norteadas pelas conveniências da coletividade, jamais pelos 
interesses secundários do Estado ou dos que hajam sido 
investidos no direito de prestá-los. O princípio aplicável aos 
serviços públicos, que completa corretamente o período é o da: 
 
A) Adaptabilidade; 
B) Universalidade; 
C) Impessoalidade; 
D) Continuidade; 
E) Supremacia do interesse público. 
 

QUESTÃO 18 

Pelo princípio __________, os serviços públicos devem ser 
atualizados e modernizados, dentro das possibilidades 
econômicas do Poder Público. O princípio aplicável aos serviços 
públicos, que completa corretamente o período é o da: 
 
A) Adaptabilidade; 
B) Modicidade das tarifas; 
C) Motivação; 
D) Controle; 
E) Transparência. 
 

QUESTÃO 19 

Por força do princípio __________, os serviços públicos são 
indistintamente colocados à disposição da generalidade do 
público. O princípio aplicável aos serviços públicos, que completa 
corretamente o período é o da: 
 
A) Impessoalidade; 
B) Universalidade; 
C) Supremacia do interesse público; 
D) Adaptabilidade; 
E) Continuidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

Do princípio __________ decorre a inadmissibilidade de 
discriminações entre os usuários dos serviços públicos. O 
princípio aplicável aos serviços públicos, que completa 
corretamente o período é o da: 
 
A) Universalidade; 
B) Controle; 
C) Modicidade das tarifas; 
D) Impessoalidade; 
E) Transparência. 
 

QUESTÃO 21 

O princípio __________ implica a impossibilidade de interrupção 
dos serviços públicos, assegurando aos administrados o pleno 
direito de que não sejam suspensos ou interrompidos. O princípio 
aplicável aos serviços públicos, que completa corretamente o 
período é o do(a): 
 
A) Controle; 
B) Continuidade; 
C) Universalidade; 
D) Adaptabilidade; 
E) Impessoalidade. 
 

QUESTÃO 22 

O princípio __________ torna impositiva a liberação, a mais 
ampla possível, ao público em geral, do conhecimento de tudo o 
que concerne aos serviços públicos e à sua prestação. O 
princípio aplicável aos serviços públicos, que completa 
corretamente o período é o do(a): 
 
A) Transparência; 
B) Supremacia do interesse público; 
C) Continuidade; 
D) Modicidade das tarifas; 
E) Controle. 
 

QUESTÃO 23 

O princípio __________ impõe o dever de fundamentar com 
largueza todas as decisões atinentes aos serviços públicos. O 
princípio aplicável aos serviços públicos, que completa 
corretamente o período é o da: 
 
A) Universalidade; 
B) Adaptabilidade; 
C) Motivação; 
D) Impessoalidade; 
E) Continuidade. 
 

QUESTÃO 24 

O princípio __________ implica que os serviços públicos devem 
ser remunerados por valores baixos, muitas vezes subsidiados. O 
princípio aplicável aos serviços públicos, que completa 
corretamente o período é o da: 
 
A) Adaptabilidade; 
B) Motivação; 
C) Transparência; 
D) Modicidade das tarifas; 
E) Universalidade. 
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QUESTÃO 25 

Trata-se de princípio que atua sobre as condições de prestação 
dos serviços públicos, impondo um dever de fiscalização e 
supervisão, seja no âmbito interno ou externo. O princípio a que 
se refere o período é o do(a): 
 
A) Supremacia do interesse público; 
B) Modicidade das tarifas; 
C) Motivação; 
D) Adaptabilidade; 
E) Controle. 
 

QUESTÃO 26 

“Declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes), no 
exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante 
providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar 
cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão 
jurisdicional”. O período refere-se ao conceito de: 
 
A) Licitação; 
B) Cargo público; 
C) Ato administrativo; 
D) Serviço público; 
E) Obra pública. 
 

