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Leia o texto e responda às questões de 01 a 03.  

 

O problema ecológico 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo 
da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que 
neste planeta não habita uma civilização inteligente, 
tamanho é o grau de destruição dos recursos 
naturais. Essas são palavras de um renomado 
cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a 
humanidade ainda não descobriu os valores 
fundamentais da existência. O que chamamos 
orgulhosamente de civilização nada mais é do que 
uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a 
tal civilização significa a devastação das florestas, a 
poluição dos rios, o envenenamento das terras e a 
deterioração da qualidade do ar. O que chamamos 
de progresso não passa de uma degradação 
deliberada e sistemática que o homem vem 
promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra 
contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

QUESTÃO 01  

Segundo o texto acima, o cientista americano está 
preocupado com: 

A. a vida neste planeta. 
B. a qualidade do espaço aéreo. 
C.  o que pensam os extraterrestres. 
D.  o seu prestígio no mundo. 
E. os seres de outro planeta. 

QUESTÃO 02  

Para o autor, a humanidade: 

A. demonstra ser muito inteligente. 
B. ouve as palavras do cientista. 
C. age contra sua própria existência. 
D. preserva os recursos naturais. 
E. valoriza a existência sadia. 

QUESTÃO 03  

Da maneira como o assunto é tratado no texto, é 
correto afirmar que o meio ambiente está degradado 
porque: 

A. a destruição é inevitável. 
B. a civilização o está destruindo. 
C. a humanidade preserva sua existência. 
D. as guerras são o principal agente da 

destruição. 

E. os recursos para mantê-lo não são 
suficientes 

QUESTÃO 04  

Assinalar a alternativa que completa as lacunas da 
frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil 
de hoje é diferente, _____ os ideais de uma 
sociedade _____ justa ainda permanecem". 

A. mas - mas 
B. mais - mas 
C. mas - mais 
D. mais – mais 
E. Nenhuma das alternativas  

QUESTÃO 05  

Nos versos “Quando eu era pequeno” e “Mas eu não 
dei o braço a torcer”, as palavras quando e mas 
denotam, respectivamente:  

A. Condição e finalidade.  
B. Finalidade e condição.  
C. Tempo e adversidade.  
D. Causa e consequência.  
E. Adversidade e tempo 

QUESTÃO 06  

Ao servidor público que tenha cumprido três anos de 
efetivo exercício, será concedida licença, com 
remuneração e vantagens temporárias, para 
conclusão de trabalho monográfico ao final da 
graduação ou pós-graduação em nível de 
especialização, por uma única vez na carreira e 
integralmente gozada por um período de: 

A. 30 dias 
B. 45 dias 
C. 60 dias 
D. 15 dias 
E. Nenhum dia 

QUESTÃO 07  

Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-
se do serviço: 

A. Por 07 dias para doação de sangue 
B. Por 02 dias para alistar-se como eleitor 
C. Por 15 dias consecutivos em razão de 

casamento 
D. Por 10 dias consecutivos em razão do 

falecimento do cônjuge 
E. Todas as alternativas estão corretas 
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QUESTÃO 08  

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal 
de 1988, “A Administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 
princípios de: 

A. Isonomia, proporcionalidade da lei, 
moralidade e eficiência. 

B. Legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

C. Legalidade, impessoalidade, transparência, 
liberdade e ampla defesa. 

D. Legalidade, igualdade, ampla defesa, 
isonomia e proporcionalidade da lei. 

E. Igualdade, ampla defesa, contraditório, 
publicidade e ampla defesa. 

QUESTÃO 09  

A legislação brasileira prevê uma modalidade de 
licitação entre interessados do ramo pertinente ao 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 
horas da apresentação das propostas. Tal 
modalidade recebe o nome de:  

A. Inexigibilidade.  
B. Concorrência 
C. Tomada de preços 
D. Convite 
E. N.D.A 

QUESTÃO 10  

O fotógrafo que fez a famosa foto do jornalista 
Vladmir Herzog, quando foi encontrado enforcado  
na sede do DOI/CODI, em 1975, veio ao Brasil para 
depoimentos e  reconstituição do  caso. Assinale a 
alternativa que indica  o  nome  da  
comissão  criada  pelo Governo Federal brasileiro, 
que está investigando crimes ocorridos durante a 
ditadura  militar:    

