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Metas: é possível chegar lá! 
    
Uma vida sem objetivos é como um dia sem sol, um tédio total. As metas direcionam as ações pessoais e profissionais, 
mostram o caminho que se deve seguir. A essência das metas está em estabelecer desafios, de forma que os objetivos 
individuais e profissionais se entrelacem. 
Mas, só vale manter a meta no radar se tiver intenção de conquistá-la, caso contrário, é melhor esquecê-la. É sempre tempo 
de parar e analisar se seus propósitos estão dentro da realidade e compatíveis com seu ritmo de vida. 
Algumas pessoas almejam alvos e não param para pensar por um instante em qual é o seu papel, significado, o que 
realmente querem alcançar e se a tão sonhada conquista vai promover seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto 
profissional. É preciso fazer alguns questionamentos como: rever a lista de metas do ano anterior; identificar os desafios 
profissionais; se as metas propostas são desejáveis e atingíveis; deixar tudo escrito e pontuado; definir as tarefas para atingir 
as metas; criar indicadores para acompanhar seu desempenho; ser flexível e mudar a lista quando for necessário. 
Portanto, metas precisam implicar um processo de mudança. É muito importante estabelecer e cumpri-las, desde que estas 
contribuam para uma progressão em sua vida, que façam a diferença. Entregar-se e dar 100% de si assumindo 
responsabilidades e se comprometendo com todas as ações propostas, além de deixá-lo mais próximo de seu objetivo, 
promove um bem-estar e mais qualidade de vida, pois você estará em busca e lutando por algo que ama e quer. Acredito 
que, se o indivíduo estiver em equilíbrio, com seus objetivos na medida certa, pode se tornar uma pessoa melhor, mais 
produtiva, competente e feliz. 
Se o trabalho de um profissional pede algo em que ele não seja tão bom, é preciso buscar uma maneira de se aperfeiçoar, 
mas sem se torturar por isso. Às vezes, se o propósito é muito duro e pesado, o indivíduo diminui sua capacidade de 
desenvolvimento e crescimento na vida profissional e pessoal, pois perde a autoconfiança. 
Cada mente reflete uma determinada forma de pensar, cada ser humano possui uma maneira de raciocinar e querer. É 
essencial saber qual a sua exigência, seu potencial, sua capacidade e características para entender quais resultados pode 
atingir e até onde você pode chegar. 
É importante rever sua lista de metas, dividi-las para multiplicar, descobrir quais seus desafios profissionais e pessoais, 
escolher objetivos desejáveis e atingíveis, escrevê-las e priorizá-las. São alguns tópicos que devem merecer atenção. Além 
de definir tarefas e passos necessários para atingir cada uma delas, criar indicadores para acompanhar seu desempenho, é 
importantíssimo também ser flexível, alterar a lista quando necessário e estabelecer prazos de curto, médio e o longo prazo 
para alcançar objetivos. 
É possível ter uma carreira bem-sucedida atrelada à qualidade de vida e, ainda, se tornar um ser humano pró-ativo e 
saudável, que cumpre as metas estabelecidas e chega lá! O mais importante é que a pessoa dê foco aos seus objetivos, 
seja equilibrado e não exceda em nenhum dos campos da vida. 
Tenha em mente que tudo é um processo, constituído de diversas etapas e que, ao longo do período, tudo tende a se 
alinhar. Trabalhar em cima de metas sobre o resultado é um exercício diário para todos. Só com muito comprometimento e 
empenho é que os objetivos propostos serão alcançados. 
 

Marcélio José Ribeiro 
Disponível em: http://www.rhportal.com.br/artigos 
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1. Releia os quatro primeiros parágrafos, analise as afirmativas abaixo, coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e 
assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. 
 

(  ) Temos que ter objetivos pessoais e profissionais, construir metas e determinar desafios para alcançá-los. 
(  ) Os resultados estão intrinsecamente com a “magia” de acreditar. Quando você acredita nas suas capacidades, 

estas o levarão ao melhor resultado possível, pois acreditar é uma construção tremendamente poderosa, 
dependendo do grau em que julga conseguir concretizar algo.  

