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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Caderno de Prova: Prova Objetiva 
 Questões 

Língua Portuguesa 01 a 10 

Matemática 11 a 20 

Conhecimentos Específicos 21 a 40 

 

INSTRUÇÕES 
 Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos. 

 Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

 Solicite a presença do fiscal em caso de necessidade. 

 

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS: 

 Confira se este caderno de questões é o caderno correto do cargo para o qual você se inscreveu. 

 Verifique se este caderno contém uma prova, com total de 40 (quarenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 40 e se 

o Caderno de Questões apresenta todas as folhas numeradas corretamente.  

 Caso haja algum problema, solicite ao fiscal a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da 

prova. 

 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso, de acordo com o edital do processo 

seletivo. 

 

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTA (GABARITO): 

 Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador (a) a correção na Ata da Sala. 

 Assine no espaço indicado.  

 Em nenhuma hipótese será distribuída cópia do Cartão-Resposta, que é identificado eletronicamente. 

 

AO TRANSFERIR A MARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO): 

 Use caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme 

modelo: 

 
 

 Não serão consideradas as respostas que não forem transportadas para o Cartão-Resposta ou se houver marcação de mais de 

uma alternativa. 

 A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

 

AO TERMINAR A PROVA 

 Após uma hora do início da prova, o candidato poderá se retirar sem levar o caderno de questões. Para isso, você deverá 

chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) 

e este CADERNO DE PROVAS. A saída com o CADERNO DE PROVAS somente ocorrerá após três horas e quarenta e cinco 

minutos do início das provas. 

 Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala, e até sua saída do 

prédio, não lhe será permitido o uso dos sanitários. 

 O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 

consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a sua realização for 

surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular e/ou 

smartphone, relógio de qualquer espécie, walkman, notebook, ipod, ipad, tablet, pendrive, gravador, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão 

eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não 

transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas. 

 

Duração total desta prova, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO): QUATRO HORAS 

Site: www.unirv.edu.br - @unirv - facebook.com/unirv 

http://www.unirv.edu.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O que tem de começar a mudar, já, é a ideia de vida no mundo e a ideia do que fazer com anova 

tecnologia. Informação, a rigor, é o que muda um estado de coisas, um comportamento; o resto é 

mensagem. 

Quando aciono um interruptor e jorra luz em uma sala escura, posso encontrar o jornal e saber se o 

dólar subiu; a informação está na notícia, mas, antes disso, está na luz. Mas acender a luz em uma sala 

clara ou em uma sala escura sem que eu tenha algo para procurar não é obter informação: é apenas expor-

me à mensagem. A internet ainda é um amontoado de mensagens. Muita coisa tem de mudar nas ideias 

sobre a vida e o mundo e sobre a informação na vida e no mundo, para que a informação de fato mude, 

para melhor, a vida e o mundo (Teixeira Coelho). 

 
QUESTÃO 1 

Com relação ao texto, assinale a verdadeira. 
 

(a) O uso da primeira pessoa reflete o interesse em tornar o texto mais subjetivo e coloquial. 

(b) As escolhas sintáticas e vocabulares do texto configuram um modelo do nível de linguagem 

simples e há excesso de termos vulgares. 

(c) Atualmente, a tecnologia de informação está assimilada e mudou a vida para melhor. 

(d) O sinal de dois-pontos após a palavra informação pode ser substituído por vírgula sem prejuízo 

da correção do texto. 

 
QUESTÃO 2 

A concordância verbal, de acordo com o padrão culto da linguagem, está correta em: 
 

(a) Existe muitos privilegiados, que ocupam áreas bem localizadas na zona sul. 

(b) A maioria dos domicílios de Belo Horizonte está localizada em favelas. 

(c) Calculam-se que cerca de um milhão de pessoas sobrevive nas favelas. 

(d) Ergueu-se centenas de casebres sobre um solo condenado, semelhante ao terreno da 

Barraginha. 
 
QUESTÃO 3 

“ Mundo mundo vasto mundo,  

Se eu me chamasse Raimundo 

Seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo 

Mais vasto é meu coração.” 
 