QUESTÃO 27 

Julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta: 
 
I. O ato administrativo é válido quando esgotadas as fases 

necessárias à sua produção, ou seja, é o que completou o 
ciclo necessário à sua formação; 

II. O ato administrativo é perfeito quando foi expedido em 
absoluta conformidade com as exigências do sistema 
normativo, ou seja, quando se encontra adequado aos 
requisitos estabelecidos pela ordem jurídica; 

III. O ato administrativo é eficaz quando está disponível para a 
produção de seus efeitos próprios, ou seja, quando o 
desencadear de seus efeitos típicos não se encontra 
dependente de qualquer evento posterior. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 28 

O chamado efeito prodrômico do ato administrativo é o mesmo 
que: 
 
A) Efeito atípico preliminar; 
B) Efeito atípico reflexo; 
C) Efeito típico; 
D) Efeito próprio; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que não corresponde a um dos elementos 
do ato administrativo: 
 

A) Sujeito; 
B) Forma; 
C) Objeto; 
D) Motivo; 
E) Imperatividade. 
 

QUESTÃO 30 

Acerca da classificação dos atos administrativos, julgue as 
assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. Quanto ao grau de liberdade da Administração para a sua 
prática, os atos administrativos dividem-se em discricionários e 
vinculados; 

II. Quanto aos efeitos, os atos administrativos dividem-se em 
individuais e gerais; 

III. Quanto à estrutura, os atos administrativos dividem-se em 
constitutivos e declaratórios. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 31 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), são princípios que regem a assistência social, exceto: 
 

A) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão; 

B) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais; 

C) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; 

D) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 

E) Garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à 
pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 

 

QUESTÃO 32 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), são objetivos da assistência social, exceto a: 
 

A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 

B) Defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos 
direitos no conjunto das provisões sócioassistenciais; 

C) Vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente 
a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 

D) Proteção social, nela compreendida a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

E) Proteção social, nela compreendida o amparo às crianças e 
aos adolescentes carentes. 
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QUESTÃO 33 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), o Sistema Único de Assistência Social – SUAS é: 
 

A) Um princípio da assistência social; 
B) Um sistema descentralizado e participativo, por meio do qual 

se organiza a gestão das ações na área de assistência social; 
C) Um objetivo da assistência social; 
D) Uma diretriz da organização da assistência social; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 34 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), são instâncias deliberativas do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, exceto o(a)(s): 
 

A) Conselhos Municipais de Assistência Social; 
B) Conselhos Estaduais de Assistência Social; 
C) Secretarias Municipais de Assistência Social; 
D) Conselho Nacional de Assistência Social; 
E) Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. 
 

QUESTÃO 35 

__________ é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o período, de acordo com 
a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), o(a): 
 

A) Aposentadoria por invalidez; 
B) Renda mensal vitalícia; 
C) Benefício eventual; 
D) Benefício de prestação continuada; 
E) Programa bolsa-família. 
 

QUESTÃO 36 

As provisões suplementares e provisórias que integram 
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em 
virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública correspondem, de acordo 
com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), ao 
que se entende por: 
 

A) Benefícios eventuais; 
B) Benefícios de prestação continuada; 
C) Serviços socioassistenciais; 
D) Programa bolsa-família; 
E) Pensão provisória. 
 

QUESTÃO 37 

As atividades continuadas que visem à melhoria de vida da 
população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, 
observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei 
n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) 
correspondem, de acordo com esse diploma legal, ao que se 
entende por: 
 

A) Ações solidárias; 
B) Serviços socioassistenciais; 
C) Políticas afirmativas; 
D) Ações discriminativas; 
E) Ações repressivas. 

