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Para responder às questões 
de números 01 a 10, leia o início da reportagem jornalística sobre problemas 

da vida moderna (texto I) e dois textos de humor (textos II e III). Nestes, um personagem masculino participa 
de duas situações cotidianas: a ida a um café (prática comum na Argentina) e a uni restaurante, 

Saia da internet, 
desligue o celular 
e leia com atenção: 
sua concentração 
pode estar em risco 

o princípio, dizia p Grego Hesiodo, era o caos. Até que inventaram o telefone. O aparelho 
tocava, você pedia um momento, atendia e voltava a fazer o que tinha interrompido. 
Depois criaram o e-mail 

Mais um momentjpj10 para ler a mensagem urgente, enquanto 
alguém esperava do outro lado da linha, e o trabalho continuava parado. Aí foi a vez do celular, 

5 chacoalhando no bolso com aquela inconfundível musiquinha. Dá para esperar só mais um pouquinho? 
Hoje, com jornais, revistas, blogs, 

rádio, TV, computadores de bolso e uma barafunda de bugigangas 
tecnológicas, as interrupções se tornaram ininterruptas. Somem-se a isso todos os papéis que todos 

temos de cumprir. Somos filhos, pais, cônjuges, irmãos, funcionários, chefes, subordinados - e 

precisamos estar sempre disponíveis para exercer cada urna dessas funções. Em casa, no trabalho, em 
10 qualquer lugar do planeta. Estamos mergulhados num oceano de informações e atividades que, a todo 

tempo, demandam nossa atenção e exigem decisões. Como reagir? Dá para não morrer afogado? Será 

que o cérebro humano está preparado para conviver com tanta coisa, para coordenar tantas tarefas ao 
mesmo tempo e para tomar as melhores decisões em meio a um caos hoje bem diferente daquele de Hesíodo? 

15 	
A quantidade de estímulos cerebrais produzidos pelo mundo moderno é absolutamente 

avassaladora. Mais informação foi produzida nas últimas três décadas que nos últimos 5 mil 
anos. Mais de mil livros são publicados diariamente pelo mundo. Uma Única edição do jornal 

The 
no século XVII. o. 
New York Times 

contém mais informação do que um leitor médio encontrava durante toda a vida 

TEXTO I 

Revista Época, edição de 27.02.06, p. 52. 

1 
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Quino. Quanta bondade; Sao Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 14. 

Joaquim Salvador Lavado (Quino): cartunista argentino. chamada: 
cod barras: 
local: 
inclusão: 
n controle: 

FOLHETO COLETANEA 67 
E08765 
BC 
12/9/2008 
00036246 

CI 
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Sobre os textos I e II, é correto afirmar que 

ambos retratam um contexto em que a maioria das pessoas convive com inúmeras tecnologias e informações, 
desempenhando atividades e papéis que demandam constante atenção e concentração. 
o cartunista Quino destaca, no centro do quadro, um homem sentado tranqüilamente, dedicado 
exclusivamente a saborear seu café, o que é o inusitado da cena, pois essa atitude, embora seja a esperada 
de um cliente, contrasta com a dos outros freqüentadores do local. 

III. é feito, na reportagem, um alerta sobre as excessivas exigências impostas ao cérebro pela realidade atual 
e, no quadro, uma denúncia sobre a exagerada interferência do trabalho na vida das pessoas, em detrimento do lazer e do prazer. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I. 
apenas I e III. 
apenas 
apenas II e III. 
I, II e III. 

2ileacia 02 

Julgue verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas feitas sobre o texto I. 

( ) Na chamada que antecede os parágrafos, os verbos expressam as ordens dirigidas ao leitor no modo 
Imperativo, e o leitor - a quem é direcionada a advertência - é tratado como segunda pessoa do singular. 

( ) Com a seleção de "bugigangas tecnológicas" (I. 6-7), "morrer afogado" (I. 11) e "em meio a um caos" (I. 
13)1  fica implícita uma avaliação negativa da realidade com que o homem atual se defronta. ( ) A afirmação de 

que "estamos mergulhados num oceano de informações" (I. 10) é comprovada no último 
parágrafo, onde se exploram a quantificação e a comparação como estratégias argumentativas. 