Nessa estrofe, o poeta: 

(a) sugere que a atividade poética não consiste apenas em “fazer rimas”. 

(b) deixa claro que gostaria de mudar de nome. 

(c) tem dúvida quanto ao tamanho do seu coração. 

(d) afirma que a questão central não é o nome e sim sua origem. 
 
QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa que possa substituir, pela ordem, as partículas de transição dos períodos abaixo, sem 

alterar o significado delas: “ Em primeiro lugar, observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para 

a avó. Também o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha 

também será morena e alta.” 
 

(a) primeiramente, ademais, além disso, em suma. 

(b) antes de mais nada, da mesma forma, por outro lado, por conseguinte. 

(c) acima de tudo, também, analogamente, finalmente. 

(d) sem dúvida, intencionalmente, pelo contrário, com efeito. 
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QUESTÃO 5  

Pelas nossas convenções ortográficas, certas palavras são grafadas com “u”, como pau e vau (trecho raso 

do rio ou mar); outras são grafadas com “l”, como tal e val (variante de forma verbal vale). Das opções 

abaixo, assinale a única em que a lacuna deve ser preenchida com a letra “u” e não com a letra “l”. 
 

(a) As crianças vão ma........ da saúde. 

(b) Quebrou o sa........to do sapato. 

(c) Coloque uma pá de ca......... na massa. 

(d) Não a.........tenticou a fotocópia. 
 
 
QUESTÃO 6 

“Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa; mas não teve coragem; via o rosto colérico da 

mãe, faces contraídas, narinas dilatadas pelo ódio, o olho direito saliente, a penetrar-lhe até o fundo do 

coração”. 
 

Assinale como verdadeiro o item que classifica o texto quanto ao modo de organização do discurso. 

(a) Texto descritivo, com aspectos narrativos. 

(b) Texto puramente narrativo. 

(c) Texto puramente descritivo. 

(d) Texto dissertativo. 
 
QUESTÃO 7 

Compare estes versos e assinale a alternativa falsa: 

 

O trem de ferro atravessou a rua, enquanto os carros esperavam. 

[O trem de ferro] “atravessou a noite, a madrugada, o dia” 

[O trem de ferro] “ atravessou minha vida, virou só sentimento” 
 

(a) Na 1º verso, o verbo atravessar foi empregado em sentido figurado, completamente diferente 

do seu sentido comum. 

(b) No 2º verso,   pode-se  afirmar que as palavras noite e dia  estabelecem ideias contrárias, o que 

denominamos de palavras antônimas. 

(c) No 3º verso, o verbo atravessar foi empregado no sentido figurado. 

(d) No 2º e  3º   versos, o verbo atravessar tem o mesmo sentido, ou seja, figurado. 
 
QUESTÃO 8 

Está inteiramente correta a pontuação do seguinte período: 
 

(a) Toda vez que é pronunciada, a palavra progresso, parece abrir a porta para um mundo, mágico 

de prosperidade garantida. 

(b) Por mínimas que pareçam, há providências inadiáveis, ações aparentemente irrisórias, cuja 

execução cotidiana é, no entanto, importantíssima.  

(c) O prestígio da palavra progresso, deve-se em grande parte ao modo irrefletido, com que 

usamos e abusamos, dessa palavrinha mágica. 

(d) Não há dúvida, de que o autor do texto aderiu a teses ambientalistas segundo as quais, o 

conceito de progresso está sujeito a uma permanente avaliação. 
 
QUESTÃO 9 

TEXTO I: O NECROLÓGIO DOS DESILUDIDOS DE AMOR (Drummond de Andrade)                                                                                             

Os médicos estão fazendo autópsia dos que se mataram. 

Que grandes corações eles possuíam 

Vísceras imensas, tripas sentimentais 

E um estômago cheio de poesia. 
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TEXTO II: INFORMAÇÃO 

O Observatório Nacional informou que os brasileiros assistirão no dia 04 de janeiro a um eclipse parcial 

do sol. No Rio, a luz solar sofrerá uma redução de 69% ente 11e 12 horas. O fenômeno provocará no meio 

dia o aspecto de um entardecer. 
 

