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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À 03 – O autor sentiu ódio de si mesmo por
primeiro livro somente aos 56 anos porque ele
LÍNGUA PORTUGUESA

ter publicado seu

a) queria contar histórias que nunca haviam sido contadas.
b) queria escrever melhor que os grandes escritores já falecidos.
Fim de livro
c) queria ser comparado a escritores consagrados como Machado
de Assis e Dante Alighieri.
Há escritores que precisam de silêncio, solidão e
ambiente adequado para a prática da escrita. Se fosse esperar d) sentiu prazer em contar as histórias e lamentou ter demorado
mais de cinquenta anos para se tornar escritor.
por essas condições, teria demorado vinte anos para publicar
meu último livro, tempo de vida que não terei mais.
Por força da necessidade, aprendi a escrever em
5
qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o
computador. Minha carreira de escritor começou com 04 – Quanto ao primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que
“Estação Carandiru”, quando eu tinha 56 anos. Foi tão a) não se pode escrever sem um ambiente adequado.
grande o prazer de contar aquelas histórias, que senti ódio de b) o autor criou as próprias condições para exercer seu ofício.
10 mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. c) o silêncio e a solidão são imprescindíveis para se escrever.
A dificuldade vinha da timidez e da autocrítica. Para mim, d) o autor não quer perder vinte anos de sua vida escrevendo um
o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com
livro.
Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin,
Turgenev, Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e
15 outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito?
Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao
05 – Considerando os apostos e os vocativos, assinale a
escritor de nossos tempos cabem duas alternativas: escrever
alternativa em que o emprego da vírgula está incorreto.
melhor do que os grandes mestres já falecidos, ou contar
histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse a) Estuda, meu filho! João, o filho do vizinho, não aprendeu uma
20 melhor do que Machado de Assis, poderia recriar
profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais b) Meu filho, estuda! João, o filho do vizinho não aprendeu uma
poesia o olhar de ressaca de Capitu.
profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
Restava, então, a segunda alternativa: a vida numa c) Meu filho estuda! João o filho do vizinho, não aprendeu uma
cadeia com mais de sete mil presidiários, na cidade de
profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
25 São Paulo, nas últimas décadas do século XX, não poderia d) Meu filho estuda! O filho do vizinho, João, não aprendeu uma
ser descrita por Homero ou padre Antônio Vieira. O médico
profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
que atendia pacientes no Carandiru havia dez anos era quem
reunia as condições para fazê-lo.
Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros.
30 Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. 06 – Os versos abaixo são composições de Rita Lee. Assinale a
Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da alternativa em que todos os verbos em destaque são regulares.
angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso,
escrever só me traz alegria.
a) “Um belo dia resolvi mudar
Dráuzio Varella, texto adaptado
E fazer tudo que eu queria fazer
Me libertei daquela vida vulgar
Que eu levava estando junto a você”
As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.
b) “Meu bem você me dá
Água na boca
Vestindo fantasias
01 – Dentre as características que o autor revela de si mesmo
Tirando a roupa”
diante do ofício de escrever, assinale a que não está presente no c) “Ando meio desligado
texto.
Que eu nem sinto meus pés no chão
a)
b)
c)
d)

Olho e não vejo nada”

Angústia
Modéstia
Segurança
Adaptação

d) “Me cansei de escutar opiniões
De como ter um mundo melhor”

07 – Assinale a alternativa em que a omissão das vírgulas altera

02 – “Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda.”

o sentido do período.

Considerando esse trecho, pode-se afirmar que

a) É necessário, portanto, rever o planejamento do primeiro
semestre.
b) As novelas estão abordando, ultimamente, temas muito
polêmicos.
c) O investimento em educação básica, no Brasil, deveria ser
prioridade.
d) Os funcionários, que não optaram pelas férias coletivas, foram
demitidos da empresa.

a) o autor precisou lutar contra a timidez, a insegurança e a
autocrítica para se tornar um escritor.
b) o autor possui muitos compromissos, mas sempre consegue
tempo para escrever.
c) escrever é uma atividade que só lhe traz alegrias.
d) escrever é uma tarefa difícil e cansativa.
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08 – Assinale a alternativa em que o texto está corretamente
acentuado.
a) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se
alastravam, e os crisantemos floresciam. As melancias e os
abacaxís eram as frutas mais cobiçadas naquele cenario que
parecia um paraíso.
b) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jiboias se
alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os
abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que
parecia um paraíso.
c) Naquele periodo do ano, o quintal ficava lindo. As jiboias se
alastravam, e os crisântemos floresciam. As melâncias e os
abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que
parecia um paraiso.
d) Naquele periodo do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se
alastravam, e os crisântemos floresciam. As melâncias e os
abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenario que
parecia um paraíso.

12 – Leia:
“A praia estava deserta. Não havia ninguém ao longo da enseada
e nem nas matas que a cercavam. A areia, porém, se encontrava
repleta de pegadas, num claro sinal de que a terra era habitada.
Tal evidência não impediu que os marujos recémdesembarcados gravassem seus nomes e de seus navios nas
árvores e nas rochas costeiras...” (Eduardo Bueno)
No texto acima, há duas orações substantivas, que se classificam,
respectivamente, como
a)
b)
c)
d)

apositiva e subjetiva
objetiva indireta e objetiva direta.
predicativa e completiva nominal.
completiva nominal e objetiva direta.

13 – Em

qual alternativa o predicativo está mal empregado,
permitindo que o texto tenha dupla interpretação?

a)
b)
09 – Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a alternativa c)
d)
incorreta.

O sucesso tornou a cantora antipática.
Os candidatos consideraram fácil a prova.
Os colegas de classe o consideram inteligente.
A embarcação retornou para a aldeia destruída.

a) Aquele gol, no início do segundo tempo, levantou o moral do
time.
b) Enviamos a guia para que o caixa do banco efetuasse o
pagamento.
14 – Assinale a frase correta quanto à concordância verbal.
c) A guarda do Palácio de Buckingham é uma atração turística
a) Ficou muito claro as suas boas intenções.
em Londres.
d) O idoso tropeçou no banheiro, fraturou a perna e a rádio e b) O conceito dos alunos sobre essas questões resultou em
equívocos.
ficou com o braço imobilizado.
c) As marcas daquela tragédia evitável continuou registrada de
forma inapagável.
d) Os personagens de uma cena marcante permanecerá em nossa
mente para sempre.

