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Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos
Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins – IFTO, Edital nº 16/2019, com 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos
Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e
solicite uma nova prova se faltar alguma questão.
Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso
impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não será substituído por erro do candidato, o qual é
responsável exclusivo pelo seu preenchimento.
O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova para o Cartão-Resposta, utilizando
caneta esferográfica de tinta PRETA fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma alternativa
anula a questão.
O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta no local indicado e preencher todo o espaço correspondente a cada
alternativa selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões.
O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do
início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer
outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo de eliminação do candidato o
funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.
Será eliminado do concurso o candidato que:
A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;
B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;
C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;
D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;
E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar,
coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.
A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido
o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato só
poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação
desta.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar
da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 para questões de 1 a 4
A democracia opera milagres
§ 1º Com atraso de cinco dias, comemoro o 45º
aniversário da Revolução dos Cravos, o movimento
que devolveu Portugal à democracia.
§ 2º Comemoro porque Portugal talvez seja o
melhor exemplo de como a democracia faz bem à
saúde, à saúde do país e das pessoas.
§ 3º Portugal ganhou não só as deliciosas
liberdades públicas associadas à democracia como,
depois de algum tempo, viu o fim de uma guerra
colonial fora de época.
§ 4º Natural, pois, que o 25 de abril tenha sido
um tremendo porre cívico, uma festa inesquecível.
Reproduzo trecho de um texto meu da época, que
relatava a comemoração do 1º de maio, uma
semana depois da queda da ditadura:
§ 5º “O primeiro cartaz que vi, com letras
improvisadas em um retângulo de isopor, avisava:
‘A poesia está nas ruas’. A poesia saiu às ruas logo
cedo: cada automóvel que desfilava por Lisboa
levava flores. Às vezes, apenas uma. Às vezes, um
‘V’ floral, geralmente arranjado nas cores vermelha
e verde da bandeira. Às vezes, as flores eram tantas
que os carros mais pareciam canteiros com rodas, a
soar sincopadamente as buzinas para repetir o
slogan de todos: ‘O povo unido jamais será
vencido’.”
§ 6º A democracia, um bem em si mesmo, pelo
menos para meu gosto, veio acompanhada de um
bônus, no caso de Portugal: a possibilidade de
aceder à então Comunidade Econômica Europeia
(hoje União Europeia). Ditaduras não são aceitas
no clube. E fazer parte dele abriu as portas para a
prosperidade.
§ 7º Que o digam os próprios portugueses: o
mais recente Eurobarômetro informa que 69%
deles dizem que pertencer à UE é uma coisa boa.
§ 8º Note-se que esse resultado vem na
sequência de um período duro, de austeridade,
recessão e desemprego (sim, democracia também
tem percalços, como qualquer outro regime).
§ 9º É natural esse europeísmo de raiz, em uma
época em que a Europa navega águas turbulentas: o
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crescimento econômico de Portugal em 2018 foi de
2,1%, acima da média da eurozona de 1,8%. O
desemprego, que, durante a crise passara de 8%
para 18%, está hoje abaixo de 7% (6,7%,
exatamente).
§ 10. É natural, pois, que o austero Financial
Times — adorador dos modelos ortodoxos —
tenha, na semana passada, apontado Portugal como
exemplo de sucesso com sua fórmula heterodoxa de
saída da austeridade.
§ 11. Qual é a fórmula? “Mostramos que é
possível aumentar a renda, dar impulso ao
investimento privado, cortar o desemprego e, ainda
assim, ter finanças públicas saudáveis”, canta
António Costa, o primeiro-ministro.
§ 12. Trata-se de um raro socialista no poder em
uma Europa que vinha caminhando para a direita
até a vitória dos socialistas no domingo (28) na
Espanha. Costa chegou ao governo (24/11/2015)
com um déficit público de 4,4%. Reduziu-o a 0,5%
no ano passado e pode zerá-lo em 2019, pela
primeira vez em 40 anos. Ou seja, há números
positivos para a direita, para a esquerda e,
naturalmente, para o centro.
§ 13. Invejável, não? Não é à toa que Valdemar
Cruz, jornalista do “Expresso”, tenha escrito a
propósito do 25 de abril: “Sem abril, jamais
seríamos o país que somos. Com todas as suas
fragilidades. Com todas as suas grandezas. 25 de
Abril foi ontem. 25 de Abril é hoje. 25 de Abril
será sempre”.
§ 14. Como é possível que ainda haja quem louve
ditaduras?
ROSSI, Clóvis. Folha de S. Paulo, 30 abr. 2019.

QUESTÃO 01
Com relação às ideias do texto 1, assinale a
alternativa correta:
A) A incorporação de Portugal à União Europeia
trouxe mais prejuízos do que benefícios ao país,
visto que gerou desemprego e recessão econômica.
B) Com a Revolução dos Cravos, Portugal, além de
recuperar sua democracia, libertou, ainda que
tardiamente, países que estavam sob seu jugo
colonial.
C) As medidas tomadas pelo governo Português
para superar a recessão econômica se alinham ao

IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

modelo econômico defendido pelo Financial
Times.
D) No penúltimo e no último parágrafo do texto, o
autor lança perguntas cujas respostas são
imprevisíveis e indispensáveis para ele.
E) A atual condição socioeconômica portuguesa é
exemplo de que governos liberais de direita
apresentam melhores resultados em suas políticas
econômicas.
QUESTÃO 02
Considerando os mecanismos de coesão e os
sentidos do texto 1, julgue as afirmativas a seguir:
I. No trecho “E fazer parte dele abriu as portas para
a prosperidade” (§ 6º), o vocábulo “dele” tem como
referente “Portugal” (§ 6º).
II. No parágrafo 10, a expressão “sua fórmula
heterodoxa” tem como referente o sintagma “o
austero Financial Times” (§ 10.).
III. No trecho “que relatava a comemoração do 1º
de maio” (§ 4º), o pronome relativo “que” tem
como referente o vocábulo “época” (§ 4º).
IV. A expressão “um bônus” (§ 6º) tem como
referente o sintagma “A democracia” (§ 6º).
V. A expressão “um raro socialista no poder” (§
12.) tem como referente “António Costa” (§ 11.)
Assinale a opção correta:
A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
D) Apenas a afirmativa V está correta.
E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
QUESTÃO 03
Assinale a opção que apresenta o valor semântico
estabelecido pelo conectivo “pois” presente na
frase seguinte:
“É natural, pois, que o austero Financial Times —
adorador dos modelos ortodoxos — tenha, na
semana passada, apontado Portugal como exemplo
de sucesso com sua fórmula heterodoxa de saída da
austeridade.” (§ 10.)
A) Conclusão.
B) Explicação.
C) Causa.
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D) Concessão.
E) Finalidade.
QUESTÃO 04
Acerca dos sinais de pontuação empregados no
texto 1, assinale a opção incorreta:
A) As aspas no parágrafo 11 delimitam discurso
citado textualmente.
B) Os parênteses no parágrafo oitavo assinalam
uma separação sintática e semântica mais
acentuada dentro do texto, além de guardar
enunciado por meio do qual o autor estabelece uma
relação mais próxima com o leitor.
C) No parágrafo 12, em observação à normapadrão, o autor deveria ter empregado vírgula após
a palavra “Europa”, haja vista que tal palavra
precede uma oração subordinada adjetiva
explicativa.
D) Os dois-pontos empregados na frase “A poesia
saiu às ruas logo cedo: cada automóvel que
desfilava por Lisboa levava flores” (§ 5º)
antecedem uma explicação, razão pela qual
poderiam ser substituídos por vírgula e por
conectivo explicativo, de modo que se registrasse:
“A poesia saiu às ruas logo cedo, pois cada
automóvel que desfilava por Lisboa levava flores”.
E) Os travessões empregados no parágrafo 10
poderiam ser substituídos por vírgulas, sem
prejuízo para o sentido do texto e a norma-padrão
da linguagem.
QUESTÃO 05
Os excertos a seguir constituem texto adaptado do
artigo “Um samurai nas alturas”, de João Pereira
Coutinho, publicado no jornal Folha de S. Paulo,
em 5 de abril de 2019. Tais excertos, no entanto,
encontram-se desordenados. Numere-os de modo
que seja estabelecida a coesão e a coerência.
Em seguida, assinale a opção correspondente à
ordem correta dos excertos.
( ) Esse projeto consiste em escalar o paredão do
El Capitán, um rochedo com 975 metros que fica
no Parque Natural de Yosemite, na Califórnia. Alex
já escalou o bicho várias vezes com o equipamento
de segurança. E várias vezes falhou a empreitada.
Como garantir que, sem cordas, sem paraquedas,
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sem nada, a história será diferente? E como
explicar o demencial otimismo do rapaz? E se isso
não é doença, é o quê?
( ) É a pergunta que vale 1 milhão de dólares: se
tudo aquilo que interessa à espécie humana é
sobreviver e passar os genes, como explicar que
alguém queira escalar uma rocha gigante, sem
equipamento de segurança, sabendo que um gesto
em falso significa a morte?
( ) A essa eu respondo: é obsessão; desafio;
coragem. E arte, muita arte: quando acompanhamos
Alex nos seus ensaios, percebemos que a escalada
em “free solo” tem tanto de esforço como de rigor
técnico.
(
) Deixo a pergunta para os darwinistas de
carteirinha. Ou, então, aconselho à mesma turma o
documentário “Free Solo”, que venceu o Oscar esse
ano.
( ) A obra é, artisticamente falando, banalíssima.
Mas não são as qualidades estéticas do
documentário que interessam. O que interessa é o
personagem principal — Alex Honnold, um
alpinista que partilha com a câmera o seu projeto de
vida.
A) 4, 1, 5, 2, 3
B) 3, 2, 4, 5, 1
C) 5, 4, 2, 1, 3
D) 1, 3, 5, 4, 2
E) 3, 5, 4, 2, 1
Texto 2 para questões de 6 a 9
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seu socorro. As granjas não têm interesse em criar
os pintinhos machos, pois eles demoram mais para
engordar do que as fêmeas. E por isso são jogados,
logo ao nascer, em sacos plásticos ou moedores de
carne, para que morram sufocados ou sejam
estraçalhados vivos.
Esses são só três exemplos dos maus-tratos que os
bichos sofrem no mundo moderno. Há muitos
outros. Ao longo do século 20, as indústrias
alimentícia e farmacêutica elevaram a exploração
animal a um patamar assustador. Mas não precisa
ser assim. Nem sempre é necessário utilizar cobaias
em estudos científicos — e, nos casos em que ainda
é, isso não precisa ser feito com crueldade e
indiferença. 95% da população mundial come, e
provavelmente vai continuar comendo, carne. Mas
isso não significa que bois, porcos e galinhas
precisem ser criados, e abatidos, de forma
desumana. A novidade é que, pressionada pelos
consumidores e por novas leis, a indústria parece
ter entendido isso. E finalmente, após décadas
encarando os animais como objetos, começou a
repensar o tratamento deles. Um conjunto de novas
tecnologias e procedimentos, que deverão entrar em
vigor já nos próximos anos, promete reduzir
bastante o sofrimento animal.
Szklarz, Eduardo; Garattoni, Bruno. Maus-tratos aos animais.
Superinteressante,
São Paulo, ano 32, n. 395, p. 26–35, nov. 2018. (fragmento)