A oposição INCORRETA entre, respectivamente, os textos I e II é: 
 

(a) verso / prosa 

(b) poesia / informação 

(c) passado / futuro 

(d) sensibilidade / verdade 
 
QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que apresenta uma concordância verbal feita indevidamente. 
 

(a) Desta forma, solicito que nos sejam concedidos mais alguns dias para entregar o material. 

(b) É sabido que de uma maneira geral a qualidade dos Sistemas de Informação desenvolvidos 

está muito longe das satisfações e necessidades de seus usuários. 

(c) Tudo vai mal para os trabalhadores que, com demissão batendo à porta, devido à crise 

recessiva, terão de se contentar com o rebaixamento do poder aquisitivo. 

(d) Ninguém sabe se vão haver ou não novas inscrições para o concurso anunciado há duas 

semanas. 
 

MATEMÁTICA  
 
QUESTÃO 11 

No departamento de recursos humanos de uma empresa, 8 secretárias gastam 5 horas para contabilizarem 

a folha de pagamentos. Em quantas horas 10 secretárias, trabalhando sob as mesmas condições, 

conseguirão contabilizar a folha de pagamento? 
 

(a) 3 horas 

(b) 4 horas 

(c) 5 horas 

(d) 6 horas 
 
QUESTÃO 12 

Em meio à crise financeira que o Brasil está passando, Dona Ana se viu obrigada a realizar um 

empréstimo de R$ 2000,00 em regime de capitalização simples, por um período de um ano, a uma taxa 

mensal de juros de 4%. Pode-se afirmar que o valor, em juros, que Dona Ana pagará  por esse empréstimo 

será de: 
 

(a) R$ 940,00 

(b) R$ 950,00 

(c) R$ 960,00 

(d) R$ 970,00 

 
QUESTÃO 13 

O salário pago por uma empresa de construção civil é composto de uma parte fixa de R$ 880,00 mais 

um adicional de R$ 15,00 por hora extra trabalhada. Para que um funcionário dessa empresa consiga 

um salário de R$ 2230,00 ele terá que trabalhar quantas horas extras no mês? 
 

(a) 90 

(b) 100 

(c) 110 

(d) 120 
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QUESTÃO 14 

Uma planta tem o seu tempo de crescimento descrito por uma das raízes da equação 0542  tt . 

Admitindo-se apenas a raiz positiva da equação, pode-se afirmar que o tempo de crescimento da planta é 

de: 
 

(a) 1 ano 

(b) 3 anos 

(c) 5 anos  

(d) 7 anos 
 

QUESTÃO 15 

O valor da expressão algébrica 
2

11
2

2

32 











x
yxE , para 2x  e 1y é um número racional 

compreendido entre: 

 

(a) 5 e 6 

(b) 6 e 7 

(c) 7 e 8 

(d) 8 e 9 
 

QUESTÃO 16 

A área de uma planta que vive na superfície de um lago dobra a cada semestre que passa. Se após 10 anos 

o lago ficou totalmente coberto por essa planta, o tempo que levou para que a quarta parte da superfície 

desse lago estivesse coberta por essa planta foi de: 
 

(a) 7 anos 

(b) 2 anos 

(c) 4 anos 

(d) 9 anos 

 
QUESTÃO 17 

São dados 7 pontos em um plano, dos quais 4, e somente 4, estão alinhados. A quantidade de triângulos 

distintos que podem ser formados com vértices em quaisquer três desses pontos é: 
 

(a) 28 

(b) 31 

(c) 35 

(d) 210 

 
QUESTÃO 18 

Considerando o triângulo obtusângulo da figura a seguir, qual o valor de x? 

