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Língua Portuguesa

01

O trecho do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis,
tem como objetivo: 

a) narrar um episódio marcado pela diferença social.

b) opinar contra o hábito do prejulgamento.

c) descrever o falecimento de um homem importante.

d) dissertar sobre as missas por alma.

e) exortar a elegância da classe abastada.

02

Em “E os dois entraram no carro, com o mesmo gesto, o
lacaio bateu a portinhola e partiram.” (linhas 28-29), “o
mesmo gesto” se refere a:

a) “A senhora trazia os seus no chão.” (linhas 27-28)

b)  “O  senhor,  chegando à  porta,  relanceou  os  olhos,
ainda que vagamente...” (linhas 25-26)

c) “...o lacaio desceu, abriu a portinhola, desbarretou-se
e perfilou-se.” (linhas 8-9)

d) “...a luva da senhora deixou cair dentro uma pratinha
de cinco tostões.” (linhas 22-23)

e)  "Saiu  um senhor  e  deu  a  mão  a  uma senhora...”
(linha 10) 

03

De acordo com o texto, em “O sacristão, agasalhando na
algibeira a nota de dez mil-réis que recebeu, achou que
ela provava a sublimidade do defunto...”, (linhas 17-20)
“sublimidade” significa:

a) espiritualidade. 

b) ostracismo.

c) passamento.

d) altruísmo.

e) prestígio. 

04

“Coupé”,  “dez  mil-réis”,  “cinco  tostões”,  “lacaio”
constituem  um  léxico  que  comprova  a  variação
linguística entre:

a) regiões.

b) gerações.

c) níveis sociais.

d) fala e escrita.

e) situações de fala.
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05

Entre  as  partes  do  período  “Não  se  sabendo  quem
mandava dizer a missa” e “ninguém lá foi” (linhas 3-4),
há, respectivamente, uma relação de: 

a) causa e condição.

b) consequência e causa. 

c) condição e causa.

d) consequência e condição.

e) causa e consequência.

Direito Constitucional

01

Segundo a Constituição da República,  servidor público
investido em mandato de Vereador:

a) pode continuar no exercício de seu cargo, emprego
ou  função,  contanto  que  haja  compatibilidade  de
horários, caso em que fará jus às vantagens relativas à
sua condição de servidor e de Vereador; não havendo
compatibilidade  de  horários,  será  afastado  do  cargo,
emprego  ou  função,  e  receberá  unicamente  a
remuneração por seu cargo, emprego ou função, e não
a de vereador.

b)  não  pode  continuar  no  exercício  de  seu  cargo,
emprego ou função.

c) pode continuar no exercício de seu cargo, emprego
ou  função,  contanto  que  haja  compatibilidade  de
horários, caso em que fará jus às vantagens relativas à
sua condição de servidor e de Vereador; não havendo
compatibilidade  de  horários,  será  afastando do  cargo,
podendo optar por uma das remunerações.

d) pode continuar no exercício de seu cargo, emprego
ou  função,  contanto  que  haja  compatibilidade  de
horários  e  matérias,  tendo,  contudo,  neste  caso,  que
escolher entre as remunerações e vantagens relativas à
sua condição de servidor e as de Vereador; não havendo
compatibilidade  de  horários,  receberá  apenas  os
subsídios como vereador

e) pode continuar no exercício de seu cargo, emprego
ou função, havendo ou não compatibilidade de horários,
tendo,  contudo,  que  escolher  entre  as  vantagens
relativas à condição de servidor e as de Vereador. 

02

A proteção do meio ambiente e o combate à poluição
em qualquer de suas formas são competências: 

a) concorrentes da União e dos Estados.

b)  concorrentes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e dos Municípios. 

c) comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

d) privativas da União.

e) comuns da União, dos Estados e dos Municípios.

03

Relativamente  aos  Municípios,  a  iniciativa  popular  de
projetos de lei:

a) é admitida, conquanto trate de interesse específico do
Município,  da  cidade  ou  de  bairros,  através  de
manifestação  de,  pelo  menos,  cinco  por  cento  do
eleitorado. 

b) é admitida, conquanto restrita a interesse específico
do Município, através de manifestação de, pelo menos,
dez por cento do eleitorado.

c) é admitida, conquanto restrita a interesse específico
da cidade ou de bairros,  através de manifestação de,
pelo menos, dois por cento do eleitorado.

d) não é admitida, por expressa disposição legal.