(  ) Quando realmente temos certeza que queremos alcançar  nossos objetivos, todas as habilidades, capacidades, 
valores, práticas e entendimentos devem ser colocados em campo, pois só assim atingiremos os melhores 
resultados possíveis.  

(  ) Desistir ou não desistir, eis a questão! Todos nós em algum momento da nossa vida enfrentamos este dilema. É 
necessário rever nossos objetivos, analisar as metas, identificar se os desafios estão se cumprindo, ser flexível e 
fazer mudanças se houver necessidade.   

 

A) V – F – V – F. 
B) V – F – F – V. 
C) F – F – V – V. 
D)  V – V – V – V. 
 

2. De acordo com o texto: “Cada mente reflete uma determinada forma de pensar, cada ser humano possui uma maneira 
de raciocinar e querer. É essencial saber qual a sua exigência, seu potencial, sua capacidade e características para 
entender quais resultados pode atingir e até onde você pode chegar.”, portanto: 
 

 O profissional deve se aperfeiçoar, sem se martirizar, para conseguir seu propósito e não perder sua autoconfiança. 

 Para alcançar os objetivos há necessidade de rever a lista das nossas metas, selecionar objetivos e definir tarefas 
que possam ser realizadas.  

 Sempre que necessário, durante o desempenho dos objetivos, as metas e os prazos poderão ser alterados, deve 
haver também flexibilidade. 

 Comprometimento e empenho são recursos importantes para se alcançar os objetivos. As etapas devem ser 
superadas com dedicação, perseverança e equilíbrio para se ter êxito, sucesso.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas três itens estão corretos. 
B) Todos os itens estão corretos. 
C) Apenas dois itens estão corretos. 
D) Apenas um item está correto. 
 

3. Observe a palavra destacada na frase: “...se as metas propostas são desejáveis e atingíveis;”(3º§). Em todas as 
alternativas as palavras são escritas como “atingíveis”, EXCETO em: 
 

A) au__e.  
B) be__e.  
C) berin___ela.  
D) mon__e.  
 

4. Dependendo do contexto, algumas palavras são usadas com ou sem acento. Observe as palavras abaixo. 
 

I- “contrário”.  
II- “está”.   
III- “estará”.  
IV- “até”.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Podem ser acentuadas ou não somente as palavras dos itens I, II e III. 
B) Podem ser acentuadas ou não somente as palavras dos itens I, II e IV. 
C) Podem ser acentuadas ou não somente as palavras dos itens II, III e IV. 
D) Podem ser acentuadas ou não as palavras dos itens I, II, III e IV. 
 

5. Na frase: “... além de deixá-lo mais próximo de seu objetivo,...”(4º§), o pronome destacado refere-se a: 
 

A) você. 
B) objetivo. 
C) processo. 
D) indivíduo.  
 

6. Passando a frase abaixo para a Voz Passiva temos a locução verbal: 
“Cada mente reflete uma determinada forma de pensar,...”(6º§)  
 

A) deve ser refletida. 
B) será refletida. 
C) está refletida. 
D) é refletida. 
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7. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal inadequada. 
 
A) A secretária disse que ela mesma entregou a correspondência. 
B) Hoje ele elaborou bastantes planilhas. 
C) As telefonistas sentavam-se muito próximas das salas de reuniões.  
D) Seguem anexas as atas das reuniões desta semana. 
 

8. Observe a regência dos verbos das frases abaixo e assinale a INCORRETA. 
 
A) Não sabiam aonde ele ia depois das reuniões. 
B) Chegou a São Paulo, faz dois meses. 
C) O atraso no pagamento das duplicatas implicará em multa.  
D) As mães perdoam aos filhos com facilidade. 
 

