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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

(20 questões)
2. Assinale a alternativa correta.

Texto

a. (

A inclusão dos alunos com NEE (Necessidades
Educativas Especiais) em classes comuns torna-se um
grande benefício principalmente para os estudantes
sem deficiência, pois a grande maioria descobre ser
capaz de atos solidários e cooperativos desde cedo,
tornando-se mais compreensivos, tolerantes e confiantes nas relações com os outros.

b.

Com clareza podemos concluir que a Educação
Inclusiva é um desafio constante para todos os profissionais da educação e para a sociedade em geral, pois
a inclusão é um dos princípios fundamentais para a
transformação humanizadora desta sociedade do terceiro milênio. Continuo acreditando em uma educação pautada na cooperação, na criatividade, na reflexão crítica, na solidariedade e preparada para atender
a uma diversidade maior de alunos, tendo que se
adaptar a metodologias diferenciadas, na busca de
reconhecimento do outro, independentemente de
suas condições sociais, intelectuais ou físicas.

c.
d.
e.

3. Analise as afirmativas apresentadas em relação ao
fragmento abaixo.
“a grande maioria descobre ser capaz de atos solidários
e cooperativos desde cedo, tornando-se mais compreensivos, tolerantes e confiantes nas relações com os
outros.”
1. Em “descobre ser capaz” a forma verbal
concorda com seu antecedente (“a grande
maioria”).
2. Nas palavras sublinhadas, em “tornando-se
mais compreensivos, tolerantes e confiantes”
há concordância (nominal) ideológica, em
relação à expressão “grande maioria”.
3. A expressão sublinhada, em “nas relações com
os outros.”, refere-se, no texto, a “estudantes
sem deficiência“.
4. A palavra outros pode ser eliminada, sem
prejuízo para a compreensão da frase em que
se encontra.

Elizabeth C. A. Alves (Adapt. In
������������������������������
http://www.profala.com/arteducesp182.htm)

1. Assinale a alternativa que se justifica pelo texto.
a. ( ) O texto acima é literário, porque sua linguagem tem função poética.
b. ( X ) A Educação Inclusiva pode levar à humanização da sociedade.
c. ( ) Alunos com NEE são beneficiados por serem
capazes de atos solidários.
d. ( ) Os profissionais de educação devem ter
desafios constantes em relação à Educação
Inclusiva.
e. ( ) Há dois parágrafos no texto acima; o primeiro
tem cunho literário e o segundo, não literário.

) Em “para a sociedade em geral” há ideia de
condição.
( ) Em “pois a grande maioria” a palavra sublinhada equivale a portanto.
( ) Em “independentemente de suas condições”
há ideia de causa.
( X ) Em “para atender a uma diversidade maior de
alunos” há ideia de finalidade.
( ) O termo sublinhado, em “diversidade maior de
alunos”, equivale a quantidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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4. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

7. Assinale a alternativa correta, quanto à pontuação.

a. ( ) Em “tornando-se mais compreensivos, tolerantes e confiantes” poderia ocorrer mesóclise.
b. ( ) Em “torna-se um grande benefício” ocorre
próclise.
c. ( ) Em “se adaptar a metodologias diferenciadas”
não ocorre crase porque a palavra sublinhada
é apenas um artigo indefinido.
d. ( ) Em “para atender a uma diversidade maior de
alunos” a palavra sublinhada poderia receber
acento de crase (acento facultativo).
e. ( X ) Em “tendo que se adaptar a metodologias
diferenciadas” o pronome poderia estar posposto ao verbo no infinitivo.

a. (

b.

c.

d.

e.

5. Assinale a afirmação correta.
a. ( ) “Continuo acreditando” equivale a Acreditaria.
b. ( ) Em “descobre ser capaz” a forma verbal encontra-se no pretérito perfeito do indicativo.
c. ( ) Em “torna-se um grande benefício” o significado da forma verbal é o mesmo que em “O
aluno com NEE torna à escola confiante”.
d. ( X ) Em “independentemente de suas condições
sociais, intelectuais ou físicas” o pronome suas
se refere à palavra sublinhada, em “reconhecimento do outro”.
e. ( ) Em “independentemente de suas condições
sociais, intelectuais ou físicas”, se “condições”
estivesse no singular, o pronome suas permaneceria no plural.