 

 
(a) 2,15 

(b) 2,35 

(c) 2,75 

(d) 3,15 
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QUESTÃO 19 

Em uma sala há 25 pessoas, das quais 40% são mulheres. Escolhendo-se, ao acaso, um dentre todos os 

grupos de 2 pessoas que se pode formar com  as pessoas dessa sala, a probabilidade de que este seja 

composto por uma mulher e um homem é de: 
 

(a) 1/3 

(b) 1/2 

(c) 1/6 

(d) 1/5 
 
QUESTÃO 20 

As notas obtidas por um candidato nas provas de um concurso foram: 8,4; 9,1; 7,2; 6,8; 8,7 e 7,2. A nota 

média, a nota mediana e a nota modal desse aluno, são respectivamente: 
 

(a) 7,9; 7,8; 7,2 

(b) 7,2; 7,8; 7,9 

(c) 7,8; 7,8; 7,9 

(d) 7,8; 7,9; 7,2 

 
RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 

“Periféricos” podem ser definidos como dispositivos auxiliares ao funcionamento do computador que 

extendem ou melhoram suas características, consistindo de aparelhos ou placas ligados ao computador, 

enviando ou recebendo informações de diversas fontes. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que 

enumera somente periféricos de entrada. 
 

(a) teclado, monitor, pendrive, memória. 

(b) mouse, impressora, scanner, teclado. 

(c) teclado, mouse, placa de vídeo, caixa de som. 

(d) mouse, teclado, scanner, microfone. 
 
QUESTÃO 22 

Maria deseja comprar um computador portátil com processador Intel Core i5. Abaixo estão listadas as 

configurações de três notebooks que ela encontrou em sua pesquisa: 

 NOTEBOOK 1: Lenovo G50 Intel Core i5 8GB 2TB - Windows 10 LED 15,6" 1366x768 HDMI 

Bluetooth 4.0 Intel HD Graphics 5500. 

 NOTEBOOK 2: Acer Aspire E5 Intel Core i5 4GB 1TB - Windows 10 LED 14" FullHD HDMI 

Bluetooth Intel HD Graphics 4400. 

 NOTEBOOK 3:  Dell Inspiron 14 Série 3000-3442 - Intel Core i5 4GB 2TB LED 15,6" FullHD 

HDMI Bluetooth Ubuntu AMD Radeon HD 7330M. 

 

Sobre os equipamentos acima, é CORRETO afirmar que: 
 

(a) O NOTEBOOK 3 possui uma placa de vídeo melhor que os demais, mas memórias da classe 

3000-3442 são conhecidamente mais lentas, prejudicando o desempenho do computador.
 (b) O NOTEBOOK 1 possui mais memória que o NOTEBOOK 2 e o NOTEBOOK 3, porém a 

resolução de sua tela é menor.
 (c) O NOTEBOOK 2 possui quatro gigabits de memória principal e metade da capacidade de 

armazenamento do NOTEBOOK 1.
 (d) O NOTEBOOK 3, por possuir um sistema operacional diferente dos demais, não consegue 

visualizar arquivos .jpg sem instalação de software adicional. 
 
QUESTÃO 23 

A tirinha abaixo mostra a conversa entre um usuário e o responsável pelo suporte técnico de uma empresa 

qualquer: 

 

 
 

 

 

 



  

 

    

8 

 

Utilizando a tirinha como base e seu conhecimento sobre sistemas operacionais, assinale a alternativa 

correta: 
 

(a) Ubuntu não é uma versão do Windows. O usuário confundiu um aplicativo com um Sistema 

Operacional, daí a graça da tira. 

(b) O Sistema Operacional Ubuntu é, na verdade, uma variação do Linux voltada principalmente 

para computadores do tipo Macintosh. 

(c) O usuário se confunde ao pensar que o Ubuntu, uma distribuição Linux, é uma versão do 

Windows. O Ubuntu é um Sistema Operacional totalmente diferente. 

(d) Windows Vista, Windows IOS, Windows 98 ou Windows NT são respostas válidas para a 

pergunta do técnico no segundo quadrinho, já que Windows Ubuntu não existe. 
 