9. Preencha os espaços da frase abaixo com à, a, às, as. 
 
Estamos___ espera do mensageiro que trará ___ mensagens ___ respeito do processo. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) a – às – à 
B) à – as – a 
C) a – as – a 
D) à – às – à 
 

10. Assinale a alternativa que contém a pontuação correta das frases abaixo. 
 

 O que é motivar pessoas(_)  

 Como identificar se os funcionários estão motivados(_) 

 Motivar pessoas é um dos maiores objetivos e desejos de todas as empresas(_) 
 
A) ( .) – (?) – ( .) 
B) ( !) – (! ) – (?) 
C) ( .) – (. ) – (. ) 
D) (?) – (?) – ( .) 
 

11. O valor numérico da expressão 2k + 5k
2
 – 4k

3
, quando k é igual –1 é: 

 
A) 7. 
B) 3. 
C) 5. 
D) 9. 
 

12. Quatro sextos de 17.280 segundos corresponde a: 
 
A) 19 horas e 12 minutos. 
B) 5 horas e 12 minutos. 
C) 3 horas e 20 minutos. 
D) 3 horas e 12 minutos. 
 

13. Uma superfície plana de 150 metros quadrados de área, e um tanque com capacidade de 1.800 decímetros cúbicos têm, 
respectivamente como medidas equivalentes: 
 
A) 1.500 decímetros quadrados e 180 metros cúbicos. 
B) 15.000 decímetros quadrados e 1,8 metros cúbicos. 
C) 150.000 decímetros quadrados e 18 metros cúbicos. 
D) 15 decímetros quadrados e 18.000 metros cúbicos. 
 

14. Do total de um produto para ser utilizado em escritório, Rose utilizou um terço, João utilizou três quintos do restante não 
utilizado por Rose, e Sérgio utilizou as 8 unidades remanescentes. O número de unidades utilizadas por João é: 
 
A) 11. 
B) 10. 
C) 13. 
D) 12. 
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15. Considere que o número de seguranças que trabalham diariamente em um hipermercado, no horário das 8h às 18h, e o 
número diário de furtos nesse estabelecimento, nesse mesmo horário, sejam grandezas inversamente proporcionais. 
Suponha também que em um determinado dia estavam trabalhando, no horário em questão, 25 seguranças e que o 
número de furtos foi 3. Se no dia seguinte, no mesmo horário, apenas 15 seguranças estavam trabalhando, então é 
verdade que o número de furtos, das 8h às 18h, naquele dia, foi: 
 
A) 5. 
B) 4. 
C) 6. 
D) 7. 
 

16. Cada unidade de um produto estava sendo vendida com 10% de desconto sobre o preço normal de venda, a R$ 108,00, 
na segunda-feira passada. No dia seguinte, esse produto foi vendido com desconto de 5% sobre o preço normal de 
venda. Sendo assim, na terça-feira passada, cada unidade daquele produto foi vendida a: 
 
A) R$ 113,40. 
B) R$ 110,00. 
C) R$ 114,00. 
D) R$ 112,80. 
 

17. De dois em dois anos, uma fundação A publica edital para o preenchimento das vagas destinadas a estágios. De três 
em três anos, uma fundação B publica edital para o mesmo fim, ao passo que de 18 em 18 meses uma fundação C faz o 
mesmo. Se em 2014 essas três fundações publicaram edital para o preenchimento das vagas destinadas a estágios, 
então é correto afirmar que elas novamente publicarão edital para esse fim, no mesmo ano, em: 
 
A) 2021. 
B) 2020. 
C) 2019. 
D) 2022. 
 

18. Em 8 horas de trabalho, 2 agentes administrativos, com a mesma força de trabalho, desenvolvem uma determinada 
tarefa. Para desenvolver o dobro dessa mesma tarefa com 6 agentes, supondo o mesmo desempenho dos agentes do 
início do enunciado, serão necessários, no mínimo: 
 
A) 5 horas e 33 minutos. 
B) 5 horas e 20 minutos. 
C) 4 horas e 8 minutos. 
D) 4 horas e 45 minutos. 
 