QUESTÃO 38 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), a sigla PAIF significa: 
 
A) Programa de Apoio à Infância e à Juventude; 
B) Planejamento Atuarial da Infância e da Juventude; 
C) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; 
D) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos; 
E) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 
 

QUESTÃO 39 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), a sigla CRAS significa: 
 
A) Conselho Regional de Assistência Social; 
B) Comitê Regional de Assistência Social; 
C) Conselho da República de Assistência Social; 
D) Centro de Referência de Assistência Social; 
E) Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
 

QUESTÃO 40 

De acordo com a Lei n.º 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
Social), a sigla CREAS significa: 
 
A) Conselho Regional de Assistência Social; 
B) Conselho Regional Especializado de Assistência Social; 
C) Confederação Reunida de Assistência Social; 
D) Centro de Referência de Assistência Social; 
E) Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
 

QUESTÃO 41 

Considera-se criança, de acordo com a Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), (a): 
 
A) Pessoa até dez anos de idade incompletos; 
B) Pessoa até treze anos de idade incompletos; 
C) Pessoa até doze anos de idade incompletos; 
D) Pessoa de qualquer idade, desde que seu desenvolvimento 

psíquico indique a condição de sujeito em desenvolvimento; 
E) Pessoa até catorze anos de idade incompletos. 
 

QUESTÃO 42 

Considera-se adolescente, de acordo com a Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), (a): 
 
A) Pessoa entre dez e vinte e um anos de idade; 
B) Pessoa entre doze e dezoito anos de idade; 
C) Pessoa entre doze e vinte e um anos de idade; 
D) Pessoa entre catorze e dezoito anos de idade; 
E) Pessoa entre dezesseis e dezoito anos de idade. 
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QUESTÃO 43 

De acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), a garantia de prioridade que assiste à criança e ao 
adolescente não compreende: 
 
A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 
B) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; 
C) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 
D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude; 
E) Precedência para participar de concursos de beleza e 

programas televisivos, independentemente do horário e da 
classificação etária. 

 

QUESTÃO 44 

De acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), são linhas de ação da política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, exceto: 
 
A) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 

psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 

B) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos; 

C) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente; 

D) Concessão de linha de crédito especial junto a instituições 
financeiras, para exercício da atividade empresarial ; 

E) Políticas sociais básicas. 
 

QUESTÃO 45 

Trata-se de órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei n.º 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O conceito 
legal refere-se à(ao): 
 
A) Conselho Tutelar; 
B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
C) Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao 

Adolescente; 
D) Conselho Municipal de Assistência Social; 
E) Ministério Público da Infância e da Juventude. 
 

QUESTÃO 46 

Assinale a alternativa que corresponde a uma característica 
necessária para a realização de um trabalho em equipe: 
 
A) Rebeldia; 
B) Insensatez; 
C) Agressividade; 
D) Humildade; 
E) Impaciência. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 47 

Assinale a alternativa que corresponde a um fator de êxito para a 
comunicação: 
 
A) Linguagem clara e objetiva; 
B) Uso de gírias; 
C) Desprezo pelas regras de ortografia; 
D) Pontuação indevida; 
E) Inobservância da regência nominal. 
 

QUESTÃO 48 

A sigla CHA refere-se a um trinômio usualmente empregado 
pelas organizações, a fim de definir a atuação de um bom líder. 
Essa sigla significa: 
 
A) Capacidade, humildade, amizade; 
B) Cortesia, habilidade, atenção; 
C) Conhecimento, habilidade, atitude; 
D) Companheirismo, humildade, alegria; 
E) Capacidade, honradez, atenção. 
 

QUESTÃO 49 

__________ constitui importante instrumento para subsidiar 
ações de capacitação e alocação de pessoal. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o período: 
 
A) O planejamento estratégico; 
B) A avaliação de desempenho; 
C) A construção da missão; 
D) A definição da visão; 
E) A pesquisa de opinião. 
 

QUESTÃO 50 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica 
necessária ao bom desempenho do servidor público: 
 
A) Assiduidade; 
B) Proatividade; 
C) Organização; 
D) Iniciativa; 
E) Dispersão. 
 
 
 