QUESTÃO 06
A leitura do texto permite concluir que:

A jaula tem 1 metro de largura por 1,8 de
comprimento. É do tamanho de uma geladeira. A
porca reprodutora, um enorme animal de 14 kg,
mal consegue se mexer ali dentro. Passa a vida
inteira deitada, sem andar, com as patas atrofiadas.
Ela só sai para parir — em outra jaula. Com menos
de um mês, os filhotes são desmamados à força, e a
porca é inseminada de novo. Esse processo se
repete cinco, seis, sete vezes. Só para quando ela
não consegue mais engravidar, e então é descartada
como uma máquina velha. Em laboratórios de
pesquisa, coelhos são totalmente imobilizados, sem
poder sequer piscar, enquanto cientistas pingam
substâncias em seus olhos. A tortura pode durar
horas ou dias a fio até que, no fim do teste, o
animal é sacrificado — a morte boa que vem em

A) apesar do uso de novas tecnologias, a utilização
de cobaias sempre será necessária nos estudos
científicos.
B) as indústrias alimentícia e farmacêutica estão
cada vez menos interessadas em acabar com os
maus-tratos aos animais.
C) inovações científicas e tecnológicas começarão
a ser utilizadas nas indústrias a fim de reduzir o
sofrimento animal em testes de laboratório.
D) os exemplos apresentados como maus-tratos aos
animais não são considerados cruéis pela
população.
E) as indústrias, apesar do surgimento de novas
tecnologias,
não
consideram
reduzir
os
experimentos científicos em animais.
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QUESTÃO 07
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alternativa em que todas as palavras estão
acentuadas corretamente.

“As granjas não têm interesse em criar os pintinhos
machos, pois eles demoram mais para engordar
do que as fêmeas.” (l. 17–19) O trecho destacado
expressa

A) pânico; pêra; condômino.
B) colméia; graudo; comboio.
C) bilíngue; mausoléu; barbárie.
D) chapéu; feiúra; jiboia.
E) enjôo; linguística; faísca.

A) condição.
B) consequência.
C) causa.
D) conformidade.
E) explicação.

Texto 3 para as questões 10 e 11
INFÂNCIA
QUESTÃO 08

“E finalmente, após décadas encarando os animais
como objetos, começou a repensar o tratamento
deles.” (l. 37–39)
Assinale a alternativa cujo trecho destacado
desempenha a mesma função sintática que o
excerto grifado acima.
A) “ela só sai para parir — em outra jaula.” (l. 6)
B) “95% da população mundial come, e
provavelmente vai continuar comendo, carne.” (l.
31–32)
C) “e por isso são jogados, logo ao nascer, em
sacos plásticos ou moedores de carne…” (l. 19–
21)
D) “as granjas não têm interesse em criar os
pintinhos machos…” (l. 17–18)
E) “a tortura pode durar horas ou dias a fio até que,
no fim do teste, o animal é sacrificado.” (l. 14–16)
QUESTÃO 09
“Esse processo se repete cinco, seis, sete vezes. Só
para quando ela não consegue mais engravidar, e
então é descartada como uma máquina velha.” (l.
8–11)
A palavra destacada corresponde ao verbo “parar”.
Com o novo acordo ortográfico, esse verbo, quando
conjugado na terceira pessoa do singular do
presente do indicativo, perdeu o acento diferencial,
que o diferia da preposição “para”. Assim como
essa palavra, outras também sofreram mudanças
quanto à acentuação. Dessa forma, assinale a

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé,
comprida história que não acaba mais.
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala — e nunca se
esqueceu
chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
café gostoso
café bom.
Minha mãe ficava sentada cosendo
olhando para mim:
— Psiu… Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro… que fundo!
Lá longe meu pai campeava
no mato sem fim da fazenda.
E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. 1. ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 13.

QUESTÃO 10
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A respeito do texto 3, pode-se afirmar que:
A) o poeta relembra sua vida tranquila durante a
infância, quando morava com sua família em uma
fazenda.
B) o poeta não tem boas lembranças de sua infância
pois sempre ficava sozinho em casa.
C) no poema são apresentadas situações
corriqueiras de uma criança quando ia passar férias
em uma fazenda.
D) a infância do poeta se caracterizava por uma
rotina com muitos afazeres.
E) a lembrança de uma cena familiar não trouxe
boas recordações ao poeta.
QUESTÃO 11
No poema, o poeta compara sua vida à de Robinson
Crusoé. A que conclusão ele chega?
A) A história de Robinson Crusoé era mais bonita
do que a dele.
B) O poeta considera que Crusoé tinha uma vida
bem mais feliz do que a dele.
C) Enquanto Robinson Crusoé era solitário, o poeta
era rodeado de amigos.
D) Sua vida tranquila ao lado de sua família tinha
mais beleza do que as aventuras de Robinson
Crusoé.
E) Ambos viviam grandes aventuras.
QUESTÃO 12
“Quando me ponho ____ frente da janela e observo
a paisagem, vejo edifícios altos, longas avenidas
cheias de carros movendo-se em filas organizadas,
gramados bem cuidados e calçadas limpas por onde
caminhar. Fecho os olhos e por um momento volto
____ meu vale — ____ montanhas de topo coberto
de neve, aos campos verdes ondulantes, aos
refrescantes rios azuis. Meu coração sorri quando
me lembro dos habitantes do Swat. Meu
pensamento me leva até ____ escola e lá eu me
reúno com minhas colegas e professoras. Encontro
Moniba, minha melhor amiga, e nos sentamos
juntas, conversando e brincando, como se eu nunca
tivesse saído de lá.”
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YOUSAFZAI, Malala. Eu sou Malala: a história da garota
que defendeu o direito à educação
e foi baleada pelo Talibã. 1. ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 2013. p. 12.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
A) à; à; as; a.
B) a; a; as; à.
C) a; à; às; à.
D) à; a; às; a.
E) à; a; às; à.