10 – Assinale a alternativa que classifica corretamente os
pronomes dos versos abaixo.
“Eu sei de certos senhores
Que desdenham, sérios, graves,
O doce aroma das flores
E o terno canto das aves.” (Ricardo Gonçalves)
a)
b)
c)
d)

15 – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
corretas quanto à grafia, considerando também o contexto.
a)
b)
c)
d)

Caso reto, indefinido e relativo.
Caso reto, possessivo e indefinido.
Caso oblíquo, indefinido e indefinido.
Caso oblíquo, demonstrativo e relativo.

Ele queria vê todo mundo na festa.
Tudo aconteceu a exatamente um mês.
Não será possível fazer-mos isso a tempo.
Não sei por que você decidiu fazer a viagem às pressas.

16 – Assinale a alternativa incorreta quanto às orações adjetivas
das seguintes frases:

11 – Considerando

as palavras em destaque, assinale a
alternativa em que a concordância nominal está correta.

a) A ausência de culpa e a frieza são típicos do psicopata.
b) O número de adolescentes grávidas diminuiu na região, graças
aos preservativos distribuído pela Secretaria de Saúde.
c) A expansão da telefonia móvel, ocorrida nos últimos anos,
permitiu que as pessoas se comunicassem com mais
facilidade.
d) A proliferação das doenças tropicais, ocorrido nos últimos
anos, obrigou o Ministério da Saúde a fornecer mais vacinas
para a população.

I-

O trabalho é uma atividade que nos dá dignidade, que nos
traz sustento e que promove o progresso da nação.
II- A solidariedade, que é o mais nobre dos sentimentos, nos
conecta diretamente com Deus.
III- Esta é uma planta, disse o homem, que serve para a cura de
diversos males.
a)
b)
c)
d)
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Em III, a oração adjetiva é restritiva.
Em II, a oração adjetiva é explicativa.
Em I, a oração “que nos traz sustento” é adjetiva explicativa.
Em I, as orações “que nos dá dignidade” e “que promove o
progresso da nação” são adjetivas restritivas.

17 – Leia:

21 – Com relação ao sentido expresso pelo presente do
indicativo
nas frases abaixo, coloque I para validade permanente,
Terminada a reunião, ficou definido que as novas medidas
II
para
verdade
científica, III para ação habitual e IV para
entrarão em vigor no início do próximo ano letivo. Considerando
indicação
de
futuro.
Em seguida, assinale a sequência correta.
a realidade dos alunos, as determinações são eficazes. A direção e
a coordenação do colégio acreditam estar tomando decisões justas ( ) Eu sempre choro ao ver uma cena triste.
para toda a comunidade.
( ) A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180°.
As orações subordinadas reduzidas no texto acima classificam-se, ( ) Se Deus quiser, no ano que vem eu me formo.
( ) Na natureza, os animais nascem livres.
respectivamente, como
a) adverbial temporal, adverbial condicional, substantiva
objetiva direta.
b) adverbial concessiva, adverbial condicional, adjetiva
restritiva.
c) adverbial condicional, adverbial causal, substantiva objetiva
direta.
d) adverbial temporal, adverbial temporal, substantiva subjetiva.

a)
b)
c)
d)

II – IV – I – III
IV – I – III – II
III – II – IV – I
I – III – II – IV

22 – Assinale a alternativa que completa corretamente os
espaços do texto abaixo, na ordem em que aparecem.
18 – Assinale

a afirmação incorreta quanto às seguintes
palavras: Necessidade – Carandiru – Poesia – Queixar – Gratuito.

a)
b)
c)
d)

A
D
LA

Três delas contêm dígrafo.
Duas contêm ditongo.
Uma contém tritongo.
Uma contém hiato.

U
N
A

É sempre dolorido o fim de um relacionamento, mas eu precisava
abrir o jogo com Ana Maria. Durante ____ conversa, tudo foi
dito ____ claras. Confessei ____ ela que não podíamos mais
continuar juntos pelos motivos que aleguei e, ____ medida que
eu falava, comecei ____ estranhar sua reação impassível,
considerando ____ sua característica emocional tão explosiva.
a)
b)
c)
d)

a – às – a – à – a – a
à – as – a – à – à – a
à – às – à – a – à – à
a – as – à – a – a – à

19 – Considere as seguintes frases:
IIIIIIIV-

Paulo é tão corajoso quanto um leão.
Paulo é tão corajoso que não se esquiva de nada.
Desde que o insultaram, Sílvio ficou de mau humor.
Desde que não o provoquem, Sílvio não revida.

23 – Considerando a norma culta da língua, assinale a
alternativa em que não há erro de colocação pronominal.

As conjunções/locuções subordinativas adverbiais das frases a) Nunca esqueceu-se de mim. Sempre me enviava um presente
no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e
acima classificam-se, respectivamente, como
jamais se perdoou por isso.
a) comparativa, concessiva, condicional e condicional
b) Nunca se esqueceu de mim. Sempre enviava-me um presente
b) comparativa, consecutiva, temporal e condicional.
no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e
c) consecutiva, comparativa, concessiva e temporal.
jamais perdoou-se por isso.
d) condicional, consecutiva, temporal e concessiva.
c) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente
no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e
jamais se perdoou por isso.
d) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente
no meu aniversário. Se esqueceu uma vez de enviá-lo e jamais
20 – Observe as frases abaixo:
se perdoou por isso.
I- O proprietário daquelas terras é um italiano.
II- Aquelas terras foram invadidas pelos posseiros.
III- Os posseiros querem cultivar as terras.
Transformando-se esses três períodos simples em um período 24 – Leia:
composto e considerando o emprego dos pronomes relativos, I- O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores.
assinale a alternativa correta.
II- Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro
semestre.
a) O proprietário daquelas terras é um italiano que foram
IIIOs turistas consideraram as paisagens da África lindas.
invadidas pelos posseiros cujas terras querem cultivá-las.
b) Aquelas terras, cujo dono é um italiano, foram invadidas pelos Os predicados das orações classificam-se, respectivamente, como
posseiros, que querem cultivá-las.
c) Aquelas terras, que o dono é um italiano, foram invadidas a) nominal, verbo-nominal e verbal.
b) verbo-nominal, verbal e nominal.
pelos posseiros, que querem cultivá-las.
d) Aquelas terras, onde o dono é um italiano, foram invadidas c) verbal, verbo-nominal e nominal.
d) nominal, verbal e verbo-nominal.
pelos posseiros, que querem cultivá-las.
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25 – Se transpusermos para a voz passiva a oração “As vizinhas 30 – Assinale a alternativa em que todos os verbos são formados
a invejavam por sua estonteante beleza”, qual forma verbal por derivação parassintética.
obteremos?
a) desvalorizar, empalidecer, redistribuir.
b) desorientar, endurecer, esclarecer.
a) Eram invejadas.
c) amanhecer, engordar, enfileirar.
b) Fora invejada.
d) rever, endireitar, desconsiderar.
c) Era invejada.
d) Foi invejada.

