Comentários relacionados às questões de Redação Oficial – Assistente em Administração
Questão 36 - D
Afirmativa III: o chefe de departamento não pode ser considerado destinatário.
Afirmativa IV: está inadequada porque, ao considerar o princípio da impessoalidade, a redação oficial deve ser isenta da
interferência da individualidade. O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais
decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica; da impessoalidade de quem recebe a comunicação e do
caráter impessoal do próprio assunto tratado.
Questão 37 - B
Nas comunicações para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República, utiliza-se o fecho Respeitosamente.
Questão 38 - B
Nas demais alternativas, não há convergência no que tange à expectativa de uniformização dos expedientes citados.
Questão 39 - B
Em casos de conduta comunicativa internacional, é sugerido, como base, o Manual de Redação do Ministério das Relações
Exteriores, porém, no item 6 dos conteúdos programáticos, não é mencionado, como fonte de estudo, o manual exposto na
alternativa que a banca considera correta. Questão passível de anulação.
Questão 40 – C
Legalidade: o administrador público deve fazer as coisas sob a regência da lei imposta. Portanto, só pode fazer o que a lei lhe
autoriza. Ele não pode se distanciar dessa realidade, caso contrário será julgado de acordo com seus atos.
Impessoalidade: A imagem de administrador público não deve ser identificada quando a Administração Pública estiver atuando.
Outro fator é que o administrador não pode fazer sua própria promoção, tendo em vista seu cargo, pois esse atua em nome do
interesse público.
Moralidade: A legalidade e finalidade devem andar juntas na conduta de qualquer servidor público, para o alcance da moralidade
Isonomia: é o princípio de que todas as pessoas são regidas pelas mesmas regras, da condição de igualdade. Enquanto
princípio jurídico, é a igualdade entre todos os cidadãos, independente de classe ou gênero.