QUESTÃO 24 

O Sistema Operacional é o software responsável por gerenciar os recursos de um sistema computacional 

de modo a ocultar do usuário a complexidade e a variedade de peculiaridades dos diversos componentes 

de hardware. Aplicativos são programas executados no ambiente fornecido pelo Sistema Operacional de 

modo a prover ao usuário funcionalidades específicas. Assinale a alternativa que enumere apenas 

softwares aplicativos ou utilitários: 
 

(a) PowerPoint, Microsoft Access, Spotify, Photoshop, Skype.
 (b) Skype, WinRAR, Debian Linux, Spotify, Media Player. 

(c) Calculadora, Photoshop, Windows Explorer, MacOS, Illustrator. 

(d) Google Android, Microsoft Word, PowerPoint, Calculadora, IOS.
  

QUESTÃO 25 

João (joao1551@unirv.edu.br) deseja enviar uma mensagem utilizando o serviço de email para Pedro 

(pedrosilva_313@unirv.edu.br). A imagem abaixo mostra a mensagem recebida. 
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Com base na mensagem recebida, assinale a alternativa correta: 
 

(a) postmaster@unirv.edu.br gerou essa imagem automaticamente para João indicando um erro. 

Para corrigi-lo, João precisa clicar em Reply e digitar novamente a mensagem. 

(b) Houve um erro na digitação do email de Pedro. Dessa forma, a mensagem acima mostra para 

Pedro que alguém está tentando entrar em contato com ele, sem sucesso. 

(c) A mensagem foi gerada pelo servidor para comunicar a João que, embora o endereço de Pedro 

tenha sido digitado com um erro, a mensagem foi repassada a ele. 

(d) A mensagem foi gerada automaticamente pelo servidor postmaster@unirv.edu.br para 

comunicar a João que o endereço digitado não foi encontrado. Pedro não recebeu o email. 
 
QUESTÃO 26 

Paula é uma coordenadora de curso que deseja encaminhar um formulário para Manoel, Joaquim e 

Rafaela, que são acadêmicos, bem como para Maria e Antônia, professoras do curso. Assinale a 

alternativa que descreva uma opção na qual o email com o formulário seja entregue a todos sem que os 

alunos saibam que os professores também receberam uma cópia (o cliente de email de Paula está em 

Inglês e substitui os nomes de seus contatos pelos endereços de email automaticamente): 
 

(a) TO: Rafaela CC: Joaquim; Manoel; Maria; Antonia CCO: Paula. 

(b) TO: Joaquim CC: Manoel; Rafaela CCO: Maria; Antonia. 

(c) TO: Paula CC: Manoel; Joaquim; Rafaela CCO: Maria; Antonia. 

(d) TO: Maria CC: Antonia CCO: Manoel; Joaquim; Rafaela. 
 

QUESTÃO 27 

A Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que consiste de milhões de 

empresas privadas, públicas, acadêmicas e de governo, com alcance local e global e que está ligada 

por uma ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio e ópticas. Sobre o acesso à 

internet, é correto afirmar que: 
 

(a) Quando usuários brasileiros desejam acessar conteúdo da internet armazenado no Japão, são 

utilizados principalmente satélites geoestacionários para realizar a conexão. 

(b) Conexões via fibra óptica se baseiam majoritariamente na transmissão de luz entre uma torre 

centralizada e vários pontos espalhados por uma região de maneira sem fio, através de 

sensores. 

(c) O acesso à internet por meio de tecnologias que tiram proveito da estrutura telefônica, como a 

DSL é uma das maneiras mais comuns de acesso de alta velocidade no Brasil. 

(d) 3G, 4G, fibra óptica e Bluetooth são tecnologias de acesso portátil à internet utilizadas 

principalmente em dispositivos móveis. 
 
QUESTÃO 28 

A World Wide Web (WWW) é um sistema de documentos interligados consistindo de texto e multimídia 

sendo executados na internet. Para visualizar e interagir com conteúdo da web, os usuários utilizam 

aplicativos conhecidos como browsers ou navegadores. Sobre as tecnologias web, assinale a alternativa 

correta: 
 

(a) Várias páginas da web podem ser interligadas por meio de hiperlinks. Ao ato de seguir uma 

sequência de links na internet, dá-se o nome de “navegação”. 