26 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas 31 – Assinale

a frase em que o grau do adjetivo em destaque
está incorretamente mencionado.

do texto abaixo.

Para __________ a nossa política, é preciso ________ o mandato
dos parlamentares corruptos. Temos de ______ preparados para
cobrar deles o efetivo ______________ do dever e impedir coisas
que não têm nada _______ com o bem da população.
a)
b)
c)
d)

retificar – caçar – está – cumprimento – haver
retificar – cassar – estar – cumprimento – a ver
ratificar – cassar – está – comprimento – háver
ratificar – caçar – estar – comprimento – a ver

27 – Observe:

a) Superlativo relativo: “Ele é um ótimo profissional.”
b) Superlativo absoluto sintético: “Suas alegações estão
corretíssimas!”
c) Superlativo relativo de superioridade: “Esta casa é a melhor
de todas.”
d) Comparativo de superioridade: “Este caminho é pior que o
outro.”

32 – Leia os versos do Hino à Bandeira reproduzidos abaixo.

I- Não sei onde está o meu protetor de orelha.
II- A casa do bispo é uma construção do século XIX.
III- O olho da fera é assustador.

“Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,
A verdura sem par destas matas
Assinale a alternativa em que os adjetivos correspondem, correta E o esplendor do Cruzeiro do Sul.” (Olavo Bilac)
e respectivamente, às locuções adjetivas em destaque.
Nesses versos, é incorreto afirmar que o substantivo

a)
b)
c)
d)

Auricular, episcopal, ferino.
Ovino, episcopal, ferino.
Auditivo, bispal, felino.
Ótico, bispal, felídeo.

28 – Assinale a alternativa em que

a)
b)
c)
d)

céu é concreto.
mata é derivado.
verdura é abstrato.
Cruzeiro do Sul é próprio.

há uma oração coordenada

sindética adversativa.

33 – Assinale a alternativa incorreta sobre os adjuntos presentes

a) O professor expulsou-a da sala, e ela saiu em silêncio.
b) De repente, o sol apareceu, e a praia foi tomada pelos turistas.
c) Queria matar a saudade do filho e não tinha dinheiro para a
viagem.
d) O delegado interrogou o suspeito e conseguiu as informações
necessárias.

nos versos abaixo.

29 – Seguem

abaixo dois haicais (poema de origem japonesa,
formado por três versos). Leia-os e assinale a alternativa que
menciona as figuras de linguagem presentes neles, na ordem em
que aparecem.
“A vida é uma cereja
A morte um caroço
O amor uma cerejeira.” (Jacques Prévert)
“Probleminhas terrenos:
Quem vive mais
Morre menos?” (Millôr Fernandes)
a)
b)
c)
d)

Metáfora e antítese.
Metáfora e eufemismo.
Hipérbole e prosopopeia.
Metonímia e prosopopeia.

“Em usinas escuras / homens de vida amarga / e dura / produzem
este açúcar / branco e puro / com que adoço meu café / esta
manhã em Ipanema.” (João Cabral de Melo Neto)
a)
b)
c)
d)

Em usinas escuras: adjunto adverbial de lugar.
Esta manhã: adjunto adverbial de tempo.
Amarga, dura: adjuntos adnominais.
Em Ipanema: adjunto adnominal.

34 – Assinale a alternativa cuja frase não contém advérbio ou
locução adverbial de modo.
a) “Em mim se apoiava, / Em mim se firmava, / Em mim
descansava, / que filho lhe sou.” (Gonçalves Dias)
b) “As seculares eram abeatadas, umas pobretonas, falavam
muito baixinho, à surdina.” (C. Castelo Branco)
c) “Caminhando às surdas pelo corredor, abriu o armário
sutilmente, depôs a carta e desapareceu.” (C. Castelo Branco)
d) “Subitamente um formidável brado suplantou o barulho das
ondas.” (Xavier Marques)
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35 – Em

qual alternativa o emprego da regência verbal está
incorreto?

39 – Em qual alternativa a conjunção pois é coordenativa
conclusiva?

a) Lembro-me das pessoas que me ajudaram nos momentos
difíceis.
b) Esqueceu de ir ao banco pagar a conta de telefone.
c) Eu sempre esqueço o nome dos meus alunos.
d) Depois do acidente, não lembrava nada.

a) Nossa pesquisa demandou muito tempo e muitos gastos;
obtivemos, pois, êxito nos resultados.
b) Viva intensamente a sua juventude, pois o tempo é fugaz e
inexorável.
c) Ele deveria ter confiado em mim, pois sabe que sou honesto.
d) Ela chorou em público, pois a decepção foi muito forte.

36 – Considere a classificação dos termos destacados:

40 – Assinale a alternativa em que o termo destacado não é
complemento nominal.

I-

Objeto indireto: “O rico não distingue o supérfluo
do essencial: é essencial o que lhe garante o lucro.” (Murilo
Mendes)

II- Objeto indireto: “Os ventos brandamente respiravam, /
Das naus as velas côncavas inchando.” (Camões)

a)
b)
c)
d)

III- Objeto direto: “Eu não sei evitar numa reminiscência
longínqua a saudade violeta de certa criaturinha indecisa
que nunca tive.” (Mário de Sá Carneiro)
A classificação está correta
a)
b)
c)
d)

nos três casos.
em II e III.
em I e III.
em I e II.