) O ponto final do 1o parágrafo pode ser substituído por dois pontos, para realçar o que
afirmado no parágrafo seguinte.
( X ) Em “NEE (Necessidades Educativas Especiais)”
os parênteses têm caráter explicativo, em
relação à sigla que os antecede.
( ) Em “Continuo acreditando em uma educação
pautada na cooperação, na criatividade, na
reflexão crítica, na solidariedade” as vírgulas
separam vocativos.
( ) Depois de “A inclusão dos alunos com NEE”
poderia haver uma vírgula substituindo os
parênteses.
( ) Numa redação oficial empregam-se reticências para separar itens de uma exposição de
motivos, decreto de lei, etc.

8. Analise o texto abaixo:
A inclusão do aluno        diagnóstico de
Necessidades Educativas Especiais foi estabelecido,
tem apoio de colegas,        o respeitam.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

cujo ; que
cujo ; quem
cujo ; o qual
cujo o ; que
cujo o ; quem

6. Analise o texto abaixo:
Em minha classe, no Ensino Fundamental, nunca
         alunos que         
bullying contra os colegas.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

havia ; praticassem
houve ; praticaram
houve ; praticassem
houveram ; praticavam
houveram ; praticaram
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9. Analise o texto abaixo:
Solicitamos     V. Exa que nos         
a respeito de        novo endereço eletrônico.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

à ; informe ; seu
a ; informe ; seu
a ; informe ; vosso
à ; informeis ; vosso
a ; informeis ; vosso
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10. Observe este fragmento de correspondência oficial:

13. Analise o texto abaixo:

Às nove horas do dia 18 do mês de fevereiro de 2012,
nas dependências da UFSC, nesta Cidade, tiveram início as provas para o concurso promovido pela FCEE
- Fundação Catarinense de Educação Especial,
juntamente com a FEPESE...

Santa Catarina é um Estado rico em diversidade cultural que recebeu, ao longo de sua história, imigrantes
dos mais diversos países do mundo. Reúne em seus
95,4 mil km², uma população de aproximadamente
          de habitantes que desfrutam de
uma das melhores qualidades de vida do país.

Ele se refere a um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.

aviso.
ofício.
memorando.
relatório.
ata.

Estudos Sociais

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Sul.
Sudeste.
Centro-Oeste.
Nordeste.
Norte.

12. Juscelino Kubitschek, em sua campanha eleitoral
para o cargo de presidente, em 1955, teve como slogan de campanha:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1 milhão
2 milhões
6 milhões
12 milhões
14 milhões

5 questões

11. A atual regionalização do território brasileiro, proposta pelo IBGE, divide o país em cinco grandes regiões. Uma delas tem como característica marcante ser
a segunda maior região do país em extensão, sendo
ainda a região menos populosa e a segunda menor
densidade populacional do país. Esta região é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

“O petróleo é nosso”.
“Brasil, ame-o ou deixe-o”.
“Ninguém segura este país”.
“Cinquenta anos em cinco”.
“Varre, varre, vassourinha, varre varre a
bandalheira”.

14. A proclamação da República no Brasil correspondeu ao encontro de duas forças diversas: a do exército
e a dos fazendeiros de café.
Com a instauração do Governo Provisório, presidido
pelo Marechal Deodoro da Fonseca, foram tomadas
algumas medidas importantes. Dentre elas, pode se
citar:
a. ( X ) A separação do Estado e da Igreja com a consequente instituição do casamento civil.
b. ( ) Lei Áurea, dando um fim definitivo à escravidão, de forma imediata.
c. ( ) A anistia da família imperial que pode permanecer em território brasileiro, ainda que não
gozando de privilégios.
d. ( ) A vitaliciedade do Senado para os senadores
eleitos nas eleições pós-república.
e. ( ) O banimento de todos os estrangeiros que se
negassem a ser naturalizados brasileiros.
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15. Analise o texto abaixo:
“Em 2005, a Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA) acusou este país de não estar em conformidade com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, em
decorrência do enriquecimento de urânio feito em
seu território, com a possível finalidade de fabricação
de bomba atômica. Recentemente, a União Europeia
declarou embargo econômico ao petróleo exportando por este país, como forma de pressionar o
governo a parar com seu programa nuclear.”
Assinale o país a que se refere o texto:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5
53
65
165
265