e) é admitida, conquanto restrita a interesses específicos
de  bairros,  através  de  manifestação  de,  pelo  menos,
vinte por cento do eleitorado do bairro em questão. 
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Administração Pública Financeira e
Orçamentária

01

De acordo com a Lei n o 4.320/64, no último mês de
mandato  do  Prefeito,  é  vedado o empenho acima do
limite de: 

a)  um décimo da  despesa  prevista  no  orçamento  em
vigor.

b) um duodécimo da despesa prevista no orçamento em
vigor

c)  um  oitavo  da  despesa  prevista  no  orçamento  em
vigor.

d)  um  sexto  da  despesa  prevista  no  orçamento  em
vigor.

e)  um sétimo  da  despesa  prevista  no  orçamento  em
vigor.

02

O  princípio  do  Orçamento  Público  que  estabelece  a
obrigatoriedade  da  previsão  de  todas  as  receitas  e
fixação de todas as despesas é denominado:  

a) totalidade.

b) universalidade. 

c) anuidade.

d) unidade.

e) orçamento bruto. 

03

A despesa no serviço público deve ser precedida de:

a) pagamento. 

b) liquidação. 

c) empenho.

d) crédito suplementar

e) recurso financeiro.

Estrutura Organizacional da UFF
(Questões INÉDITAS)

01

Os  Centros  Universitários  congregarão  áreas  ou
conjuntos de áreas afins de ensino e extensão. 

Correlacione - os de acordo com o Estatuto da UFF.

(1) Centro de Estudos Gerais
(2) Centro de Estudos Sociais Aplicados
(3) Centro Tecnológico
(4) Centro de Ciências Médicas

(...) Instituto de Artes e Comunicação Social

(...) Faculdade de Administração e Ciências Contábeis

(...) Escola de Arquitetura e Urbanismo

(...) Faculdade de Farmácia

a) 2 - 1 - 3 - 4

b) 2 - 3 - 1 - 4

c) 1 - 2 - 3 - 4 

d) 4 - 1 - 2 - 3

02

De acordo com o Estatuto da UFF, assinale a alternativa
ERRADA.

a) Cada um dos Centros Universitários, com regimento
próprio e um diretor, com mandato de 4 (quatro) anos,
permitida a recondução imediata, terá um Conselho com
atribuições e constituições fixadas no Estatuto.

b) Em cada Centro Universitário haverá um Vice-Diretor,
com  mandato  de  4  (quatro)  anos,  que  auxiliará  em
caráter  permanente o Diretor  e o substituirá  em suas
faltas ou impedimentos.

c)  Os  Diretores  e  Vice-Diretores  dos  Centros
Universitários  serão  designados  pelo  Reitor,  após
aprovação de seus nomes pelo Conselho Universitário.

d) Os Diretores de Centros Universitários apresentarão
ao  Reitor,  até  o  dia  16  de  janeiro,  relatório  das
atividades do ano anterior.

                  Lei 9610/98. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento deste arquivo.                         
Concurseiros Abençoados / Uso Individual. Cópia registrada para 

http://www.concurseirosabencoados.com.br/
http://www.concurseirosabencoados.com.br/


www.concurseirosabencoados.com.br

Plano de Desenvolvimento Institucional
da UFF (Questões INÉDITAS)

02

De  acordo  com  o  PDI  –  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional  da  UFF  2018/2022  (APRESENTAÇÃO),
assinale a alternativa ERRADA.

a)  O  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  mais
conhecido  como PDI,  consiste  em um documento em
que se  definem a  missão  e  a  visão  da  instituição  de
ensino superior, a política pedagógica institucional e as
estratégias para atingir seus objetivos e metas.

b)  Abrangendo  um  período  de  quatro  anos,  deve
contemplar  o  cronograma  e  a  metodologia  de
implementação  dos  objetivos,  das  metas  e  das  ações
estratégicas do Plano da Instituição de Ensino Superior
(IES), observando a coerência e a articulação entre as
diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade
e, em todos os casos, o orçamento.

c)  Entende-se  por  desenvolvimento  institucional  “os
programas, projetos,  atividades e operações especiais,
inclusive  de  natureza  infraestrutural,  material  e
laboratorial,  que  levem  à  melhoria  mensurável  das
condições das IFES e demais ICTs, para o cumprimento
eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no
Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  vedada,  em
qualquer  caso,  a  contratação  de  objetos  genéricos,
desvinculados de projetos específicos”.

d)  O  PDI  deve  estar  intimamente  articulado  com  a
prática  e  os  resultados  da  avaliação  institucional
realizada, tanto como procedimento autoavaliativo, seja
por avaliação externa. Os resultados dessas avaliações
proporcionados  pela  Comissão  Própria  de  Avaliação
(CPA/UFF),  no  que  tange  à  avaliação  interna,  e  pela
Divisão  de  Avaliação  (DAV)  da  Pró-Reitoria  de
Graduação  (PROGRAD),  no  que  se  refere  à  avaliação
externa, devem balizar as ações para sanar deficiências
que tenham sido identificadas.

e) O PDI é uma exigência nos processos de avaliação
institucional (de universidade, de cursos de graduação e
de cursos de pós-graduação) e nas auditorias internas e
externas.  