A seqüência correta é 

V - F - F. 
F - F - 
V - F - V 
V - V - E 
F - V 

vanr54  03 

"Mais um momentinho w:a ler a mensagem urgente, er.29nto.  alguém esperava do outro lado da linha..." (. 3-4) 

No período acima, as palavras sublinhadas articulam as relações de sentido, respectivamente, de 
finalidade e tempo. 
tempo e conseqüência. 
finalidade e conseqüência. 
explicação e tempo. 
explicação e conseqüência. 

Zratrio 04 

A seguir, reescreve-se parte do texto, reunindo, em um único período, as duas frases que aparecem entre as linhas 9, 10 e 11. 

Em casa, no trabalho, em ual uer lugar do planeta, estamos mergulhados num oceano de 
informações e atividades que, a todo tempo, demandam nossa atenção e exigem decisões. 

Nesse novo período, os termos sublinhados classificam-se, sintaticamente, como 
sujeitos. 
adjuntos adverbiais, 
apostos. 
predicativos do sujeito. 
complementos nominais. 
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2tmetzia 05 

Se forem observadas as regras de acentuação, como e exemplo "Hesibdo" (Texto I, 1.1), todos os nomes próprios 
a seguir devem receber acento agudo no 1, À EXCEÇÃO DE 

Amilcar. 
Jeni. 
Luisa. 
Nilson. 
Italo. 

TEXTO III 

01.11.054112tali 

— ORA PECtuE4A FoRhAUDADE: svA ASSINA-R.1RA, POR FAVOR. 

Quino. Quanta bondade!, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 9. 
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Zieda4 06 

Para restituir o sentido do texto III, complete as lacunas, escolhendo a alternativa em que as palavras estão 
grafadas segundo a norma padrão da língua portuguesa. 

consentimento - sejem - espontânea  
conscentimento - sejam - expontânea 
consentimento - sejam - espontânea 
conscentimento - sejem expontânea 
consentimento - sejam - expontânea 

Zieda, 07 

O incomum da cena construída no texto de Quino é um cliente de restaurante defrontar-se com a necessidade de 
assinar um documento formal para poder consumir a comida. 

Nesse contexto, não é usual se encontrar esse gênero textual. Em outras situações, porém, a comunicação 
ocorre através de gêneros cuja formalidade é urna das principais características e que pertencem ao domínio da redação oficial. 

Todos os gêneros destacados nas alternativas são produzidos nesse domínio, À EXCEÇÃO DE 
relatório. 
ofício. 
editorial. 
ata. 
memorando. 

2ileeta, 08 

Se o cliente do restaurante, como cidadão que não exerce cargo ou função no serviço público, 
recebe um ofício expedido por um órgão público, ele, no interior desse ofício, será tratado como 

Digníssimo Senhor. 
Vossa Senhoria. 
Excelentíssimo Senhor. 
Vossa Excelência. 
Vossa Eminência. 

2dedrão 09 

No documento apresentado pelo garçom ao cliente, após o teor da declaração, aparece a assinatura. Na redação 
de um requerimento, após a identificação do requerente e da exposição e fundamentação do direito que está 
requerendo, encerra-se o texto com um fecho característico, seguido da data e da assinatura. 
Analise as fórmulas de encerrar textos oficiais apresentadas a seguir 

Respeitosas saudações. 
Espera deferimento. 
N.T. 
P. D. 

É(são) fórmula(s) de fecho adequada(s) para um requerimento 

apenas I. 
apenas II. 
apenas I e III. 
apenas II e III. 
I, II e III. 

2~4 10 

Educadamente, o garçom solicitou ao cliente a assinatura do documento. Considerando a regência do verbo 
sublinhado, analise as alternativas a seguir, nas quais aparecem verbos com essa mesma regência, que são 
comumente usados na redação oficial. Identifique a alternativa em que a norma culta NÃO foi observada. 

Avisou-lhe da data do concurso. 
Informou-o da data do concurso. 
Comunicou-lhe a data do concurso. 
Alertou-o da data do concurso. 
Certificou-lhe a data do concurso. 
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.Sedao 11 	  
Suponha que alguém entre em uma loja virtual de discos, faça várias seleções para compra e vá navegar em 
outros sites. Ao voltar ao site de venda de discos, todas as suas seleções terão sido mantidas, e ele poderá, 
então, fechar o negócio ou fazer mais aquisições. Considerando que as informações são gravadas pelo browser 
(navegador), assinale a afirmativa correta. 