18. Assinale a alternativa que indica corretamente a
sintaxe da função SE() no Microsoft Excel 2010.

Irã
Iraque
Turquia
Kazaquistão
Arábia Saudita

Noções de Informática

17. Assinale a alternativa que indica corretamente
o resultado da fórmula =50+3*5 no Microsoft Excel
2010.

a. (
b. (
c. (

5 questões

) =SE(matriz; k)
) =SE(data inicial; data final; método)
) =SE(custo; recuperação; vida útil; período;
mês)
d. ( ) =SE(liquidação; vencimento; taxa; lcr; resgate;
frequência; base)
e. ( X ) =SE(teste lógico; valor se verdadeiro; valor se
falso)

16. Analise a figura abaixo:
19. Identifique as afirmativas que definem corretamente a Restauração do Sistema do Windows 7:
1. A Restauração do Sistema pode ser utilizada
para alterar a aparência e as configurações do
Windows, inclusive a cor da área de trabalho
e das janelas, a instalação, a configuração de
hardware, software e a segurança.
2. A Restauração do Sistema utiliza pontos de
restauração para retornar os arquivos do sistema e as configurações para um ponto anterior no tempo, sem afetar arquivos pessoais.
3. Para abrir Restauração do Sistema, clique no
botão Iniciar
, em Todos os Programas, em
Acessórios, em Ferramentas do Sistema e,
depois, em Restauração do Sistema.

Assinale a alternativa que indica corretamente o
programa que será executado depois de preenchida
a janela Abrir: cmd e pressionado o botão OK no
Windows 7.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Notepad
Calculadora
Microsoft explorer
Prompt de comando
Configuração do sistema
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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20. Analise a figura abaixo:

Assinale a alternativa que indica corretamente a
sequência dos comandos da guia Exibição do grupo
Janela do Microsoft Word 2010:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

[1] Nova Janela; [2] Dividir; [3] Organizar Tudo.
[1] Nova Janela; [2] Organizar Tudo; [3] Dividir.
[1] Organizar Tudo; [2] Nova Janela; [3] Dividir.
[1] Dividir; [2] Organizar Tudo; [3] Nova Janela.
[1] Organizar tudo; [2] Dividir; [3] Nova Janela.
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Conhecimentos Específicos
21. De acordo com a Lei no 6.745, de 28 de dezembro
de 1985, que estabelece o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Reversão.
Exoneração.
Readmissão.
Reintegração.
Aproveitamento.

22. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, somente pode concorrer à promoção por antiguidade o funcionário com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

950 dias de serviço no cargo.
1.050 dias de serviço no cargo.
1.095 dias de serviço no cargo.
1.100 dias de serviço no serviço público.
2.050 dias de serviço no serviço público.

23. Conforme o disposto na “Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 186, de 2008, não se considera
“pessoa com deficiência” aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Mental.
Sensorial.
Intelectual.
Laboral.
Física.
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(20 questões)

24. Constituem princípios da “Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 186, de 2008, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

A acessibilidade.
A inserção digital.
A não-discriminação.
A igualdade de oportunidades.
A plena e efetiva participação e inclusão na
sociedade.

25. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O planejamento tático é aquele efetuado no
nível institucional da empresa, envolvendo
a alta administração. É genérico e sintético,
direcionado para longo prazo e considera a
empresa como uma totalidade.
( ) O planejamento operacional é aquele efetuado no nível institucional da empresa, envolvendo a alta administração. É genérico e sintético, direcionado para longo prazo e considera
a empresa como uma totalidade.
( ) O planejamento tático é o efetuado no nível
operacional da empresa, envolvendo a supervisão. É detalhado e analítico, direcionado
para curto prazo e considera cada tarefa ou
operação.
( X ) O planejamento tático é efetuado no nível
intermediário da empresa, envolvendo a
gerência. É menos genérico e mais detalhado,
direcionado para médio prazo e considera
cada unidade da empresa.
( ) O planejamento estratégico é o efetuado no
nível operacional da empresa, envolvendo a
supervisão. É detalhado e analítico, direcionado para curto prazo e considera cada tarefa
ou operação.
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26. Fayol enumerou 14 Princípios Gerais de
Administração. Assinale a alternativa que contém
alguns desses princípios citados corretamente.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Equidade; Estabilidade; Licenças.
Espírito de Equipe; Férias e Licenças.
Unidade de Comando; Unidade de Direção.
Disciplina; Subordinação do interesse patronal
ao interesse geral.
e. ( ) Centralização; Hierarquia; Flexibilidade
organizacional.

28. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

27. O planejamento apresenta, entre outras, as
seguintes características:
1. é um processo permanente e contínuo, pois
é realizado de forma sistemática dentro da
empresa e não se esgota na simples montagem de um plano de ação.
2. é��������������������������������������������
sempre voltado para o futuro e está intimamente ligado à previsão, embora não se confunda com ela. O conceito de planejamento
inclui o aspecto de temporalidade e futuro:
o planejamento é uma relação entre coisas a
fazer e o tempo disponível para fazê-las.
3. é sistêmico, pois deve considerar a empresa
ou o órgão ou a unidade como uma totalidade. O planejamento deve considerar tanto
o sistema como os subsistemas que o compõem, bem como as relações e compromissos
internos e externos.
4. é uma técnica de mudança e inovação. O
planejamento é uma das melhores maneiras
de se introduzir deliberadamente mudança
e inovação dentro de uma empresa, sob uma
forma previamente definida, escolhida e devidamente programada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

d.

e.

) O controle representa todos aqueles meios
que a empresa utiliza para pôr em prática o
planejamento operacional.
( X ) Controle é a função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho de
colaboradores, para assegurar que os objetivos da empresa e os planos delineados para
alcançá-los sejam realizados.
( ) Controle é uma função administrativa através da qual a empresa reúne e integra os
seus recursos, define a estrutura de órgãos
que deverão administrá-los, estabelece a
divisão de trabalho através da diferenciação,
proporciona os meios de autoridade e de
responsabilidade.
( ) Controle significa a execução dos planejamentos táticos e operacionais, bem como as
operações propriamente ditas, tendo em vista
o alcance dos objetivos organizacionais.
( ) O controle envolve maior interação humana.
É a função que exige a maior dose de flexibilidade, de amortecimento de impactos e, principalmente, de orientação das pessoas quanto
ao planejamento organizacional.

29. Assinale a alternativa correta em relação à��������
���������
centralização e descentralização no trabalho.
a. ( X ) Descentralização significa menor concentração do poder decisório na alta administração
da organização, sendo, portanto, mais distribuído pelos seus diversos níveis hierárquico.
b. ( ) Centralização significa menor concentração
do poder decisório na alta administração da
organização, sendo, portanto, mais distribuído pelos seus diversos níveis hierárquico.
c. ( ) Descentralização significa maior concentração
do poder decisório na alta administração da
organização, não sendo, portanto, distribuído
pelos seus diversos níveis hierárquico.
d. ( ) Centralização significa menor concentração
do poder decisório nos diversos níveis hierárquico e na alta administração.
e. ( ) Descentralização significa maior concentração da decisão administrativa na cúpula da
organização.
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30. Em relação ao processo agregar pessoas, é correto afirmar:

33. Em relação ao processo recompensar pessoas, é
correto afirmar:

a. ( ) refere-se a treinamento e avaliação de
pessoas.
b. ( ) refere-se à provisão ou de pagamento de
pessoas.
c. ( X ) refere-se à provisão ou suprimento de
pessoas.
d. ( ) refere-se a capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal.
e. ( ) refere-se a treinamento e desenvolvimento
das pessoas, programas de mudanças e
desenvolvimento de carreiras e programas de
comunicação.

a. ( X ) refere-se a recompensas, remuneração, benefícios e serviços sociais.
b. ( ) refere-se ao controle das atividades das pessoas e verificação dos resultados.
c. ( ) refere-se ao estudo de condições financeiras e
satisfatórias para a organização.
d. ( ) refere-se à segurança institucional e ao planejamento estratégico.
e. ( ) refere-se à capacitação das pessoas, programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras e programas de comunicação.