37 – Assinale

a alternativa em que o sujeito está corretamente

destacado.
a) “O trovão ribombava de instante a instante.” (C. Soromenho)
b) “Nem o pranto os teus olhos umedece
Nem te comove a dor da despedida.” (Olavo Bilac)
c) “Aqui e além, recantos e arvoredos
sugestionavam trágicos segredos.” (Conde de Monsaraz)
d) “Doiravam-lhe o cabelo claros lumes
Do sacrossanto esplendor antigo.” (Cruz e Sousa)

38 – Leia:
A inocência sempre brincou nas peraltices dos cães, mas, em cada
animal, ela se funde com um temperamento individual. Quando
chego à minha casa, Vilma salta e rodopia, querendo ser a
primeira a receber atenção. Ciça, embora seja mais discreta, não
dispensa a sua cota de carinho. Rose, serelepe e incansável, pula
tanto que fica esbaforida. Por último, Ruth, pura meiguice,
achega-se na periferia do bando e aguarda o momento dos afagos.
No texto acima, não há oração subordinada adverbial na frase
referente a
a)
b)
c)
d)

Vilma.
Ciça.
Rose.
Ruth.
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Sua opinião é favorável à minha permanência.
Ela é capaz de tudo para conseguir seus objetivos.
Este é um tema relacionado com o assunto da aula.
É preciso manter-se obediente aos preceitos de boa conduta.

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

41 – Delegação é o processo de transferir autoridade e
responsabilidade para posições inferiores na hierarquia. Muitas
organizações encorajam seus gerentes a delegar autoridade aos
níveis mais baixos para proporcionar o máximo de flexibilidade
para satisfazer as necessidades do cliente e se adaptar ao
ambiente. Com base nessa definição, considerando as técnicas de
delegação de autoridade, analise se são verdadeiras (V) ou falsas
(F) as afirmações abaixo. A seguir, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
(

(

(

(

(

a)
b)
c)
d)

) Delegar responsabilidade e autoridade. Designar apenas
tarefas não constitui uma delegação completa. O indivíduo
deve ter responsabilidade para realizar a tarefa e a
autoridade para desempenhar a tarefa da maneira que julgar
melhor.
) Delegar à pessoa certa. Nem todas as pessoas têm as
mesmas capacidades e motivações. O gerente deve conciliar
o talento da pessoa com a tarefa para que a delegação seja
eficaz.
) Manter retroação. Retroação significa linhas abertas de
comunicação com o subordinado para responder questões e
proporcionar orientação, mas sem exercer controle.
) Avaliar e recompensar o desempenho. Quando a tarefa é
executada, o gerente deve avaliar os métodos e não os
resultados.
) Delegar a tarefa inteira. O gerente deve delegar uma tarefa
inteira a um grupo de pessoas e subdividi-la entre várias
pessoas.
V– V– F– F–V
V – V–V–V–V
V – V–V– F– F
F – V– F–V– F

44 – O 3º Sgt Sílvio, tendo assinado o termo de sigilo das
informações de que tinha conhecimento em razão de suas
atribuições, revelou o fato a terceiros, indo de encontro aos
princípios da Administração. A ação cometida pelo sargento
supracitado se enquadra nos Atos de Improbidade Administrativa
que
a)
b)
c)
d)

45 – De acordo com os direitos políticos expressamente
consignados na Constituição Federal, assinale a alternativa que
contém o sufrágio adotado no Brasil que não exige, para o
exercício do direito de voto, a satisfação de nenhuma condição
econômica, profissional ou intelectual.
a)
b)
c)
d)

1 – Imprescritibilidade
2 – Interdependência
3 – Inalienabilidade
4 – Universalidade

(

a)
b)
b)
c)

AN

A
L
U

DA

(
(
a)
b)
c)
d)

Dignidade da Pessoa Humana.
Pluralismo Político.
Cidadania.
Soberania.

Sufrágio restrito.
Sufrágio universal.
Sufrágio censitário.
Sufrágio capacitário.

46 – Os direitos fundamentais são bens jurídicos em si mesmos
considerados, conferidos às pessoas pelo texto constitucional. De
acordo com as características desses direitos, relacione as colunas
e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

(

42 – Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil,
qual sustenta que a sociedade deve reconhecer e garantir a
inclusão, nos processos de formação da vontade geral, das
diversas correntes de pensamento e grupos representantes de
interesses existentes no seio do corpo comunitário.

atentam contra os princípios da administração pública.
afetam os procedimentos administrativos gerais.
importam enriquecimento ilícito.
causam prejuízo ao erário.

) Os direitos fundamentais devem abranger todos os
indivíduos, independente de sua nacionalidade, sexo, raça,
credo ou convicção político-filosófica.
) As várias previsões constitucionais, apesar de autônomas,
possuem diversas intersecções para atingirem sua finalidade.
) Não há possibilidade de transferência dos direitos
fundamentais a outrem.
) Os direitos fundamentais não desaparecem pelo decurso do
tempo.
1–2–3–4
4–3–2–1
4–2–3–1
3–2–4–1

47 – Com relação ao Balancete, marque V para verdadeiro ou F

43 – Leia

a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a
alternativa que completa corretamente e respectivamente as
lacunas.
Segundo a Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União,
__________ é o processo de contas relativo à gestão dos
responsáveis por unidades jurisdicionadas da Administração
Federal Direta, e __________ é o processo de contas relativo à
gestão dos responsáveis por unidades jurisdicionadas da
Administração __________ Indireta e daquelas não classificadas
como integrantes da Administração Direta Federal.
a)
b)
c)
d)

Tomada de Contas – Prestação de Contas – Estadual.
Prestação de Contas – Tomada de Contas – Estadual.
Tomada de Contas – Prestação de Contas – Federal.
Prestação de Contas – Tomada de Contas – Federal.

para Falso e , em seguida, assinale a alternativa com a sequência
corrta.
(
(

(

a)
b)
c)
d)
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) Se uma conta apresentar no Razonete saldo devedor, este
será transferido para a coluna saldo devedor no Balancete.
) No Balancete, o total da coluna do saldo credor poderá ser
diferente do da coluna saldo devedor, a depender dos saldos
dos Razonetes.
) Se uma conta apresentar no Razonete saldo credor, será
transferido para o Balancete o saldo devedor, visando o
encerramento da respectiva conta.
V–V–F
V–F–F
F–V–V
F–F–V

48 – A segurança pública é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, assinale a
alternativa que não apresenta um órgão responsável pela
segurança pública no Brasil.
a)
b)
c)
d)

Polícia ferroviária federal.
Polícia rodoviária federal.
Guardas municipais.
Polícias civis.