As informações são mantidas por um plugib. 
As informações são mantidas por um cookie. 
As informações são mantidas numa página web local. 
As informações são mantidas por uma página web com cookie. 
As informações são mantidas por uma página web com plaga?. 

asa° 12 	  
Os arquivos de dados podem ser agrupados de acordo com o tipo de dado que contêm. Essa informação é dada 
pela extensão no nome do arquivo (nome_arquivo.ext) seguindo convenções aceitas internacionalmente. Assinale 
a alternativa que associa INCORRETAMENTE a extensão ao tipo de arquivo. 

a) 	.xls - arquivo de planilha Excel 
.sys - arquivo de configuração. 
.jpg - arquivo gráfico. 
.wav - arquivo de vídeo. 
.exe - arquivo de programa. 

2aaaa 13 	  
Barramento é um meio de comunicação compartilhado presente dentro de um computador. Assinale a alternativa 
que NÃO é um barramento. 

ISA 
PCI 
IDE 
USES 
AGP 

2aega, 14 	  
Avalie as afirmações a seguir e assinale V, para verdadeira, e F, para falsa. 

Um Cavalo de Tróia não permite que hackers acessem a máquina do usuário. 
Com um firewall todo acesso Internet passa por uma verificação de vírus. 
Um vírus de computador é um programa pequeno desenvolvido para alterar a forma como um computador 
opera, sem a permissão ou o conhecimento do seu usuário e que atende a dois critérios: executar a si 
próprio e se disseminar. 
Os worms (vermes) exigem um arquivo hospedeiro para infectarem e se espalharem a partir dele. 
Cavalo de Tróia não é um vírus verdadeiro pois não se dissemina. 

A seqüência correta é 

F-V-V-F-F. 
V-F-V-F-F. 
V-F-F-V-V. 
F-F-V-F-V. 
V-V-F-V-F. 

24edrad' 15 	  
Assumindo que um endereço URL tem o formato: protocolo-de-acesso://endereço-servidor/página-arquivo 
assinale a alternativa que NÃO contém um protocolo de acesso a páginas ou arquivos. 

https 
ftp 
file 
news 
snmp 

:0Na 
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Menu Formatar 
Menu Arquivo 
Menu Ferramentas 
Menu Exibir 
Menu Editar 
Menu Inserir 

2,4e4 ao 16 

	 UNIPAMPA / CESNORS 

computadores da rede, avalie as afirmações a seguir. 
Considerando que um servidor é um computador que oferece serviços que podem ser utilizados por outros 

Um servidor de impressão permite que uma impressora possa ser utilizada por vários usuários como se 
fosse uma impressora local. 

Um servidor de arquivos habilita vários usuários a compartilharem simultaneamente um mesmo arquivo. 
Um servidor de banco de dados impede que vários usuários realizem diversas transações sobre a mesma base de dados. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I. 
apenas II. 
apenas III. 

cl) 
	

apenas II e III. 
e) 
	

I, II e III. 

Tunas  17 	  

Assinale a alternativa que completa a frase. 

	
 é um local de armazenamento temporário para informações, presente quando se copia, 

recorta e cola informações. 

Área de trabalho 
Janelas do aplicativo 
Fila de impressão 
Fila de processos 
Área de transferência 

2amati 18 	  

Ao realizar uma impressão a partir do comando Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a alternativa de Imprimir 
um conjunto de páginas. Nesse caso, se quisermos imprimir as páginas 3, 4 e de 6 a 9, a sintaxe a ser utilizada será 

3,4,6:9 
3,4,6-9 
3;4;6:9 
3;4;6-9 
3:4:6-9 

_2~44 19 

Com relação a menus e seu 
comandos da 12  coluna: 

s respectivos comandos no Word, relacione os menus da 2a  coluna de acordo com os 

1 

ir 

 
 

 
 
 

Enviar para 
Bordas e sombreamento... 
Números de páginas... 
Proteger documento... 
Ir para... 
Cabeçalho e rodapé 

A seqüência correta é 

II - I - IV - VI - V - III. 
II - IV - I - V - III - VI. 
III - IV -1 - VI - V - II. 
VI- I - IV -11- V - III. 
VI- IV -1-11-111- V. 
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Considere a seguinte planilha. 