31. Em relação ao processo aplicar pessoas é correto
afirmar:
a. ( ) refere-se ao estudo de condições ambientais
e psicológicas satisfatórias para as atividades
das pessoas.
b. ( ) refere-se à administração da disciplina,
higiene, segurança e qualidade de vida e
manutenção de relações sindicais.
c. ( ) refere-se a desenho organizacional e condições ambientais e psicológicas satisfatórias
para as atividades das pessoas.
d. ( ) refere-se à seleção, recrutamento e condições
ambientais e psicológicas satisfatórias para as
atividades das pessoas.
e. ( X ) refere-se a desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação de
desempenho.

34. O objetivo da administração de materiais é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) prover financeiramente as operações externas,
no instante correto e em condições, utilizável
ao custo mínimo.
( X ) prover o material certo, no local de operação
certo, no instante correto e em condições,
utilizável ao custo mínimo.
( ) prover material contábil para as operações
financeiras, no instante correto e em condições, utilizável ao custo mínimo.
( ) prover financeiramente as operações contábeis, no instante correto e em condições, utilizável ao custo mínimo.
( ) prover financeiramente as operações internas,
no instante correto e em condições, utilizável
ao custo mínimo.

35. Entende-se por elementos de Gestão de Estoque
os principais parâmetros necessários à adequação:

32. Os documentos públicos são identificados como:

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

( )
( )
( )
(X)
( )

móveis, flexíveis e permanentes.
pastas, requerimentos e processos.
correntes, definitivos e intermediários.
correntes, intermediários e permanentes.
requerimentos correntes, arquivo morto e
arquivo imóvel.

c.
d.

e.
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) de custos de materiais, de acordo com a planilha financeira da empresa.
( ) de custos financeiros da empresa, de acordo
com o patrimônio da empresa.
( ) de custos financeiros, de acordo com o planejamento patrimonial e sistêmico da empresa.
( ) de custos de materiais, de acordo com a
planilha financeira e o orçamento físico da
empresa.
( X ) das quantidades de materiais nos estoques,
seguindo os interesses e necessidades da
empresa.

Governo do Estado de Santa Catarina

36. Assinale a alternativa que contém os itens classificados como material permanente e material de consumo, respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Toner e bebedouro
Pincel atômico e lápis
Caneta hidrocor e toner
Microcomputador e toner
Grampo para grampeador e microcomputador

37. A modalidade de comunicação entre unidades
administrativas de um mesmo órgão, que podem
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível
diferente, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aviso.
Memorando.
Ordem de serviço.
Requerimento.
Contrato.

38. O expediente que tem como finalidade o
tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da
Administração Pública entre si e também com particulares denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

40. Consideram-se arquivos os conjuntos de:
a. ( X ) documentos produzidos e recebidos por
órgãos públicos, instituições de caráter
público e entidades privadas, em decorrência
do exercício de atividades específicas, bem
como por pessoa física, qualquer que seja
o suporte da informação ou a natureza dos
documentos.
b. ( ) imóveis dos órgãos públicos, instituições de
caráter público e entidades privadas, utiliza��������
dos para atividades específicas, bem como por
pessoa física, qualquer que seja o suporte da
informação ou a natureza dos equipamentos.
c. ( ) móveis públicos, de instituições de caráter
público e entidades privadas, utilizados para
atividades específicas, bem como por pessoa
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos equipamentos.
d. ( ) computadores de instituições de caráter
público e entidades privadas, utilizados para
atividades específicas, bem como por pessoa
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos serviços.
e. ( ) sistemas de instituições de caráter público e
entidades privadas, utilizados para atividades
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte financeiro ou a natureza dos equipamentos.

Ata.
Carta.
Ofício.
Atestado.
Requerimento.

39. Na elaboração de um ofício deve-se avaliar,
principalmente:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

se ele atende à vontade do chefe imediato.
o rigor acadêmico da redação do expediente.
o número de paginas utilizado no expediente.
se esse expediente será de fácil compreensão
por seu destinatário.
e. ( ) se ele será de fácil compreensão pelo seu
remetente.
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