52 – De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a
alternativa que apresenta uma possibilidade de decretação do
Estado de Defesa.
a)
b)
c)
d)

Calamidades de grandes proporções na natureza.
Comoção grave de repercussão nacional.
Resposta à agressão armada estrangeira.
Declaração de estado de guerra.

53 – Os

gastos que a empresa faz os quais, pela sua natureza,
devem ser considerados parte integrante do Patrimônio e, por tal
motivo, devem ser registrados pela Contabilidade como:

49 – Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem da
Comissão.
a) Transmissão de informações. A comissão funciona
eficientemente como um meio de transmitir informações às
partes interessadas, simultaneamente, com economia de
tempo e com provável reunião de sugestões diversificadas,
principalmente quando as partes afetadas pertencem a
diversas áreas e órgãos da empresa.
b) Coordenação. A comissão constitui uma maneira eficiente de
obter a coordenação para o alcance de objetivos múltiplos,
principalmente quando os planos a serem executados
envolvem diferentes áreas, órgãos e pessoas da empresa, em
uma situação conjunta.
c) Restrições à delegação de autoridade. Muitas vezes, a
utilização das comissões ou da administração múltipla pode
ser decorrente do medo de delegar autoridade a uma única
pessoa ou órgão.
d) Divisão de responsabilidades. Como um grupo, a comissão
tem autoridade para estudar, recomendar ou decidir sobre
algo.

a)
b)
c)
d)

sistemas são hierárquicos ou piramidais, isto é, são
constituídos de sistemas ou de subsistemas relacionados entre si
por um processo ou padrão de interação. O próprio universo é um
sistema constituído por uma infinidade de sistemas e subsistemas
intimamente relacionados entre si.
Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo
e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(

(

50 – Que nome se dá ao remédio constitucional que será
concedido quando a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania?

(

a)
b)
c)
d)

(

(

51 – Para facilitar a análise comparativa das organizações, os
estruturalistas desenvolvem tipologias para classificá-las de
acordo com certas características distintivas. As principais
tipologias apresentadas pelos estruturalistas foram de Etzioni, de
Blau e Scott, de Udy e tridimensional de Pugh, Hickson e
Hinings.

U
N
A

A
D
LA

54 – Os

(

Mandado de segurança.
Mandado de injunção.
Ação popular.
Habeas data.

bens imateriais.
bens imóveis.
direitos.
passivo.

a)
b)
c)
d)

) Nível dos sistemas dinâmicos simples são os sistemas
preditíveis por natureza, próprios das ciências naturais
clássicas como a física e a matemática.
) Nível dos sistemas estáticos é o nível mais estudado e o que
tem o menor número de descrições. É o caso do universo e
do sistema solar.
) Nível dos sistemas cibernéticos simples ou mecanismos de
controle é o caso do termostato, no qual o sistema mantém o
seu equilíbrio por auto-regulação dentro dos limites
estabelecidos.
) Nível genético-societário, da vida vegetal, que integra o
mundo da botânica. Aqui ocorre uma divisão de trabalho
entre as células formadoras das sociedades de raízes, folhas,
sementes etc.
) Nível humano, isto é, o sistema da organização humana. A
unidade, neste caso, não é o indivíduo, mas o papel por ele
desempenhado e relacionado com a organização ou com a
situação.
) Nível do sistema social, ou seja, a criatura humana,
considerada como um sistema que possui consciência de si
mesma e capacidade de utilizar linguagem e simbolismo na
sua comunicação.
F– V – F – V– F – V
F– F – V – V– V– V
F– F – V – V– F – F
V– F – V – F – F – V

Quais as características que Etzioni sugere para as organizações?
a) Divisão de trabalho, centros de poder e controle de linha do
fluxo de trabalho.
b) Divisão do trabalho e atribuição de poder e responsabilidades
e associações de benefícios mútuos.
c) Divisão de trabalho e atribuição de poder e responsabilidades,
centros de poder e substituição do pessoal.
d) Divisão do trabalho e atribuição de poder e responsabilidades,
centros de poder e associações de benefícios mútuos.

55 – As

Despesas e Receitas que deverão ser consideradas na
Apuração do Resultado de cada Exercício serão definidas de
acordo com
a)
b)
c)
d)
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o índice de crescimento obtido pela empresa naquele exercício.
o produto e/ou serviço oferecido pela empresa.
as necessidades e peculiaridades da empresa.
o regime contábil adotado pela empresa.

56 – Para uma fonte de dados ser diretamente acessível a partir
de um documento do LibreOffice Writer, ela dever ser registrada.
A figura abaixo mostra uma das fases do assistente utilizado
nesse processo. Qual é o nome desse assistente?

U
N
A
a)
b)
c)
d)

A
D
LA

61 – Quanto à finalidade do sistema de controle interno, marque
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa correta.
(

(

(
(

Assistente de cartas modelo.
Assistente de catálogo de endereços.
Assistente de fontes de dados do LibreOffice Calc.
Assistente de fontes de dados de catálogo de endereços.

a)
b)
c)
d)

) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da Administração
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado.
) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União.
) Exercer o controle das operações contábeis, bem como do
controle de custos da União.
) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
V – V–
F – V–
V – V–
F – V–

F–V
F–V
V– F
V–V

57 – Entre

as situações patrimoniais abaixo representadas,
assinale aquela que apresenta erro.

a)
b)
c)
d)

Situação Líquida Deficitária
bens + direitos < obrigações
Situação Líquida Positiva
obrigações < bens + direitos
Situação Líquida Passiva
obrigações < bens + direitos
Situação Líquida Ativa
Ativo > Passivo

62 – Na caixa de diálogo hiperlink, presente no LibreOffice
Writer, temos quatro elementos para criação de links. Em qual
deles podemos definir um destino dentro do mesmo documento?
a)
b)
c)
d)

Internet.
Documento.
Novo documento.
Correio e notícias.

58 – Assinale

a afirmação que não pode ser considerada
vantagem na departamentalização por produtos.
a) Fixa a responsabilidade dos departamentos para um produto
ou linha de produto ou serviço.
b) Enfatiza a coordenação em detrimento da especialização.
c) É indicada para circunstâncias externas e mutáveis.
d) Permite flexibilidade.