FUNDAMENTOS DE LEGISLAÇÃO E
EDUCAÇÃO
QUESTÃO 13
De acordo com a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, remoção é o deslocamento do servidor, a
pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede, podendo ocorrer nas
seguintes modalidades, exceto:
A) De ofício, no interesse da Administração, para
assumir cargo em comissão ou função de
confiança.
B)
A
pedido,
para
outra
localidade,
independentemente do interesse da Administração,
em virtude de processo seletivo promovido, na
hipótese em que o número de interessados for
superior ao número de vagas, de acordo com
normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em
que aqueles estejam lotados.
C) A pedido, a critério da Administração.
D)
A
pedido,
para
outra
localidade,
independentemente do interesse da Administração,
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também
servidor público civil ou militar, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da
Administração.
E)
A
pedido,
para
outra
localidade,
independentemente do interesse da Administração,
por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas
expensas e conste do seu assentamento funcional,
condicionada à comprovação por junta médica
oficial.
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QUESTÃO 14
A Constituição da República Federativa do Brasil,
de 5 de outubro de 1988, consideradas as
respectivas emendas constitucionais, estabelece que
o ensino será ministrado com base em
determinados princípios, entre eles:
I. Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II. Gestão organizada com base na hierarquia e na
disciplina do ensino público, na forma da lei;
III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
IV. Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;
V. Garantia de padrão de qualidade, observados os
índices dos países latino-americanos; e
VI. Piso salarial profissional estabelecido por
região para os profissionais da educação escolar
pública, nos termos de lei federal.
Com base nas afirmativas acima, marque a
alternativa verdadeira.
A) Somente os itens III, V e VI estão corretos.
B) Todos os itens estão corretos.
C) Somente os itens I e II estão incorretos.
D) Somente os itens I, III e IV estão corretos.
E) Somente o item II está incorreto.
QUESTÃO 15
De acordo com o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de
1994, são deveres fundamentais do servidor
público, exceto:
A) Jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo.
B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços,
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato
com o público.
C) Comunicar sempre que possível a seus
superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao
interesse público, exigindo as providências
cabíveis.
D) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas
exigências específicas da defesa da vida e da
segurança coletiva.
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E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda
a integridade do seu caráter, escolhendo sempre,
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a
mais vantajosa para o bem comum.
QUESTÃO 16
Em relação ao Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, estruturado
pela Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com
as alterações da Lei n.º 11.784, de 22 de setembro
de 2008, marque a alternativa correta:
A) Progressão por Mérito Profissional é a mudança
para o nível de capacitação imediatamente
subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo
exercício, desde que o servidor apresente resultado
fixado em programa de avaliação de desempenho,
observado o respectivo nível de capacitação.
B) Progressão por Capacitação Profissional é a
mudança do padrão de vencimento, no mesmo
cargo e nível de classificação, decorrente da
obtenção pelo servidor de certificação em programa
de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o
ambiente organizacional e a carga horária mínima
exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito)
meses.
C) Progressão por Mérito Profissional é a mudança
para o padrão de vencimento imediatamente
subsequente, a cada 18 (dezoito) meses de efetivo
exercício, desde que o servidor apresente resultado
fixado em programa de avaliação de desempenho,
observado o respectivo nível de capacitação.
D) Progressão por Capacitação Profissional é a
mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo
e nível de classificação, decorrente da obtenção de
resultado fixado em programa de avaliação de
desempenho, respeitado o interstício de 18
(dezoito) meses.
E) Progressão por Mérito Profissional é a mudança
para o padrão de vencimento imediatamente
subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo
exercício, observado o respectivo nível de
capacitação.
QUESTÃO 17
A Constituição da República Federativa do Brasil,
de 5 de outubro de 1988, estabelece que são
estáveis, após três anos de efetivo exercício, os
servidores nomeados para cargo de provimento
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efetivo em virtude de concurso público. Sobre esse
assunto,
considerando
as
disposições
constitucionais vigentes, marque a alternativa
incorreta:
A) O servidor público estável poderá perder o
cargo mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
B) Invalidada por sentença judicial a demissão do
servidor estável, será ele reconduzido, e o eventual
ocupante da vaga, se estável, reintegrado ao cargo
de origem, sem direito a indenização, aproveitado
em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de serviço.
C) Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.
D) Como condição para a aquisição da estabilidade,
é obrigatória a avaliação especial de desempenho
por comissão instituída para essa finalidade.
E) O servidor público estável poderá perder o cargo
mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
QUESTÃO 18
De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública, marque a alternativa
incorreta:
A) Obra é toda construção, fabricação, recuperação
ou ampliação, exceto reforma, realizada por
execução direta ou indireta.
B) Execução direta é aquela que é feita pelos
órgãos e entidades da Administração, pelos
próprios meios.
C) Alienação é toda transferência de domínio de
bens a terceiros.
D) Compra é toda aquisição remunerada de bens
para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente.
E) Contratante é o órgão ou entidade signatária do
instrumento contratual.
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QUESTÃO 19
Segundo a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, no que se refere
aos objetivos dos Institutos Federais, julgue os itens
a seguir:
I. Constitui objetivo realizar pesquisas aplicadas,
estimulando o desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios
à comunidade.
II. Constitui objetivo estimular e apoiar processos
educativos que levem à geração de trabalho e renda
e à emancipação do cidadão na perspectiva do
desenvolvimento socioeconômico local e regional.
III. Constitui objetivo ministrar, em nível de
educação superior, cursos superiores de tecnologia,
visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia.
IV. Constitui objetivo desenvolver atividades de
extensão de acordo com os princípios e finalidades
da educação profissional e tecnológica, em
articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos.
A) Apenas o item IV está correto.
B) Apenas o item I está correto.
C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
D) Apenas o item II e III estão corretos.
E) Todas os itens estão corretos.
QUESTÃO 20
Acerca da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, que regula o acesso a informações, julgue os
itens a seguir:
I. É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.
II. A classificação do sigilo de informações no
âmbito da administração pública federal, no grau de
ultrassecreto, é de competência, entre outros, do
Presidente da República.
III. Subordinam-se ao regime da referida Lei os
órgãos públicos integrantes da administração direta
dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as
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Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério
Público, excetuadas as autarquias.
IV. Quando não for autorizado acesso integral à
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é
assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da
parte sob sigilo.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Todos os itens estão corretos.
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
D) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
E) Apenas os itens I, II, e IV estão corretos.

INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 21
Quais são as extensões-padrão dos arquivos
gerados pelo LibreOffice Writer e LibreOffice
Calc, ambos na versão 5.2, respectivamente?
A) .odt e .ods
B) .odt e .odg
C) .ods e .odp
D) .odb e .otp
E) .ods e .otp
QUESTÃO 22
O navegador Firefox, versão 66.x, permite acessar
vários sites simultaneamente, em uma mesma
janela através do sistema de abas. Quais teclas de
atalho são utilizadas para criar uma nova aba e
navegar entre as abas existentes, respectivamente?
A) SHIFT+T e ALT+TAB
B) SHIFT+T e SHIFT+TAB
C) CTRL+N e SHIFT+TAB
D) CTRL+A e CTRL+TAB
E) CTRL+T e CTRL+TAB
QUESTÃO 23
A planilha seguinte contém as notas tiradas por um
aluno IFTO, e também a fórmula para calcular sua
nota final (feita no LibreOffice Calc 5.2). Com base
nessas informações, qual será essa nota final do
aluno?
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A) 8,0
B) 7,5
C) 7,0
D) 6,5
E) 6,0
QUESTÃO 24
Um usuário do LibreOffice Writer 5.2 abriu um
documento de 20 páginas que contém a numeração
de cada página no rodapé, e deseja que a
numeração seja reiniciada a partir da 11ª página.
Qual das opções abaixo poderia ser uma possível
solução?
A) Inserir uma quebra de linha manual no início da
11ª página, selecionar um estilo, solicitar a
alteração do número da página e reiniciar a
numeração conforme desejado.
B) Inserir uma quebra de página manual no início
da 11ª página, selecionar um estilo, solicitar a
alteração do número da página e reiniciar a
numeração conforme desejado.
C) Inserir uma quebra de coluna manual no início
da 11ª página, selecionar um estilo, solicitar a
alteração do número da página e reiniciar a
numeração conforme desejado.
D) Não existe uma forma de fazer isso.
E) Inserir uma nota de rodapé na 11ª página.
QUESTÃO 25
Assinale a opção que contém apenas dispositivos
de entrada.
A) Caixas de som, mouse e microfone.
B) Teclado, mouse e monitor.
C) Teclado, mouse e microfone.
D) Impressora, mouse e monitor.
E) Caixas de som, impressora e monitor.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

D) No processo administrativo, a função controlar,
no nível operacional da organização, é responsável
pelo controle operacional e por realizar a avaliação
de desempenho individual.
E) No processo administrativo, a função organizar,
no nível estratégico da organização, é responsável
por desenhar a estrutura organizacional.

QUESTÃO 26
Analise as afirmativas a seguir:
I. Planejamento é a função administrativa que
estabelece os objetivos e o curso de ação adequado
para o alcance desses objetivos.
II. Organização é a função administrativa que
consiste no processo de arranjar e alocar os
recursos e o trabalho, estabelecendo a autoridade
necessária para que a organização consiga alcançar
os seus objetivos.
III. Direção é a função administrativa que monitora
e avalia as atividades e resultados alcançados para
assegurar que as demais funções administrativas
tenham sido bem-sucedidas.
IV. Controle consiste na função administrativa de
designar responsabilidades para que as tarefas
sejam cumpridas.
Com base no seu conhecimento sobre as funções
administrativas, está correto o que se afirma em:
A) Somente I e II.
B) Somente I e III.
C) Somente I, II e III.
D) Somente I, III e IV.
E) I, II, III, IV.
QUESTÃO 27
As funções administrativas (planejar, organizar,
dirigir e controlar) estão presente nos três níveis
organizacionais (estratégico, tático e operacional).
Com base nesse assunto, está incorreto o que se
afirma em:
A) No processo administrativo, a função planejar,
no nível operacional da organização, é responsável
por definir os planos de ação quotidiana.
B) No processo administrativo, a função organizar,
no nível tático da organização, é responsável pelo
gerenciamento dos recursos, e por liderar e motivar
os funcionários.
C) No processo administrativo, a função dirigir, no
nível estratégico da organização, é responsável por
definir as políticas e diretrizes de pessoal.