A. Comissão da Verdade;  
B. Comissão da Informação;  
C. Comissão de Investigaçãoa Ditadura;  
D. Comissão da Mentira;  
E. Comissão de Investigação 

 

QUESTÃO 11  

Qual o nome do arquiteto brasileiro, que em 2012, 
faleceu aos 104 anos, e uma de suas maiores obras 
arquitetônicas foi projetar a capital do Brasil?  

A. Joaquim Barbosa.  
B. Juscelino Kubitschek.  
C. Oscar Niemeyer.  
D. Renan Calheiros.  
E. Jânio Quadros 

QUESTÃO 12  

Fundado em 1783 pelo sertanista português João 
Gonçalves da Costa, o município de Vitória da 
Conquista era conhecido como: 

A. Arraial d’Ajuda 
B. Arraial da Conquista 
C. Nova Conquista 
D. Comarca de Nazaré 
E. Nenhuma das alternativas 

QUESTÃO 13  

No atendimento ao público, não se deve ser: 

A. Claro 
B. Intolerante 
C. Eficiente 
D. Cordial  
E. Nenhuma da respostas acima 

QUESTÃO 14  

O servidor público deve ter consciência de que seu 
trabalho é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos serviços 
públicos. Em cada item a seguir é apresentada uma 
situação hipotética, seguida de uma assertiva que 
deve ser julgada em (C) CERTO ou (E) ERRADO, 
considerando os princípios éticos do Serviço público.  

 

I. Cláudio é servidor público e, para aumentar 
a sua renda, comercializa, em seu ambiente 
de trabalho, mas fora do horário normal de 
expediente, cópias de CDs e DVDs. Nessa 
situação, a conduta de Cláudio não pode ser 
considerada imprópria ao serviço público, 
pois envolve uma atividade que não guarda 
relação direta com as atribuições de seu 
cargo. 

II. Marcos é servidor público e, todos os dias, 
sai para bares com amigos e ingere grande 
quantidade de bebida alcoólica. Por conta 
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disso, Marcos é conhecido por embriagar-se 
habitualmente, e, ainda que isso não interfira 
na sua assiduidade ao serviço, tem afetado 
reiteradamente a sua pontualidade, situação 
que Marcos busca compensar trabalhando 
além do horário de expediente Nesse caso, 
o comportamento de Marcos não pode ser 
considerado incompatível com o serviço 
público. 

III. Há algum tempo, Bruno, servidor público 
responsável pelo controle do material de 
expediente do setor em que trabalha, 
observa que Joana, servidora pública lotada 
nesse mesmo setor, utiliza recursos 
materiais da repartição em atividades 
particulares. Em razão de seu espírito de 
solidariedade e da amizade que nutre por 
Joana, Bruno se abstém de levar ao 
conhecimento do chefe do setor os atos 
praticados por sua colega de trabalho. 
Nessa situação, Bruno age de forma correta, 
pois compete ao chefe detectar, por si 
mesmo, quaisquer irregularidades no setor, 
caracterizando ofensa à ética o servidor 
público denunciar colega de trabalho. 

 

A. Todas estão certas. 
B. Todas estão erradas. 
C. Estão erradas as afirmações I e II. 
D. Estão corretas as afirmações I e III. 
E. Está correta apenas a afirmação II.  

QUESTÃO 15  

A respeito do atendimento do cidadão, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. O atendimento ao público é preferencial 
para: idosos, gestantes e portadores de 
deficiência. 

II. Ao repassar as informações ao cidadão, o 
atendente deve repassar somente o que é 
subsequente ao seu trabalho, deixando as 
próximas etapas para os demais atendentes. 

III. Os atendentes devem conhecer as 
exigências da instituição para repassar 
informações adequadas e orientar aos 
solicitantes de acordo com os critérios 
prescritos pela mesma. 

IV. O atendimento ao público é prioritário, 
contudo deve-se dar preferência para a 
realização dos trabalhos administrativos 
internos. 