59 – Constitui a forma estrutural mais simples e antiga, pois tem
sua origem na organização dos antigos exércitos e na organização
eclesiástica dos tempos medievais. É uma organização simples e
de formato piramidal. O texto faz alusão à organização do tipo
a)
b)
c)
d)

63 – Merton procura representar a burocracia de maneira mais
ampla por meio de um conjunto de relações entre um número
grande de variáveis. O modelo de Merton baseia-se nas
consequências não previstas de organizar de acordo com os
princípios da máquina. A partir dessa informação, marque V para
verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.
(

(

linha-staff.
funcional.
formal.
linear.

60 – A descentralização permite que as decisões sejam tomadas
pelas unidades situadas nos níveis mais baixos da organização,
proporcionando considerável aumento de eficiência. Assinale a
alternativa que não apresenta uma das vantagens da
descentralização.
a) As políticas e procedimentos podem variar enormemente nos
diversos departamentos.
b) As decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios
executores da ação.
c) Proporciona excelente treinamento para os administradores
médios.
d) Tomadores de decisão têm mais informação sobre a situação.

(

(

a)
b)
c)
d)

) A fim de aumentar a variabilidade do comportamento
humano a padrões previsíveis e indispensáveis ao seu bom
funcionamento, a organização impõe um forte controle sobre
as pessoas.
) Essa imposição de controle busca a previsibilidade do
comportamento, que é garantida pela imposição de normas e
regulamentos. A organização estabelece previamente os
padrões de procedimentos para as pessoas e institui as
penalidades pelo não cumprimento, bem como a supervisão
hierárquica para assegurar a obediência. Para complementar,
a ênfase sobre o cargo e a posição dos indivíduos aumenta as
relações personalizadas.
) A imposição de regras conduz as pessoas a uma justificativa
da ação individual e a consequências imprevistas
(disfunções), como a rigidez no comportamento e a defesa
mútua na organização.
) Merton conclui que a burocracia é uma estrutura grupal
primária destinada a desempenhar determinadas atividades
que não podem ser cumpridas satisfatoriamente por critérios
grupais secundários.
F– F–
F– F–
F– F–
F– V –
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F–V
V– F
F– F
V– F

figura abaixo é uma aba do painel de tarefas do 67 – O empenho materializa-se por meio da emissão de um
documento denominado “nota de empenho”, que indicará o nome
LibreOffice Impress. Qual é o nome dessa aba?
do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como
a dedução desta do saldo da dotação própria.

64 – A

De acordo com as modalidades de empenho, correlacione as
colunas e assinale a sequência correta.
1 – Global
2 – Ordinário
3 – Por estimativa

(

(

a)
b)
c)
d)

(

Objetos.
Layouts.
Gráficos.
Animações.

65 – A

presença das Cláusulas Exorbitantes nos contratos
administrativos coloca a Administração em posição de
supremacia sobre o contratado, por conferirem prerrogativa a
uma das partes (a Administração) em relação à outra. Associe as
cláusulas exorbitantes apresentadas abaixo de acordo com a sua
aplicação e assinale a alternativa que contém a sequência correta.
1 – Anulação
2 – Rescisão Unilateral
3 – Alteração Unilateral
4 – Exigência de Garantia
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

D
A
L
U

A

) Possibilita a melhor adequação às finalidades de interesse
público.
) Para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.

AN

) Quando seus próprios atos contrariam a lei, cabendo as
prerrogativas da autotutela.
) Quando ocorrer inadimplemento, razões de interesse público
ou caso fortuito ou de força maior.
4–1–2–3
1–3–4–3
4–1–3–2
1–4–3–2

66 – Quanto aos estilos de liderança, marque V para verdadeiro

a)
b)
c)
d)

) Quando o montante a ser pago for
previamente conhecido e dever ocorrer
de uma vez só.
) Quando o montante a ser pago também
for previamente conhecido, mas dever
ocorrer parcialmente, comum nos
casos de contrato.
) Quando não se puder determinar
previamente o montante exato a ser
pago, por não ser a respectiva base
periódica homogênea, como ocorre,
em particular, com as contas de água,
luz, gás, telefone, etc.

1–3–2
2–3–1
1–2–3
2–1–3

68 – Podem-se

dividir os atos normativos em originários e
derivados. Os atos normativos originários são os atos
a) que têm por objetivo explicitar ou especificar um conteúdo
normativo preexistente, emanado do Legislativo.
b) emanados de um órgão estatal em virtude de competência
própria, outorgada diretamente pela Constituição.
c) que têm por objetivo regulamentar ou especificar um
conteúdo normativo, inicialmente emanado do Judiciário.
d) emanados de um órgão estatal em virtude de competência
própria, outorgada diretamente pelo Presidente da República.

69 – Sabe-se que na Contabilidade, dependendo do uso de um
adjetivo, podem-se ter diferentes classificações de contas. Assim,
após análise, correlacione as colunas e aponte a opção com a
sequência correta.
1 – Direito
2 – Receita
3 – Despesa
4 – Obrigação

(
(
(
(

)
)
)
)

Aluguéis a receber
Aluguéis passivos
Aluguéis a pagar
Aluguéis ativos

ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa com a a) 1 – 3 – 4 – 2
b) 1 – 4 – 3 – 2
sequência correta.
c) 2 – 3 – 4 – 1
( ) Liderança autocrática: o líder centraliza as decisões e impõe d) 2 – 4 – 3 – 1
suas ordens ao grupo.
( ) Liderança democrática: o líder conduz e orienta o grupo e 70 – Assinale a alternativa que indica a modalidade de licitação
incentiva a participação democrática das pessoas.
utilizada para obras e serviços de engenharia em que o valor seja
( ) Liderança liberal: o líder delega totalmente as decisões ao superior a R$ 3.300.000,00, conforme atualização do art. 23 da
grupo e deixa-o totalmente à vontade, mantendo certo Lei nº 8.666/93, através do Decreto nº 9.412, de 18 de junho de
controle.
2018.
a)
b)
c)
d)

V– F–
V – V–
V – V–
F – V–

F
V
F
V

a)
b)
c)
d)

Leilão.
Convite.
Concorrência.
Tomada de Preço.
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71 – Nos primórdios do século XX, iniciou-se a abordagem
Clássica da Administração, desdobrada em duas orientações
diferentes e, até certo ponto, opostas entre si, mas que se
complementam com relativa coerência: de um lado, a
Administração Científica; de outro lado, a Teoria Clássica.
A partir dessa proposição, marque V para verdadeiro ou F para
falso nas afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
com a sequência correta.
(
(
(