QUESTÃO 28
Com base nos conceitos básicos de administração,
analise as alternativas a seguir, e marque a
alternativa incorreta.
A) Negócio é o ramo de atividade da organização.
B) Os valores da empresa representam o conjunto
de princípios e crenças fundamentais adotados pela
empresa, para sustentar as suas principais decisões.
C) Estratégia é a definição do caminho ou ação
mais adequados para alcançar os objetivos.
D) A missão da empresa é a declaração do que a
empresa quer ser no futuro.
E) Política é o parâmetro ou a orientação para a
tomada de decisão.
QUESTÃO 29
O desenho departamental é o agrupamento, com
base em um critério específico de homogeneidade
das atividades e correspondentes recursos em
unidades organizacionais. Com base no assunto, a
departamentalização que não leva em consideração
o princípio clássico de unidade de comando
estabelecido por Fayol, tendo em vista a sua
característica de responsabilidade compartilhada,
corresponde a:
A) Departamentalização territorial.
B) Departamentalização por cliente.
C) Departamentalização funcional.
D) Departamentalização por processo.
E) Departamentalização matricial.
QUESTÃO 30
A gestão de pessoas é um conjunto integrado de
processos dinâmicos e interativos. Com relação aos
seis processos básicos de gestão de pessoas, é
correto afirmar:
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A) O processo de monitorar pessoas visa incentivar
as pessoas e satisfazer suas necessidades
individuais mais elevadas.
B) O processo de manter pessoas visa capacitar e
incrementar o desenvolvimento profissional e
pessoal das pessoas.
C) O processo de recompensar pessoas visa criar
condições ambientais e psicológicas satisfatórias
para as atividades das pessoas.
D) O processo de aplicar pessoas é responsável por
realizar o desenho de cargos e a avaliação do
desempenho.
E) O processo de agregar pessoas visa incentivar as
pessoas e satisfazer suas necessidades individuais
mais elevadas.
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Com base nos conceitos de administração,
relacione os conceitos da Coluna 1 com as suas
definições na Coluna 2:
Coluna 1
I. Organograma
II. Fluxograma
III. Eficiência
IV. Eficácia
V. Downsizing

QUESTÃO 31

VI. Outsourcing

Com base no assunto de administração de
materiais, o processo logístico é composto por um
conjunto de atividades primárias e de apoio, as
quais devem funcionar de forma integrada.
Relacione a classificação das atividades da Coluna
1 com as atividades logísticas apresentadas na
Coluna 2.
Coluna 1

Coluna 2

I. Atividades Primárias
II. Atividades de Apoio

( ) Manuseio de
materiais
( ) Manutenção de
estoques
( ) Transportes
( ) Obtenção /
Suprimento
( ) Programação de
produtos
( ) Armazenagem
( ) Processamento de
pedidos
( ) Embalagem

A sequência correta é:
A) II, I, I, II, II, II, I, II
B) II, II, I, I, II, I, II, II
C) II, II, I, I, II, I, I, II
D) I, I, II, II, II, II, I, II
E) I, II, II, I, II, I, II, II

Coluna 2
( ) É a técnica que visualiza
a eliminação de processos
burocráticos que engessam a
empresa e atrapalham no
processo de tomada de
decisão.
( ) É a capacidade de fazer
as coisas certas ou de
conseguir alcançar os
resultados.
( ) Consiste na representação
gráfica que demonstra a
sequência de etapas de um
processo.
( ) Consiste na transferência
de toda uma área
(departamento) da empresa
para outra empresa que irá se
responsabilizar.
( ) Consiste na representação
gráfica da estrutura formal de
uma empresa.
( ) É a capacidade de fazer
as coisas direito ou de
conseguir o melhor
rendimento com o mínimo de
erros.

A sequência correta é:
A) VI, IV, I, V, II, III
B) V, III, II, VI, I, IV
C) V, IV, II, VI, I, III
D) VI, III, II, V, I, IV
E) VI, III, I, V, II, IV
QUESTÃO 33
Toda cultura organizacional apresenta diferentes
níveis, são eles:
A) Custo, diferenciação e foco.

QUESTÃO 32
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B) Artefatos, valores compartilhados e pressupostos
básicos fundamentais.
C) Existência, relacionamento e crescimento.
D) Realização, afiliação e poder.
E) Fatores higiênicos e fatores motivacionais.
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A) Concurso.
B) Tomada de Preço.
C) Concorrência.
D) Leilão.
E) Convite.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

Acerca dos princípios da Lei nº 8.666/93, que rege
as licitações e contratos no âmbito da
Administração Pública, marque a alternativa
incorreta.

Júlio, ao tomar posse no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins,
apresentou sua declaração de bens que compõem o
seu patrimônio privado, conforme exigência da Lei
nº 8.429/92. De acordo com a situação hipotética,
marque a alternativa incorreta.

A) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a
respectiva abertura.
B) Nos processos de licitação, poderá ser
estabelecida margem de preferência para produtos
manufaturados e para serviços nacionais que
atendam a normas técnicas brasileiras.
C) Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos
órgãos da administração direta, os fundos especiais,
as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
D) A margem de preferência para bens e serviços
produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação não
poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos
bens e serviços originários dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul – Mercosul.
E) O procedimento licitatório caracteriza ato
administrativo formal, seja ele praticado em
qualquer esfera da Administração Pública.

A) A declaração compreenderá imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer
outra espécie de bens e valores patrimoniais
localizados no País ou no exterior.
B)
A declaração de bens será atualizada
anualmente e também na data em que o agente
público deixar o exercício do mandato, cargo,
emprego ou função.
C) O declarante, a seu critério, poderá entregar
cópia da declaração anual de bens apresentada à
Delegacia da Receita Federal na conformidade da
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza, com as necessárias atualizações.
D) Será punido com a pena de advertência, a bem
do serviço público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa.
E) Quando for o caso, a declaração abrangerá os
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou
companheiro, dos filhos e de outras pessoas que
vivam sob a dependência econômica do declarante,
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso
doméstico.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

De acordo com a Lei nº 8666/93, a licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, faz referência
à seguinte modalidade de licitação:

De acordo com a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito, julgue os itens a
seguir:
I. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.
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II. Constitui ato de improbidade administrativa
perceber vantagem econômica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza.
III. Os atos de improbidade praticados por servidor
público municipal contra a administração não serão
punidos pela respectiva legislação.
IV. O sucessor daquele que causar lesão ao
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente
está sujeito às cominações desta lei até o limite do
valor da herança.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
C) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
D) Apenas os itens II e IV estão corretos.
E) Apenas os itens I e III estão corretos.
QUESTÃO 38
Em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a demissão será
aplicada nos seguintes casos, exceto:
A) Proceder de forma desidiosa.
B) Abandono de cargo.
C) Ofensa física, em serviço, a servidor ou a
particular, salvo em legítima defesa própria ou de
outrem.
D) Incontinência pública e conduta escandalosa, na
repartição.
E) Coagir ou aliciar subordinados no sentido de
filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou
a partido político.
QUESTÃO 39
Segundo a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de
1990, reversão é o retorno à atividade de servidor
aposentado:
I - por invalidez, quando junta médica oficial
declarar
insubsistentes
os
motivos
da
aposentadoria; ou
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d. não tenha completado 65 (sessenta e cinco) anos
de idade; e
e. a aposentadoria tenha sido voluntária.
Quanto aos citados requisitos para reversão no
interesse da administração, assinale a alternativa
verdadeira:
A) Somente o item “b” está incorreto.
B) Todos os itens estão corretos.
C) Somente o item “a” está incorreto.
D) Somente os itens “c” e “e” estão incorretos.
E) Somente o item “d” está incorreto.
QUESTÃO 40
Em relação aos adicionais de insalubridade,
periculosidade ou atividades penosas, previstos na
Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assinale
a alternativa incorreta.
A) O adicional de atividade penosa será devido aos
servidores em exercício em zonas de fronteira ou
em localidades de difícil acesso na Amazônia Legal
e no Semiárido Nordestino que tenham população
inferior a sessenta mil habitantes, nos termos,
condições e limites fixados em regulamento.
B) A servidora gestante ou lactante será afastada,
enquanto durar a gestação e a lactação, das
operações e locais considerados penosos, insalubres
ou perigosos, exercendo suas atividades em local
salubre e em serviço não penoso e não perigoso.
C) O servidor que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e de periculosidade deverá optar por
um deles.
D) Os locais de trabalho e os servidores que
operam com Raios X ou substâncias radioativas
serão mantidos sob controle permanente, de modo
que as doses de radiação ionizante não ultrapassem
o nível máximo previsto na legislação própria.
E) O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa a sua
concessão.

II - no interesse da administração, desde que:
a. estável quando na atividade;
b. a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos
anteriores à solicitação;
c. haja cargo vago;

QUESTÃO 41
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No que se refere às férias do servidor público,
previstas na Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de
1990, assinale a alternativa correta.
A) Para o primeiro período aquisitivo de férias
serão exigidos 24 (vinte e quatro) meses de
exercício.
B) O servidor fará jus a trinta dias de férias, que
podem ser acumuladas, até o máximo de três
períodos, no caso de necessidade do serviço,
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação
específica.
C) As férias somente poderão ser interrompidas por
motivo de calamidade pública, comoção interna,
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral,
ou por necessidade do serviço declarada pela
autoridade máxima do órgão ou entidade.
D) As férias poderão ser parceladas em até duas
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e
no interesse da administração pública.
E) O servidor que opera direta e permanentemente
com Raios X ou substâncias radioativas gozará 15
(quinze) dias consecutivos de férias, por semestre
de atividade profissional, proibida em qualquer
hipótese a acumulação.
QUESTÃO 42
Quanto ao direito de petição previsto na Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990, assinale a
alternativa incorreta.
A) O pedido de reconsideração e o recurso, quando
cabíveis, interrompem a prescrição.
B) O direito de requerer prescreve em 5 (cinco)
anos quanto aos atos de demissão e de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem
interesse patrimonial e créditos resultantes das
relações de trabalho.
C) O prazo para interposição de pedido de
reconsideração ou de recurso é de 20 (vinte) dias, a
contar da publicação ou da ciência, pelo
interessado, da decisão recorrida.
D) O recurso poderá ser recebido com efeito
suspensivo, a juízo da autoridade competente.
E) Cabe pedido de reconsideração à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido a primeira
decisão, não podendo ser renovado.
QUESTÃO 43
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Nos termos do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de
1994, são regras deontológicas, exceto:
A) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor
não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária
aos interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Nenhum Estado pode
crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo
do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que
sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana
quanto mais a de uma Nação.
B) A publicidade de qualquer ato administrativo
constitui requisito de eficácia e moralidade,
ensejando sua omissão comprometimento ético
contra o bem comum, imputável a quem a negar.
C) Deixar o servidor público qualquer pessoa à
espera de solução que compete ao setor em que
exerça suas funções, permitindo a formação de
longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na
prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude
contra a ética ou ato de desumanidade, mas
principalmente grave dano moral aos usuários dos
serviços públicos.
D) A remuneração do servidor público é custeada
pelos tributos pagos direta ou indiretamente por
todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como
contrapartida, que a moralidade administrativa se
integre no Direito, como elemento indissociável de
sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como
consequência, em fator de legalidade.
E) Toda ausência injustificada do servidor de seu
local de trabalho é fator de desmoralização do
serviço público, o que quase sempre conduz à
desordem nas relações humanas.
QUESTÃO 44
Tradicionalmente, o ciclo orçamentário é
considerado como a sequência de fases ou etapas
em que se processam as atividades típicas do
orçamento público, sendo, portanto, uma premissa
utilizada pela Secretaria de Orçamento Federal
(SOF) para orientar o desenvolvimento do seu
trabalho de elaboração da proposta orçamentária
em cada exercício. Assim, após a elaboração do
projeto de lei orçamentária, a próxima etapa do
ciclo orçamentário corresponde a:
A) Votação, sanção e estudo da lei orçamentária.
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B) Votação e execução orçamentária e financeira.
C) Apreciação e publicação da lei orçamentária.
D) Discussão, estudo e avaliação da execução
orçamentária.
E) Apreciação, estudo e proposição de emendas.
QUESTÃO 45
Conforme o princípio orçamentário da exclusividade, a
lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho
à previsão da receita e à fixação da despesa, não se
incluindo nesta proibição:
A) A autorização para a abertura de créditos
suplementares e a contratação de operações de crédito.
B) A vigência dos créditos especiais e extraordinários.
C) A abertura de créditos suplementares e especiais.
D) A vigência dos créditos especiais e suplementares.
E) A contratação de operações de crédito e a abertura de
créditos adicionais.