(b) Um site na web é um conjunto de páginas armazenadas em um servidor e identificadas por um 

endereço. O sistema de endereçamento de conteúdo na internet é chamado de HTML. 

(c) Um plug-in é um pequeno programa que estende a capacidade do navegador. O Adobe Flash, 

o Java e o Firefox são exemplos de plug-ins comuns. 

(d) o HTTP é uma versão segura do protocolo HTTPS que criptografa as comunicações entre o 

cliente e o servidor. Geralmente é utilizado em sites bancários. 
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QUESTÃO 29 

Leia a afirmativa abaixo e assinale a alternativa que a completa de forma correta: 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - Lei 9394/96 é a mais importante lei do sistema 

educacional brasileiro, pois traz as diretrizes gerais da educação brasileira, seja ela pública ou privada. 

Esta lei é também conhecida como: 
 

(a) Lei Darcy Ribeiro. 

(b) Lei Anísio Teixeira. 

(c) Lei Ulisses Guimarães. 

(d) Lei Paulo Freire. 
  

QUESTÃO 30 

A educação superior é o mais elevado nível da educação brasileira.  Conforme as finalidades da educação 

superior, postas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Art. 43 trata de suas finalidades. 

Leia as afirmativas abaixo e assinale aquela que traz conceito correto sobre a finalidade da educação 

superior. 
 

(a) Promover a extensão, de forma restrita à população acadêmica, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

produzidas na instituição. 

(b) Priorizar em seus espaços o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, 

de tal forma que se sobreponham os aspectos de criação cultural. 

(c) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive. 

(d) Divulgar apenas aqueles conhecimentos de dimensões científicas e técnicas, pois são eles que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 

ou de outras formas de comunicação. 
 

QUESTÃO 31 

Leia as afirmativas abaixo e assinale aquela que completa corretamente a frase: 
 

A Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDB-Lei 9394/96 foi aprovada em 20 dezembro de 

1996. A referida lei tem um capítulo específico para tratar da educação superior. Nesse contexto, traz que 

a Educação Superior será ministrada em instituições públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização. Portanto, a educação superior brasileira abrangerá: 
 

(a) os cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, de pós-

graduação e de extensão.  

(b) somente cursos de graduação em bacharelado e licenciaturas e pós-graduação. 

(c) apenas os cursos de graduação e pós-graduação. 

(d) os cursos de graduação, pós-graduação, os sequenciais por campo de saber  e formação 

continuada. 
 
QUESTÃO 32 

Leia as afirmativas abaixo e assinale a opção que completa corretamente a frase: 

A legislação educacional brasileira em vigor, na Lei de Diretrizes e Bases - Lei nº 9.394/96, traz no artigo 

21 que a educação escolar compõe-se de: 
 

(a) Educação básica, composta pelo ensino fundamental e ensino médio, e Educação superior. 

(b) Educação básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino médio, e 

Educação superior. 

(c) Educação Básica, Educação Profissionalizante e Educação Superior.   

(d) Educação Básica, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos,  Educação Superior.   
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QUESTÃO 33 

Sobre a Educação Superior é incorreto afirmar: 
 

(a) A educação superior abrange, dentre outros, os cursos sequencias por campo de saber, de 

diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente. 

(b) A educação superior abrange cursos sequenciais, de graduação, de pós-graduação e de 

extensão. 

(c) Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 

duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado para exames finais, 

quando houver. 

(d) As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, entre cursos 

afins ou não, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. 
 

QUESTÃO 34 

Sobre as características das Universidades, marque a alternativa incorreta: 
 

(a) Autonomia, que lhe assegura organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 

educação superior previstos em lei. 

(b) Um terço do corpo docente, pelo menos, de titulação acadêmica de mestrado ou pós-graduação 

lato sensu. 

(c) Um terço do corpo docente em regime integral. 

(d) Elaborar e reformar seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais 

atinentes. 
 