19. Com exatamente R$ 120,00, compram-se 100 litros de uma matéria prima para fazer 350 litros do produto A. Sabendo-
se que o litro desse produto A é comercializado por R$ 8,00, para se obter R$ 6.720,00 com a venda desse produto, o 
fabricante gastará, com a referida matéria prima, o valor de: 
 
A) R$ 2.800,00. 
B) R$ 2.770,00. 
C) R$ 2.880,00. 
D) R$ 2.700,00. 
 

20. Duas cordas, uma com 2 metros e outra com 3,5 metros de comprimento, precisam ser igualmente divididas em 
pedaços menores, todos com o mesmo e maior comprimento possível. O número total de pedaços menores que serão 
obtidos, nessas condições, é: 
 
A) 12. 
B) 10. 
C) 9. 
D) 11. 
 

21. Sobre quebra de seção no Word 2010 é INCORRETO afirmar. 
 
A) Para inserir uma quebra de seção, clique em Exibição, em Quebras e na quebra de seção que você quer adicionar.  
B) Uma quebra de seção Contínua inicia a nova seção na mesma página. 
C) Uma quebra de seção Página Par ou Página Ímpar inicia a nova seção na próxima página de número par ou ímpar. 
D) Para que os capítulos do documento comecem em uma página ímpar, use uma quebra de seção Página ímpar. 
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22. Identifique a fórmula correta para somar os valores constantes das células selecionadas na planilha do Excel 
representada na figura abaixo: 
 
 
Atende ao enunciado: 
 
A) =SOMA(A3;A5) 
B) =SOMA(A2:A5) 
C) =SOMA(A1:A6)  
D) =SOMA(A1;B5) 
 
 
 
 

23. Os botões abaixo fazem parte da janela do PowerPoint 2010. O botão que exerce o comando alinhar texto está 
representado pela figura número: 
 
A) 4. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1. 
 
 

24. Identifique as figuras que representam botões do Access 2010, preenchendo os parênteses com os números 
correspondentes. 
 
(  ) Design de formulário.    
(  ) Design de relatório.  
(  ) Design de tabela.  
(  ) Design de consulta.   
 
O preenchimento correto está na sequência: 
 
A) 2, 4, 3, 1. 
B) 4, 3, 1, 2. 
C) 1, 4, 3, 2. 
D) 3, 4, 1, 2. 
 

25. Identifique as afirmações como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas sobre o uso da internet. 
 
(  ) Navegando na internet e pressionando a tecla F11 a página da Web ativa será exibida no modo tela inteira.   
(  ) Um download em andamento poderá ser interrompido, para posterior continuidade, pressionando-se a tecla delete.         
(  ) Os servidores de internet que oferecem serviços de webmail gratuito permitem receber e ler mensagens no próprio 

servidor, sem precisar baixá-las no computador.  
 
Atendendo ao enunciado a sequência correta é: 
 
A) V, F, V. 
B) V, V, F. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V. 
 

26. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele: 
 
A) reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, 

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
B) reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, 

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
C) readaptado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, 

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
D) admitido, e com direito a indenização, será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, mas sem 

remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
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27. Analise as afirmativas abaixo. 
 
I- Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas 

ou de provas e títulos não serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

II- As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção e chefia não inclui o cargo de assessoramento. 

III- É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
 
Com base nas informações acima, está correto afirmar que: 
 
A) as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
B) as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) apenas as afirmativas I e II estão incorretas. 
D) apenas a afirmativa III está incorreta.  
 

28. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica 
e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 
exceder: 
 
A) o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 

Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio 
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável 
este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

B) o subsídio quinzenal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio quinzenal do Governador no 
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio quinzenal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

C) o subsídio bimestral, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio bimestral do Governador no 
âmbito do Poder Legislativo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Executivo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a oitenta inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio bimestral, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

D) o subsídio semanal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio semanal do Governador no 
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Judiciário e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a oitenta inteiros e trinta e cinco centésimos por 
cento do subsídio semanal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Legislativo, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

 
29. Indique (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo, em seguida assinale a alternativa correta.  

 
(  ) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser inferiores aos pagos pelo 

Poder Executivo. 
(  ) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público. 
(  ) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, mas serão acumulados para fins 

de concessão de acréscimos ulteriores. 
 