  

  

A C 

Nome Valor 1 Valor 2 Valor 3 

Alex 400 40 100 

Amanda 500 50 50 
João  700 70 150 
Maria 300 30 50 
Paulo 800 80 200 

Analise as fórmulas a seguir e calcule o 
valor resultante, 
=MkGMO(C2;C5) 
=MÉDIA(D2:D4;D6) 
=50MA(132:64) 

exudieciotento4 Eatz e c I.6c'a 

Sacão 21 

A seqüência correta é 

70, 125, 1100. 
70, 125, 1600. 
40, 125, 1600. 
40, 150, 1100. 
70, 150, 1100. 

Analise as afirmativas e assinale verdadeira (V) ou falsa (F). 

Várias são as etapas a serem cumpridas durante o processo orçamentário, também conhecidas como ciclo 
orçamentário, cujo período coincide com o exercício financeiro. 

	

( 	
) A atual Constituição Brasileira, ao dispor sobre a lei orçamentária, destaca 3 (três) orçamentos que formam 

a LOA: PPA, LDO e Fiscal. 

Sob o enfoque económico, o recebimento de taxas é classificado como receita-corrente. 
Com relação à natureza da despesa, os salários e encargos sociais dos servidores públicos são considerados 
como despesas correntes, 

A seqüência correta é 

V-F-V-F 
V-V-F-F. 
F - F-V-V. 

	

cl) 	F-V-F-V. 
e) V-V-F-V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

( ) 

( ) 
( ) 

2~4, 22 	  
Correlacione as colunas: 

Lançamento 
Arrecadação 
Recolhimento 
Empenho 
Liquidação 
Pagamento 

A seqüência correta é 

1 - 4 - 6 - 3. 
1 - 6 - 4 - 5. 
2 - 5 - 4 - 6, 
1 - 5 - 4 - 6. 
3 - 1 - 6 - 5, 

( ) Inscrição do débito 
( ) Extinção da obrigação 
( ) Compromete o crédito orçamentário 

( ) Comprovação da entrega do material ou do serviço prestado 

a 

CONCURSO PÚBLICO 2006 
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Com base na legislação vigente, julgue as afirmativas abaixo. 

1. 	A concorrência, a tomada de preços e as licitações de menor preço são consideradas modalidades licitatórias 
previstas na lei. 
O pregão eletrônico é a modalidade de licitação aplicável inclusive para obras de engenharia, 
As modalidades licitatórias são determinadas com base nos valores previstos na contratação. 
Tanto a dispensa como a inexigibilidade representam aquisições diretas de contratação. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I e II. 
apenas I e III. 
apenas II e N 
apenas III e IV. 
I, II, III, IV 

Stree. 24 

Assinale a alternativa cuja definição caracteriza o suprimento de fundos: 

Pode ser considerado como receita corrente já que se destina a cobrir despesas de pronto pagamento. 
É a modalidade de se realizarem determinadas despesas, em especial, aquelas não-subordinadas ao processo 
normal de execução do orçamento. 
São autorizações de despesas não-constantes, ou datadas de forma Insuficiente na lei do orçamento. 
é a despesa que, apesar de empenhada, não foi paga até o final do exercício financeiro. 
Refere-se à receita realizada de forma antecipada com vistas a atender desequilíbrios orçamentários, 

ggeoão 25 	  

Vários são os aspectos de classificação das receitas e despesas públicas, o que permite a visuallzação do orçamento, 
segundo diversos critérios, a saber: 

I, 	o responsável pelo gasto 
a área onde serão aplicados os recursos públicos 
o efeito econômico da despesa 
a finalidade do gasto 

Com base na classificação orçamentária da despesa, estabeleça a respectiva correlação: 

funcional / unidade orçamentária / despesa corrente / estrutura programática 
unidade orçamentária / estrutura programática / despesa corrente / funcional 
setor / estrutura programática / funcional / despesa de capital 
institucional / funcional / despesa de capital / estrutura programática 
órgão / despesa corrente / estrutura programática / funcional 

2geetás" 26 

O procedimento sumário, previsto no artigo 133 da Lei n°  8.112/90, é adotado para apuração de acumulação 
ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Esse mesmo procedimento é adotado para a apuração 

de crime contra a administração. 
da recusa de fé a documento público. 
do abandono de cargo ou da inassiduidade habitual. 
da falta de lealdade à instituição onde está lotado o servidor. 
de todas as infrações administrativas puníveis com advertência. 

