
PROVA DISCURSIVA - ADMINISTRAÇÃO 

ESPELHO DA CORREÇÃO 

 

ITEM CONTEUDO PORTUGUES 

A 3,00 2 

B. I 2,00 
2 B. II 0,50 

B. III 0,50 

C. I 1,50 
2 

C. II 1,50 

D 3,00 2 

TOTAL 12,00 8 

NOTA  20 

 

RESPOSTA PADRÃO: 

Espera-se do candidato elaboração de um texto do tipo dissertativo-argumentativo abordando 
respostas aos seguintes itens:  

a) Considerando a Portaria GABDPGF DPGU Nº 408, DE 27 DE MAIO DE 2019, que 
regulamenta o programa de estágio no âmbito da DPU, o que a estagiária de RH, Fernanda 
Lemos, deve ter orientado ao estagiário, Antônio do Oficio Criminal, a fim de que ele não 
tenha sua bolsa descontada? 
 
Espera-se que o candidato, tomando por base a Portaria GABDPGF DPGU Nº 408, DE 27 
DE MAIO DE 2019, em seu capitulo III, Art. 11, cite em seu texto a necessidade do 
estagiário Antônio apresentar atestado médico de até cinco dias afim de não ter sua bolsa 
descontada.  

b) Considerando que a estagiária, Fernanda Lemos, orientou a servidora Adriana Castro em 
conformidade com a Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, responda:  

I. Quantos dias de licença maternidade a servidora, Adriana Castro, faz jus? 
Em conformidade com a Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Título VI – Da 
Seguridade Social do Servidor, Capitulo II – Dos Benefícios, Seção V – Da licença à 
gestante, à adotante, e da licença-paternidade, Art. 210, aguarda-se que o candidato 
aponte em seu texto como resposta, o número de 90 dias de licença remunerada. 

II.  A partir de que momento a licença passa a contar? 
Neste item, espera-se que o candidato, da leitura do trecho da lei do item anterior, seja 
capaz de inferir como resposta o momento em que comprovar a adoção ou guarda 
judicial. 

III.  Que documentação é indispensável para o usufruto da licença? 



Aguarda-se que o candidato demonstre-se capaz de inferir a resposta desse item, ainda 
com base no mesmo trecho da lei supracitada, mencionando em seu texto algo similar à 
“documento que comprove a adoção ou guarda judicial”.   

c) Avaliando a problemática do vazamento de informações dos colaboradores, responda: 

I. De acordo com o Decreto nº 1171 de 22/06/94 quais possíveis vedações foram cometidas 
pelos colaboradores responsáveis pelo vazamento das informações? 
 
Tomando por base o Decreto nº 1171 de 22/06/94, capitulo I, Seção III – Das Vedações 
ao Servidor Público, Inciso XV, espera-se que candidato cite dentre as vedações de letras 
‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘m’ e ‘l’, pelo menos duas delas.  
  

II.  Se você estivesse no lugar da estagiaria de RH, Fernanda Lemos, que sugestões você 
apresentaria para Cibele Leal? 
Para este item espera-se que o candidato aponte sugestões que impliquem, direta ou 
indiretamente, algum benefício na solução da problemática de vazamento de 
informações. 
 

d) Que tipo de ferramenta ou práticas adotadas na gestão de informações, Cibele Leal deveria 
aplicar no setor de RH para evitar que outros vazamentos voltassem a ocorrer?    

Neste item, aguarda-se que o candidato aponte pelo menos duas das ferramentas ou práticas 
adotadas na gestão de informações que impliquem na proteção dos dados do setor, tais como: 
criação de uma política contra vazamento de informações, armazenamento em nuvem, uso de termo 
de responsabilidade, capacitação da equipe, monitoramento de riscos etc.   

 