A) F, F, F. 
B) V, V, V. 
C) V, F, V. 
D) F, V, F. 
 

30. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter: 
 
A) educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
B) educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
C) educativo, reservado ou de orientação social, dela podendo constar nomes, mas não podendo constar símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
D) educativo, reservado ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
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31. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único 
e planos de carreira para os servidores: 
 
A) da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 
B) da administração pública indireta e das fundações públicas. 
C) apenas das autarquias. 
D) apenas das fundações públicas.  
 

32. São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
 
I- a nacionalidade brasileira. 
II- aptidão mental. 
III- aptidão física. 
IV- a idade mínima de dezesseis anos. 
V- nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
VI- o gozo dos direitos políticos. 
VII- a quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, IV, V, VI e VII, apenas. 
B) II, III, IV, V e VII, apenas. 
C) I, II, III, V, VI e VII, apenas. 
D) III, IV, V e VI, apenas. 
 

33. Com base na Lei 8.112/90, indique (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo, em seguida assinale a 
alternativa correta.  
 
(  ) A posse do servidor se dá pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, 

as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que poderão ou não serem alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 

(  ) A posse em cargo público ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. 
(  ) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. O prazo para o 

servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse é de 30 dias.  
(  ) A posse em cargo público não poderá dar-se mediante procuração específica.  
(  ) Só haverá posse no cargo público nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
(  ) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que for 

julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 
 
A) F, F, F, F, V, V. 
B) F, V, F, F, V, V. 
C) V, V, V, V, F, F. 
D) V, F, V, V, V, F. 
 

34. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
O servidor público que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, 
cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, ______ e, no máximo, ______dias de prazo, contados da 
publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, _______nesse prazo o tempo 
necessário para o deslocamento para a nova sede. 
 
A) dez / trinta / excluído 
B) quinze/ trinta / incluído 
C) vinte / quarenta / excluído 
D) dez / trinta / incluído 
 

35. Estabelece a Lei 8.112/90 que servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 
adquirirá estabilidade no serviço público ao completar: 
 
A) 24 meses de efetivo exercício. 
B) 18 meses de efetivo exercício. 
C) 12 meses de efetivo exercício. 
D) 4 meses de efetivo exercício. 
 

36. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de: 
 
A) sentença judicial transitada em julgado e, de processo administrativo indisciplinar no qual lhe seja assegurada 

ampla defesa. 
B) processo administrativo disciplinar apenas, no qual lhe seja assegurada ampla defesa e o contraditório. 
C) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 

defesa. 
D) sentença judicial não transitada em julgado no qual lhe seja assegurado o contraditório. 
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37. O retorno à atividade de servidor público em disponibilidade far-se-á mediante: 
 
A) aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos incompatíveis com o anteriormente ocupado. 
B) aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 
C) aproveitamento facultativo em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 
D) reaproveitamento facultativo em cargo de atribuições e vencimentos incompatíveis com o anteriormente ocupado.  
 

38. A vacância do cargo público decorrerá de: 
 
I- Promoção. 
II- Disciplina. 
III- Assiduidade. 
IV- Responsabilidade. 
 
De acordo com as informações acima, está correto afirmar que: 
 
A) apenas as sentenças I, II e IV estão corretas. 
B) apenas a sentença I está incorreta. 
C) todas as sentenças estão corretas. 
D) apenas a sentença I está correta. 
 

39. De acordo com a Lei 8.112/90, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. A exoneração 
de ofício dar-se-á: 
 
A) quando não satisfeitas às condições do estágio probatório ou; quando tendo tomado posse, o servidor não entrar 

em exercício no prazo estabelecido. 
B) quando não satisfeitas às condições do estágio probatório ou; quando tendo tomado posse, o servidor entrar em 

exercício no prazo estabelecido. 
C) quando satisfeitas às condições do estágio probatório ou; quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em 

exercício no prazo estabelecido. 
D) quando satisfeitas às condições do estágio probatório ou; quando tendo tomado posse, o servidor entrar em 

exercício no prazo estabelecido. 
 