CONCURSO PÚBLICO 2006 
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2sedrão 27 	  

Em relação ao Estágio Probatório, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas. 
( ) Estágio probatório é o período que antecede a posse. 

( ) Estágio probatório é o período de tempo em que o servidor público nomeado para cargo de provimento 
efetivo, tem sua capacidade e aptidão avaliadas para o desempenho do cargo. 

( ) Na avaliação de desempenho para o recém-nomeado serão observados os seguintes fatores: assiduidade, 
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 

( ) Após o período de estágio probatório, se o servidor for bem avaliado, será promovido. 
( ) Após o período de estágio probatório, o servidor, se habilitado, será confirmado no cargo. 
A seqüência correta é 

V-F-F-V-V 
 

V-V-F-F-v. 
cl) 
e) 	F-V-V-F-V. 

	

onm#:,-d  28 	  

A Ação Disciplinar possui prazos estipulados em lei para que seja iniciada, de acordo com o tipo de penalidade 
imposta, sob pena de prescrição. Sendo assim, é correto afirmar que a ação disciplinar: 

prescreve em 2 (dois) anos, quanto à penalidade de suspensão. 
prescreve em 5 (cinco) anos, quanto às penalidades de demissão e suspensão. 
prescreve em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à penalidade de suspensão. 

tem o prazo de prescrição interrompido, se a autoridade assim o decidir, independente da previsão legal. não pode ter o prazo prescricional interrompido, pois não há previsão na lei. 

	

2aatie 29 	  

De acordo com a Lei n° 9.784/9
9, o processo administrativo pode ser instruído com as provas 'necessárias às 

tomadas de decisões por parte da autoridade administrativa. Em relação às provas, " correto afirmar que 
são admissíveis provas obtidas por todos e quaisquer meios. 
são admissíveis apenas provas documentais. 
são admissíveis apenas provas orais. 
são inadmissíveis provas obtidas por meios ilícitos. 
são inadmissíveis provas obtidas por meios lícitos. 

2tredta, 30 

Em relação ao regime de licenças e afastamentos do servidor público federal dvil, previsto na Lei n
°  8.112/90, é INCORRETO afirmar: 

a) 	
O servidor pode se licenciar por motivo de doença em pessoa da família. 

A licença para atividade política, durante o período anterior ao registro da candidatura, não é remunerada. 
Não existe, na administração pública, direito à licença para tratar de interesses particulares, 
O servidor poderá ser cedido para outro órgão dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de 
municípios, para exercício de função de confiança. 

e) 	
O servidor investido em mandato eletivo federal ficará afastado do cargo. 

rama. 31 

Quanto à jornada de trabalho do servidor público, de acordo com a Lei n
° 8.112/90, é possível afirmar que 

será respeitada a duração máxima de 40 horas de trabalho semanal. 
será sempre de 06 horas diárias. 

deverão ser observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. será de 44 horas semanais, 

será fixada em razão das atribuições dos respectivos cargos. 
será sempre de dedicação integral. 

Estão corretas 

apenas I e II. 
apenas I, II e VI. 
apenas I, III e V. 
apenas II e V. 
apenas III e IV. 

10 
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Vacância 
Reintegração 

( ) Reinvestidura do servidor no cargo antes ocupado, quando invalidada 
a demissão. 

Reversão ( ) Investidura em cargos de atribuições afins. 
Readaptação ( ) Pode decorrer de exoneração ou demissão. 
Recondução ( ) Retorno do servidor aposentado à atividade. 

( ) Retomo do servidor estável no cargo antes ocupado, por Inabilitação 
no estágio probatório referente a outro cargo. 

Relacione as colunas, Indicando a assertiva verdadeira. 

 
 
 
 
 

UNIPAMPA / CESNORS 
Zesstão 32 

Em relação à responsabilização do servidor público por irregularidades no serviço e à aplicação de penalidades no 
âmbito da administração pública, assinale a alternativa correta. 

A pena de demissão pode ser aplicada por qualquer autoridade administrativa que teve ciência do fato. 
Nenhuma das hipóteses legais para aplicação da demissão do serviço público pode ser apurada em processo 
sumário. 
O prazo para apuração das faltas administrativas no rito sumário é o mesmo previsto para os demais casos 
de apuração. 
Tratando-se de acumulação ilegal de cargos públicos, existe o direito de opção por uni dos cargos, 
configurando-se a boa-fé do servidor. 
Pode participar de sindicância contra o servidor, seu parente, desde que não exerça a função de presidente 
da comissão. 