(

a)
b)
c)
d)

) A ênfase na estrutura é a principal característica da
Administração Científica.
) A Administração Científica foi desenvolvida nos Estados
Unidos, a partir dos trabalhos de Fayol.
) A preocupação da Administração Científica era aumentar a
eficiência no nível operacional, isto é, no nível dos
operários.
) A abordagem da Administração Científica é uma abordagem
de cima para baixo (da direção para a execução) e do todo
(organização) para as suas partes componentes
(departamentos).
F– F–
V– F–
F– F–
F – V–

V– F
F–V
F– F
V– F

74 – No

âmbito estrito do Congresso Nacional, a Constituição
Federal atribui a uma comissão mista permanente, entre outras
responsabilidades, a fiscalização específica do legislativo.
Assinale a alternativa que contempla a formação dessa comissão
mista permanente.
a)
b)
c)
d)

Governadores e Ministros.
Senadores e Deputados.
Deputados e Ministros.
Senadores e Ministros.

75 – A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI,
determina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo entrar sem o consentimento do morador”. Porém,
nesse mesmo artigo, são apresentadas exceções a essa
inviolabilidade domiciliar. Assinale a alternativa que não
corresponde a uma dessas exceções.
a) Apenas durante o dia por determinação judicial.
b) Em qualquer hora do dia ou da noite para prestar socorro.
c) Em qualquer hora do dia ou da noite no caso de flagrante
delito.
d) Em qualquer hora do dia ou da noite por determinação
judicial.

72 – Sobre

os conceitos relacionados à movimentação de
recursos entre as unidades do Sistema de Programação Financeira
executada por meio se sub-repasse, coloque V para verdadeiro ou 76 – A falta de controle contábil do lançamento pode ser
considerada uma das grandes limitações dos sistemas adotados
F para falso e , em seguida, assinale a sequência correta.
pelo nosso setor público. Há estimativas astronômicas sobre
( ) Liberação de recurso do órgão setorial de programação valores lançados – espontaneamente ou de ofício – nas diferentes
financeira para entidades da administração indireta, e entre esferas e relativos aos diversos tributos, sem que se disponha de
estas; e entidade da administração indireta para os órgãos da informações seguras a seu respeito.
administração direta, ou entre estes, se de diferentes órgãos
Assinale a alternativa que contempla as espécies de lançamento.
ou Ministérios.
( ) Liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação a) Indireto ou de ofício, por requerimento e por homologação.
financeira para as unidades gestoras de sua jurisdição e entre b) Direto ou de ofício, por requerimento e por homologação.
as unidades gestoras de um Ministério, órgão ou entidade.
c) Indireto ou de ofício, por declaração e por homologação.
( ) Movimentação intra-SIAFI, dos recursos da Conta Única do d) Direto ou de ofício, por declaração e por homologação.
Órgão Central (STN) para o setorial de programação
financeira.
( ) Transferência de recursos financeiros para atender ao
pagamento de restos a pagar.
77 – Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

U
N
A

a)
b)
c)
d)

V– F–
F – V–
F– F–
F– F–

A
D
LA

F– F
F– F
V– F
F–V

Para o julgamento e classificação das melhores propostas, na
modalidade pregão, será adotado o critério de ____________,
observando-se os prazos máximos para fornecimento, as
especificações técnicas, desempenho mínimo e qualidade
definidos previamente no edital.

73 – O planejamento tático é feito no nível departamental. Cada
unidade organizacional deve ter o seu planejamento tático
subordinado ao planejamento estratégico.
Assinale o que não é característica do planejamento tático.
a) Envolve cada departamento ou unidade da organização,
abrangendo seus recursos específicos, e preocupa-se em
atingir objetivos departamentais.
b) É projetado para o curto prazo, para o imediato e geralmente
lida com o cotidiano e com a rotina diária ou semanal.
c) É voltado para a coordenação e integração das atividades
internas da organização.
d) É definido no nível intermediário para cada departamento ou
unidade da empresa.

a)
b)
c)
d)

melhor técnica
aceitabilidade
menor preço
habilitação

78 – Qual é o objetivo da função CONT.SE, disponível no
LibreOffice Calc?
a)
b)
c)
d)

Contar quantos caracteres possuem uma planilha.
Calcular a raiz quadrada de qualquer número positivo.
Realizar cálculos que coletam, analisam e interpretam dados.
Analisar um determinado intervalo de células e retornar o
número de células que atendam a uma determinada condição.
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79 – A

influência do estruturalismo nas ciências sociais e sua
repercussão no estudo das organizações foi um dos aspectos da
origem da Teoria Estruturalista. O estruturalismo trouxe novas
concepções sobre o estudo das organizações sociais.

82 – A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII,
reconhece expressamente a instituição do Júri Popular. No que se
refere a esse instituto, marque V para verdadeiro ou F para falso e
em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

Quanto a isso, marque V verdadeiro ou F falso nas afirmativas
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.

(
(
(
(

) competência para julgamento dos crimes culposos contra a vida.
) publicidade das votações.
) soberania dos veredictos.
) plenitude de defesa.

a)
b)
c)
d)

F– F–
F – V–
V– F–
V– V–

(

(

(

(

a)
b)
c)
d)

) Estruturalismo abstrato de Gurwitch: a estrutura é uma
construção abstrata de modelos para representar a realidade
empírica.
) Estruturalismo concreto de Lévi-Strauss e de RadcliffBrown: a estrutura é o conjunto de relações sociais num
dado momento.
) Estruturalismo fenomenológico de Merton: a estrutura é um
conjunto que se constitui, se organiza e se altera e os seus
elementos têm uma função sob uma certa relação, o que
impede o tipo ideal de estrutura de retratar fiel e
integralmente a diversidade e a variação do fenômeno real.
) Estruturalismo dialético de Karl Marx: a estrutura é
constituída de partes que, ao longo do desenvolvimento do
todo, se descobrem, se diferenciam e, de uma forma
dialética, ganham autonomia umas sobre as outras,
mantendo a integração e a totalidade sem fazer soma ou
reunião entre si, mas pela reciprocidade instituída entre elas.
F – F – F –V
V – F –V – F
F –V –V – F
V –V – F –V

V–V
V–V
V–V
V– F

83 – Sabe-se que os bens não duram eternamente, eles têm um
tempo de vida útil e por isso perdem valor ao longo do tempo, o
que na Contabilidade denomina-se Depreciação.
Assinale o item que não justifica a depreciação.
a)
b)
c)
d)

Desgaste pelo uso.
Ação da natureza.
Obsolescência.
Uso indevido.