03

De  acordo  com  o  PDI  –  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional  da  UFF  2018/2022  (Método/Processo  de
Construção), complete a frase abaixo:

A _______________ responsável pela sistematização do
PDI  UFF  2018-2022,  fez  uso  do  planejamento
estratégico para nortear a construção e implementação
do plano.

a) Secretaria de Programa e Planejamento (SPP)

b) Secretaria de Inovação e Crescimento (SIC)

c) Comissão de Orçamento e Metas (COM)

d) Comissão de Assuntos Administrativos (CAA)

e) Direção Administrativa de Expansão (DAE)

04

De  acordo  com  o  PDI  –  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional  da  UFF  2018/2022  (Método/Processo  de
Construção), assinale a alternativa CORRETA. 

Os  pontos  fortes  e  os  pontos  fracos,  assim como as
oportunidades e as ameaças da matriz PDI 2018-2022
foram compilados a partir do diagnóstico do PDI 2013-
2017,  também  considerando  o  ambiente  interno  e
externo da UFF. Para isso, foi utilizado uma ferramenta
de gestão chamada: 

a) Balanced Scorecard

b) Matriz de Porter

c) Matriz SWOT

d) Matriz BCG

e) Matriz GUT
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Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) 

e 
Sistema Eletrônico de Informações (  SEI) –  

Questões INÉDITAS 

01

O  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do
Governo Federal (SIAFI) foi definido e desenvolvido pelo
(a):

a) Secretaria do Tesouro Nacional  (STN) em conjunto
com o SERPRO. 

b) Ministério da Educação e Cultura (MEC) em conjunto
com com o SERPRO.

c) Banco do Brasil (BB) em conjunto com a DATAPREV.

d) Tribunal  Regional Federal  da 4ª Região (TRF4) em
conjunto com a TECGOV.

e) Caixa Econômica Fedaral (CEF) em conjunto com a
TECGOV. 

Conhecimentos Específicos 
Assistente em Administração 

05

Por ato de improbidade administrativa que importe em
prejuízo  ao  erário,  o  administrador  está  sujeito  à
suspensão de seus direitos políticos por:

a) oito a dez anos.

b) um a cinco anos.

c) três a cinco anos

d) dois a oito anos.

e) cinco a oito anos.

07

A  modalidade  de  licitação  para  aquisição  de  bens  e
serviços comuns, onde a disputa pelo fornecimento se
dá através de sessão pública, presencial ou eletrônica,
por meio de propostas e lances, para a classificação e
habilitação do licitante que ofertou o menor preço, é: 

a) concorrência. 

b) convite.

c) concurso.

d) tomada de preços.

e) pregão.

14

O Ministro da Educação, ao propor alguma medida ao
Presidente  da  República,  deverá  fazê-lo  mediante  o
instrumento de comunicação oficial denominado de: 

a) ofício. 

b) memorando. 

c) exposição de motivo.

d) mensagem.

e) aviso. 

39

O servidor em estágio probatório, de acordo com a Lei
n°  8.112/90,  faz  jus  às  seguintes  licenças  e
afastamentos, EXCETO:

a) serviço militar.

b) estudo ou missão no exterior.

c) tratamento de interesses particulares.

d) tratamento de saúde de pessoa da família.

e) exercício de mandato eletivo.
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GABARITO