 

Identifique a alternativa que corresponde 
adequadamente as afirmações acima: 

A. Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 

B. Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
C. Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
D. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
E. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

QUESTÃO 16  

A respeito do atendimento no serviço público, analise 
as afirmações abaixo: 

I. Os atendimentos devem ser realizados de 
forma eficiente, ou seja, atingir o melhor 
resultado com o menor consumo de 
recursos. 

II. O atendimento prioritário é para aquelas 
pessoas com vínculo com a administração 
pública. 

III. O atendimento deve ser ordenado, formando 
filas de acordo com a ordem de chegada, 
não sendo permitido o atendimento em outra 
ordem para nenhuma pessoa. 

IV. As pessoas com prioridade de atendimento 
são, somente, idosos e gestantes. 
 

Identifique a alternativa que corresponde 
adequadamente as afirmações acima: 

A. Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 

B. Apenas a afirmativa I está correta. 
C. Apenas a afirmativa IV está correta. 
D. Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
E. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

QUESTÃO 17  

José, usuário de um serviço público em Vitória da 
Conquista, viveu uma experiência negativa com o 
atendimento recebido, pois o problema apresentado 
não foi solucionado no prazo previsto, causando 
transtornos e inconvenientes. Analise as afirmativas a 
seguir e marque a opção CORRETA:  

A. Embora com atraso, o atendente deve ater-
se a solucionar o problema, o que bastaria 
para reabilitar a confiança do usuário no 
atendimento.  

B. Uma maneira de tornar o usuário menos 
insatisfeito com a situação apresentada 
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seria solicitar a ele que tome individualmente 
providências para resolver o problema.  

C. Explicações sobre o ocorrido e ações de 
reparação podem evitar a ideia do usuário 
de que foi prejudicado de propósito.  

D. Embora com atraso e ignorância, José deve 
ficar satisfeito com a solução do problema.  

E. Embora com atraso, foi correta a atitude do 
servidor solucionar o problema com eficácia, 
arrogância e polivalência.  

QUESTÃO 18  

Julgue os itens que se seguem em (C) CERTO ou (E) 
ERRADO, no tocante à boa qualidade do 
atendimento ao público. 

(   ) Atitudes de civilidade, cortesia e afabilidade são 
desejáveis, mas não obrigatórias. 

(   ) A prestação do atendimento baseia-se na 
concessão da informação correta e independe do 
modo como é realizada. 

(   ) A qualidade do atendimento deve variar de 
acordo com o tipo de usuário. 

(   ) O bom atendimento pode implicar a busca de 
informações adicionais, objetivando atender à 
necessidade do cliente. 

(   ) A qualidade do atendimento é comprometida de 
modo irreparável quando não se detém a informação 
demandada pelo cliente. 

A. E,E,E,C,C 
B. E,E,E,C,E 
C. E,E,C,C,E 
D. C,E,E,C,E 
E. E,C,E,C,E 

QUESTÃO 19  

A fim de se evitar ruídos na comunicação, é preciso 
conhecer os fundamentos de sua estrutura. São 
peças da estrutura da comunicação, EXCETO:  

A. Destinatário.  
B. Código.  
C. Mensagem.  
D. Veículo.  
E. Operatividade. 

QUESTÃO 20  

Saber participar de uma reunião é essencial às 
relações humanas no ambiente de trabalho. Deste 
modo, como o Auxiliar Administrativo deve se 
comportar em uma reunião de trabalho?  

A. Quando discordar do que se está discutindo, 
disfarçar, simplesmente ficar calado e não 
participar. 

B. Se discordar de alguma coisa, pedir a 
palavra e falar com naturalidade, sem 
ênfase, sem comporta-se agressivamente. 

C. Interromper constantemente quem estiver 
com a palavra. 

D. Cortar o pensamento de quem estiver 
fazendo uso  da palavra e obter vantagem 
na discussão. 

E. Quando o assunto foge completamente à 
sua especialidade, o melhor é ouvir para 
aprender mais ou então interromper diversas 
vezes caso não entenda o que está sendo 
explicado. 

 

 

 