Zeteas 33 	  
Em relação ao serviço extraordinário do servidor público, tem-se que: 

será remunerado com acréscimo de 30% (trinta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 
será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 
poderá ser prestado normalmente, independente de situações excepcionais. 
somente será permitido para atender a situações excepcionais e temporárias. 
deverá ser respeitado o limite máximo de uma hora diária. 
deverá ser respeitado o limite máximo de duas horas diárias. 

De acordo com a Lei n°  8.112/90, estão corretas 

apenas I e III. 
apenas I, II e V. 
apenas I, IV e VI, 
apenas II, IV e VI. 
apenas III, IV e VI. 

Zeteas 34 

A seqüência correta é 

a) 5 - 3 - 4 - 1 - 2. 
b) 1 - 3 - 5 - 2 - 4. 
c) 1 - 4 - 3 - 2 - 5. 
d) 5 - 4 - 1 - 3 - 2. 
e) 2 - 4 - 1 - 3 - 5. 

24.ii.>; 35 

De acordo com a Lei n°  8.112/90, a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos 
configura 

inassiduidade habitual. 
exoneração, 
abandono de cargo. 
afastamento. 
licença para tratar de assuntos particulares. 
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2anea 36 	  

O recurso administrativo, admitido na Lei ri° 9.784/99, de acordo com o artigo 63 da mesma lei, não será conhecido nas hipóteses abaixo indicadas, EXCETUANDO-SE A 

interposição fora do prazo. 
interposição perante órgão competente. 
interposição perante órgão incompetente. 
interposição por quem não seja legitimado. 
interposição após exaurida a esfera administrativa. 

2«maio 37 

De acordo com a Lei n° 8.112/90, a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses configura 

inassiduidade habitual. 
exoneração. 
abandono de cargo. 
afastamento. 

licença para tratar de assuntos particulares. 

2anaa 38 

Quanto à acumulaça-o remunerada de cargos públicos, de acordo com a Constituição Federal e a Lei n
°  8.112/90, é correto afirmar: 

É possível acumular dois cargos públicos quaisquer, desde que haja compatibilidade de horários. 
A acumulação de cargos públicos é absolutamente vedada, sem qualquer ressalva. 
A acumulação de cargos públicos é possível nas 

hipóteses previstas pela Constituição Federal, independente de compatibilidade de horários. 

É permitida a acumulação de cargos públicos, desde que sejam da mesma área. 
É vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas 
hipóteses expressamente ressalvadas pela Constituição Federal de 1988, 

afoito 39 

Em relação à estabilidade do servidor público, assinale com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas, de acordo com a Lei n° 8.112/90. 

( ) Estabilidade é o direito de não ser desligado senão em virtude de processo administrativo disciplinar, no 
qual seja assegurada ampla defesa, ou de sentença judicial transitada em julgado, 

( ) O servidor estável que cometer falta grave poderá ser demitido sumariamente, independente de processo administrativo ou de sentença judicial. 
( ) O servidor público estável que 

for demitido irregularmente terá direito à reintegração. 
( ) Estabilidade é o direito de não ser desligado senão em virtude de sentença judicial, independente de trânsito em julgado. 

( ) O servidor público estável poderá ser demitido somente em virtude de processo administrativo sumário. 
A seqüência correta é 

V - F-V-F-E 
W V-V-F-V-E 

F - V-V-F-V 
cl) F-V-F-V-E 

V - F-F-V-V 
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Ze"ocie 40 	  

De acordo com a Lei n° 9.784/99, a prova dos fatos alegados no processo administrativo cabe 

ao interessado que os tenha alegado, ou ao órgão competente quando o interessado declarar que fatos e 
dados estão registrados em documentos existentes na própria administração que conduz o processo. 
ao órgão administrativo responsável pelo processo, quando julgar conveniente a produção da prova dos 
fatos. 

somente ao interessado a produção de toda e qualquer prova do processo administrativo. 
ao interessado ou a terceiros envolvidos nas alegações referentes à matéria objeto do processo. 
apenas ao órgão competente para instrução e decisão do processo, requerendo diligências e perícias 
relativas às alegações da matéria objeto do processo. 

rá 
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