Língua Portuguesa

01 a 
Ano: 2018 

Banca: COSEAC 
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ 

02 c 
Ano: 2018 

Banca: COSEAC 
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ 

03 e 
Ano: 2018 

Banca: COSEAC 
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ 

04 b 
Ano: 2018 

Banca: COSEAC 
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ 

05 e 
Ano: 2018 

Banca: COSEAC 
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ 

Direito Constitucional

01 c
Ano: 2018

Banca: COSEAC
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ

02 c
Ano: 2018

Banca: COSEAC
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ

03 a
Ano: 2018

Banca: COSEAC
Órgão: Prefeitura de Maricá – RJ

Administração Pública Financeira e
Orçamentária

01 b
Ano: 2018

Banca: COSEAC
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ

02 b
Ano: 2017

Banca: COSEAC
Órgão: UFF

03 c
Ano: 2017

Banca: COSEAC
Órgão: UFF

Estrutura Organizacional da UFF

Estatuto da UFF

01 c Art. 5

02 a Art. 6 e 7

Plano de Desenvolvimento Institucional
da UFF (Questões INÉDITAS)

2) Gab (b) - Abrangendo um período de cinco
anos,  deve  contemplar  o  cronograma  e  a
metodologia de implementação dos objetivos, das
metas  e  das  ações  estratégicas  do  Plano  da
Instituição de Ensino Superior (IES), observando a
coerência e a articulação entre as diversas ações, a
manutenção de padrões de qualidade  e, quando
pertinente, o orçamento.  (1. APRESENTAÇÃO -
Pág. 14).

3)  Gab  (c) -  A  Comissão  de  Orçamento  e
Metas (COM), responsável pela sistematização do
PDI  UFF  2018-2022,  fez  uso  do  planejamento
estratégico  para  nortear  a  construção  e
implementação  do  plano.  Em  um  primeiro
momento,  a  filosofia  organizacional,  constituída
pela  missão,  pela  visão  e  pelos  valores  da
instituição,  serviu  como  subsidio  para  traçar  as
diretrizes  gerais,  fundamentais  para  o
planejamento.  (2.  MÉTODO/2.1  Processo  de
construção - Pág. 15).

4) Gab (c) - Em seguida, construiu-se a matriz
SWOT  (também  conhecida  como  FOFA),
considerando o ambiente interno e externo da UFF.
Os pontos fortes e os pontos fracos, assim como as
oportunidades e as ameaças da matriz PDI 2018-
2022  foram  compilados  pela  COM  a  partir  do
diagnóstico  do  PDI  2013-2017  (ver  seção  4,
resultados  do  PDI  anterior)  e  da  análise  do
ambiente interno (relatório de autoavaliação UFF e
resultados da avaliação institucional, disponíveis em
cpa.sites.uff.br),  bem  como  os  resultados  da
avaliação do MEC (fornecidos pela DAV/PROGRAD),
e do entorno da UFF.                       (2. MÉTODO/
2.1 Processo de construção - Pág. 15).

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF 
(PDI/UFF) <  http://pdi.sites.uff.br  >   
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Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) e   Sistema Eletrônico de  
Informações (  SEI) – Questões INÉDITAS   

1)  Gab (a) -  A  STN (Secretaria  do  Tesouro
Nacional) identificou  a  necessidade  de
informações que permitissem aos gestores agilizar
o processo decisório, tendo sido essas informações
qualificadas, à época, de gerenciais. Dessa forma,
optou-se  pelo  desenvolvimento  e  implantação  de
um  sistema  informatizado,  que  integrasse  os
sistemas de programação financeira, de execução
orçamentária  e  de  controle  interno  do  Poder
Executivo  e  que  pudesse  fornecer  informações
gerenciais,  confiáveis  e  precisas  para  todos  os
níveis da Administração. 

Desse modo, a STN definiu e desenvolveu, em
conjunto com o SERPRO,  o Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal –
SIAFI  em menos  de  um ano,  implantando-o  em
janeiro de 1987, para suprir o Governo Federal de
um instrumento  moderno  e  eficaz  no  controle  e
acompanhamento dos gastos públicos. 

Fonte:

http://www.stn.fazenda.gov.br/SIAFI     

Conhecimentos Específicos 
Assistente em Administração 

05 e
Ano: 2018

Banca: COSEAC
Órgão: Prefeitura de Maricá - RJ

07 e
Ano: 2017

Banca: COSEAC
Órgão: UFF

14 c
Ano: 2017

Banca: COSEAC
Órgão: UFF

39 c
Ano: 2017

Banca: COSEAC
Órgão: UFF

JESUS TE AMA
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SIGA-NOS 
Já somos + de 20.000

Instagram

CURTA NOSSA PÁGINA
Já somos + de 14.000

facebook.com/concurseirosabencoados

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL
Já somos + de 700

https://goo.gl/KFK1Am

                       

        PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
        Já somos + de 3.500

        Grupo Concurseiros Abençoados II

       
     SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS

     con  tato@concurseirosabencoados.com.br  

DESENVOLVIDO POR:

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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