QUESTÃO 35 

Sobre expedição de documentos, marque a alternativa incorreta: 
 

(a) Presume-se a integridade e autenticidade de documentos produzidos eletronicamente e 

assinados digitalmente com certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil. 

(b) No centro da certificação digital está o certificado digital, um documento eletrônico que 

contém informações que mostram quem somos para as pessoas e para os sistemas de 

informação. 

(c) O certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente e cumpre a função de 

associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. As informações públicas contidas num 

certificado digital são o que possibilita colocá-lo em repositórios públicos.  

(d) Em agosto de 2001, a Medida Provisória 2.200 garantiu a validade jurídica de documentos 

eletrônicos e a utilização de certificados digitais para atribuir autenticidade e integridade aos 

documentos. Este fato tornou a assinatura digitalizada e a assinatura digital instrumentos 

válidos juridicamente. 
 

QUESTÃO 36 

Sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), marque a alternativa incorreta: 
 

(a) O ENADE será realizado todos os anos, aplicando-se aos estudantes de cada área por triênio, 

de modo a abranger, com a maior amplitude possível, as formações objeto das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, da legislação de regulamentação do exercício profissional e do 

Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia. 

(b) A situação do estudante em relação ao ENADE constará do histórico escolar ou atestado 

específico, a ser fornecido pela instituição na oportunidade da conclusão do curso, de 

transferência ou quando solicitado.  

(c) O ENADE é componente extracurricular dos cursos superiores, sendo inscrita no histórico 

escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada 



  

 

    

12 

 

pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da 

Educação, na forma estabelecida em regulamento. 

(d) A soma dos estudantes concluintes dispensados de realização do ENADE por motivos de 

saúde, mobilidade acadêmica ou outros impedimentos relevantes de caráter pessoal, ou ainda, 

não tiver sido inscrito no ENADE por ato de responsabilidade da instituição, deverá ser 

informada anualmente ao INEP e caso ultrapasse a proporção de 2% (dois por cento) dos 

concluintes habilitados por curso, ou o número de 10 (dez) alunos, caracterizará irregularidade, 

de responsabilidade da instituição. 
 

QUESTÃO 37  

O ato administrativo pode ser conceituado como “toda manifestação unilateral de vontade da 

Administração Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 

transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria” 

(Hely Lopes Meireles). Leia as proposições sobre o ato administrativo e marque a alternativa correta. 
 

I. O conceito acima diz respeito tão somente ao ato administrativo unilateral, que se forma com a vontade 

única da Administração Pública. 

II. O conceito acima se aplica também aos contratos administrativos. 

III. O ato administrativo tem os seguintes requisitos necessários para a sua formação: competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto. 
 

(a) As proposições I e II são verdadeiras e a proposição III confirma a II. 

(b) A proposição II é falsa e as proposições I e III são verdadeiras. 

(c) As proposições I e III são falsas e a proposição II é verdadeira. 

(d) As proposições II e III são verdadeiras e a proposição I é falsa. 
 

QUESTÃO 38 

Sobre o princípio da legalidade previsto pelo artigo 5º, inciso II, da Constituição do Brasil de 1988, 

marque a alternativa correta: 
 

(a) O princípio da legalidade é próprio do Estado de Direito, opondo-se a toda e qualquer forma de 

poder autoritário, antidemocrático. 

(b) O inciso II do artigo 5º, da CF/88 estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

(c) O princípio da legalidade está também previsto no artigo 37, da CF/88. 

(d) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 
 

QUESTÃO 39 

Assinale a alternativa que trata do documento que se destina a registrar as ocorrências de uma assembleia, 

sessão ou reunião: 
 

(a) Memorando. 

(b) Carta. 

(c) Ata. 

(d) Termo. 
 

QUESTÃO 40 

Ao encaminhar um documento oficial ao Reitor da Universidade, qual a forma correta de tratamento que 

deverá ser adotado: 
 

(a) Senhoria. 

(b) Magnificência. 

(c) Excelência. 

(d) Ilustríssimo. 
 