40. Declara a Lei 8.112/90 que: “Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no 
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão 
central do SIPEC.” A redistribuição ocorrerá ex officio para: 
 
A) ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, 

extinção ou criação de órgão ou entidade. 
B) ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, exceto nos casos de reorganização, 

extinção ou criação de órgão ou entidade. 
C) desajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, exceto nos casos de 

reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. 
D) restabelecimento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de 

reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. 
 

41. A investidura do servidor público em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação, que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica é denominada: 
 
A) Reversão. 
B) Reintegração. 
C) Readaptação. 
D) Recondução. 
 

42. Com base no art. 27 da Lei 8.112/90 não poderá reverter o aposentado que já tiver completado: 
 
A) 75 anos de idade. 
B) 70 anos de idade. 
C) 65 anos de idade. 
D) 60 anos de idade. 
 

43. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta, com base na Lei 8.112/90. 
 
___________ é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. ____________é o 
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 
 
A) Contribuição / Remuneração 
B) Vencimento / Retribuição 
C) Vencimento / Remuneração 
D) Remuneração / Contribuição 
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44. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor público, por ocasião das férias, um adicional correspondente a: 
 
A) 1/2 da remuneração do período das férias. 
B) 1/4 da remuneração do período das férias. 
C) 1/5 da remuneração do período das férias. 
D) 1/3 da remuneração do período das férias. 
 

45. Analise o enunciado abaixo dando valores de (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas, em seguida indique a 
alternativa correta.  
 
A Gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor público que, em caráter eventual: 
 
(  ) atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no 

âmbito da administração pública federal. 
(  ) participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de 

provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por 
candidatos. 

(  ) participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, 
coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre 
as suas atribuições permanentes. 

(  ) participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar 
essas atividades. 

 
A) V, F, F, V. 
B) F, V, V, F. 
C) V, V, V, V. 
D) F, F, F, F. 
 

46. Ao servidor público é proibido: 
 
I- ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 
II- retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
III- recusar fé a documentos públicos. 
IV- opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 
V- valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa V está incorreta. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

47. Todos os agentes da Administração Pública Estadual têm deveres éticos aos quais aderem automaticamente no 
momento de sua investidura. Além de observar os princípios da: 
 
A) legalidade, parcialidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, cortesia, razoabilidade, finalidade e 

motivação, devem pautar-se pelos padrões da ética. 
B) legitimidade, parcialidade, moralidade, eficiência, interesse público ou privado, cortesia, razoabilidade, finalidade e 

motivação. 
C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, cortesia, razoabilidade, finalidade 

e motivação, devem pautar-se pelos padrões da ética. 
D) legitimidade, parcialidade, normalidade, imoralidade, eficiência, interesse público, cortesia, razoabilidade, finalidade 

e motivação. 
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48. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo, em seguida indique a alternativa correta.  
 
(  ) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em 

qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão 
de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas 
e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível 
de censura. 

(  ) À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos 
servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os 
demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. 

(  ) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do 
respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 

(  ) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, 
contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que 
sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as 
autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

 
A) V, V, V, F. 
B) V, V, V, V. 
C) F, F, F, V. 
D) F, F, F, F. 
 

49. No que diz respeito às disposições penais ao servidor público, está correto afirmar que: 
 
I- constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 

autor da denúncia o sabe inocente. 
II- além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à 

imagem que houver provocado. 
III- a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. 
IV- a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício 

do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução 
processual. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa III está correta. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

50. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento______, caberá a 
autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao___________, para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado. 
 
A) lícito / Ministério Público 
B) lícito / Ministério da Defesa 
C) ilícito / Ministério Público 
D) ilícito / Ministério da Defesa 
 
 