QUESTÃO 46
Quanto ao impacto no patrimônio, as despesas
podem ser classificadas em efetivas e não efetivas
ou por mutações patrimoniais. As despesas
correntes, via de regra, são despesas efetivas, e as
despesas de capital, via de regra, são despesas não
efetivas. Portanto, pode haver despesa corrente não
efetiva, como por exemplo as despesas com:
A) Amortização da dívida e restituição de
depósitos.
B) Outras despesas de capital, encargos sociais e
juros.
C) Aluguéis, pessoal e encargos e investimentos.
D) Aquisição de materiais para estoque e com
adiantamentos (Suprimentos de Fundo).
E) Inversões financeiras e aluguéis.
QUESTÃO 47
Segundo a Lei Federal nº 4.320/64, o controle da
execução orçamentária compreende, entre outros
procedimentos legais, a análise do cumprimento do
programa de trabalho expresso em termos
monetários e em termos de realização de obras e
prestação de serviços. Nesse contexto, escolha a
alternativa que melhor indica a quem caberá esse
controle:
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A) Ao Poder Judiciário ou à Comissão de Inquérito
para apurar denúncia.
B) Ao Poder Legislativo, internamente, de modo
preferencial e privativo.
C) Ao Ministério Público, de ofício para apurar
denúncia formulada.
D) Ao órgão incumbido da elaboração da proposta
orçamentária ou a outro indicado na legislação.
E) Caberá, exclusivamente, aos agentes da
administração responsáveis por bens e valores
públicos.
Por meio da Portaria n.º 1.369, de 27 de dezembro
de 2018, foi aprovada a terceira edição do Manual
de Redação da Presidência da República. As
modificações trazidas pela nova edição visam à
atualização do Manual quanto à reforma ortográfica
e às novas tecnologias, e também apresentam
alterações quanto à redação das correspondências
oficiais. A partir dessas considerações, responda às
questões 48, 49 e 50.
QUESTÃO 48
A redação oficial caracteriza-se por certos
atributos, os quais devem direcionar a elaboração
de atos e comunicações oficiais. Indique a
alternativa cuja orientação não está de acordo com
esses atributos.
A) Nos textos oficiais, deve-se primar pela clareza
do texto a fim de que ele seja compreendido
imediatamente pelo leitor.
B) Toda comunicação oficial diz respeito a
assuntos da Administração; em razão disso, deve
caracterizar-se pela ausência de impressões
pessoais de quem comunica.
C) A fim de que o texto oficial seja compreendido
por todos os cidadãos, pode-se, quando necessário,
utilizar regionalismos.
D) Uma das características da redação oficial é a
precisão. Ao redigir um texto oficial, portanto, é
necessário utilizar palavras em seu sentido
denotativo, além de precisar termos técnicos e
esclarecer o significado de siglas, abreviações e
conceitos.
E) A redação oficial também se caracteriza pela
objetividade, ou seja, o redator deve ir diretamente
ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem
redundâncias.

IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

QUESTÃO 49
Julgue os itens a seguir acerca de formas de
tratamento e fechos para comunicações e, em
seguida, indique a alternativa correta.
I. O uso dos tratamentos “Digníssimo” e
“Ilustríssimo” foi abolido.
II. São admitidos somente dois fechos para as
comunicações: “Atenciosamente”, para autoridades
da mesma hierarquia, de hierarquia inferior ou
demais casos; e “Respeitosamente”, para
autoridades de hierarquia superior à do remetente.
III. Quando o destinatário da comunicação oficial
for um particular, no vocativo, pode-se utilizar
Senhor ou Senhora seguido do nome do particular
ou pode-se utilizar o vocativo “Prezado Senhor” ou
“Prezada Senhora”.
IV. O uso de “doutor” deve ser evitado, por não ser
um pronome de tratamento, e sim um título
acadêmico.
V. No fecho das comunicações, para saudar o
destinatário, pode-se utilizar a expressão
“Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Senhoria os protestos de minha estima e
consideração”.
A) Somente os itens II e III estão corretos.
B) Somente o item V está incorreto.
C) Os itens I, IV e V estão incorretos.
D) Somente os itens III e V estão incorretos.
E) Somente o item II está correto.
QUESTÃO 50
Em razão do caráter público e da finalidade dos
atos e expedientes oficiais, é necessário empregar
determinado nível de linguagem a fim de que a
informação seja clara e objetiva. A redação oficial
requer, portanto, o uso da norma-padrão da língua.
Entre as frases a seguir, identifique a que está de
acordo com os preceitos da gramática normativa.
A) Esclarecemos que devem haver outros
documentos a serem enviados.
B) Informamos que a decisão foi tomada a nível do
colegiado.
C) Em atendimento ao requerimento do servidor,
apresentamos, os documentos requeridos para
análise.
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D) Informamos que os processos recebidos tem
sido analisados com bastante celeridade.
E) Encaminhamos anexas as minutas para
apreciação.