84– Dentro

80 – Sabe-se que um dos passos a serem adotados para que um
Lançamento seja corretamente efetuado é identificar a conta a ser
debitada e a conta a ser creditada. Com relação a tal tarefa, é
incorreto afirmar que
a) as contas de Receita só serão creditadas para estorno ou
encerramento do exercício.
b) as contas de Despesa só serão creditadas para estorno ou
encerramento do exercício.
c) toda vez que há um aumento do Passivo, credita-se a
respectiva conta.
d) toda vez que há uma diminuição do Ativo, credita-se a
respectiva conta.

dos Atos Administrativos em Espécie, encontra-se
dois atos relacionados aos atos de controle. Enquanto o primeiro
é um ato unilateral e discricionário que exerce o controle antes e
depois do ato administrativo, o segundo é um ato unilateral e
vinculado pelo qual se reconhece a legalidade de um ato jurídico.
somente a posteriori. Escolha a alternativa que denomina esses
dois atos respectivamente.

a)
b)
c)
d)

Aprovação e Homologação.
Homologação e Aprovação.
Homologação e Permissão.
Aprovação e Permissão.

85 – A fragilidade e parcialidade da Teoria Clássica e da Teoria

das Relações Humanas, a necessidade de um modelo de
organização racional e o crescente tamanho e complexidade das
empresas são alguns dos aspectos relacionados à origem de qual
81 – De acordo com as funções disponíveis no LibreOffice Calc, teoria?
analise cada sentença e marque V para verdadeiro ou F para falso a) Teoria da Burocracia.
nos parênteses. Em seguida, assinale a alternativa correspondente b) Administração por Objetivos.
à sequência marcada.
c) Teoria Neoclássica da Administração.
( ) A função MÉDIA calcula a média de um intervalo de d) Teoria Estruturalista da Administração.

(
(

(
a)
b)
c)
d)

valores.
) A função MENOR retorna o menor valor na enésima posição
de um intervalo de células definido.
) A função SE permite construir expressões condicionais e
somente retorna um valor se a condição apresentada for
falsa.
) A função ABS retorna o valor negativo do número
fornecido.

86 – Qual é o princípio que preconiza a identificação de cada
rubrica de receita e despesa, de modo que não figurem de forma
englobada, como, por exemplo, na hipótese de utilização de
intitulações genéricas ou a título de “Outros (as)” representando,
às vezes, parcelas consideráveis dos totais?

V–F–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V
F–V–V–F

a)
b)
c)
d)

Princípio do orçamento bruto.
Princípio da discriminação.
Princípio da evidenciação.
Princípio da publicidade.
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LibreOffice Writer, para se utilizar a opção “cortar”, 91 – O conceito de Desenvolvimento Organizacional está
relacionado com os conceitos de mudança e de capacidade
deve-se pressionar juntas as teclas
adaptativa da organização à mudança. Alguns conceitos são
a) Ctrl+C.
indispensáveis para a compreensão da mudança organizacional.
b) Ctrl+F.
A tarefa básica do Desenvolvimento Organizacional é
c) Ctrl+V.
transformar as organizações mecanísticas em organizações
d) Ctrl+X.
orgânicas.

87 – No

De acordo com as diferenças entre sistemas mecânicos e sistemas
orgânicos, correlacione as colunas e assinale a sequência correta.

88 – Assinale

a alternativa incorreta quanto à Pesquisa

Operacional.
a) É a aplicação de métodos, técnicas e instrumentos científicos
a problemas que envolvem as operações de um sistema, de
modo a proporcionar aos que controlam o sistema soluções
ótimas para o problema em foco.
b) É considerada uma teoria da decisão aplicada: utiliza meios
científicos, matemáticos ou lógicos para resolver problemas
que se apresentam quando o executivo procura um raciocínio
eficaz para enfrentar seus problemas de decisão.
c) Suas principais técnicas são teoria dos jogos, teoria da
tecnologia aritmética, teoria da decisão, teoria dos grafos,
programação linear, probabilidade e estatística matemática e
programação dinâmica.
d) Seu método utiliza seis fases, a saber: formular o problema,
construir um modelo matemático para representar o sistema,
deduzir uma solução do modelo, testar o modelo e a solução,
estabelecer controle sobre a solução e colocar a solução em
funcionamento (implementação).

89 – Os atos normativos têm em comum com a lei o fato de
emanarem normas, no entanto esses atos não podem contrariar a
lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades
que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa a qual
princípio?
a)
b)
c)
d)

Impessoalidade.
Especialidade.
Legalidade.
Eficiência.

90 – Relacione as colunas e assinale a alternativa que contém a
sequência correta quanto aos tipos de ambiente e sua influência
no processo decisorial.
1–
2–
3–
4–

Campos turbulentos
Plácido e randômico
Perturbado e reativo
Plácido e segmentado

(
(

(

(

a)
b)
c)
d)

4–3–1–2
2–4–3–1
4–2–1–3
1–2–3–4

) Baseado na certeza, na rotina e
na previsibilidade.
) Baseado na certeza, com
algum risco em face da
diferenciação.
) Hierarquizado com base no
conhecimento do mercado
concorrente.
) Baseado na identificação das
ameaças e das oportunidades
ambientais.

1 – Sistemas Orgânicos
2 – Sistemas Mecânicos
(
(
(
(
(
(

) Tomada de decisões centralizada.
) Participação e responsabilidade grupal.
) Relacionamento do tipo autoridade-obediência.
) Ênfase é individual e nos cargos da organização.
) Interdependência e responsabilidade compartilhada.
) Solução de conflitos através de negociação ou solução de
problemas.

a)
b)
c)
d)

1–2–1–1–2–1
2–1–2–2–1–2
1–2–1–1–2–2
2–1–2–2–1–1

92 – Para

que o texto selecionado, após centralizado, fique
formatado em duas colunas, com uma linha entre elas, conforme a
figura abaixo, qual deve ser o caminho utilizado no LibreOffice
Writer?

a) InserirLinha entre Colunas
b) ExibirColunas Marcar a caixa de seleção linha entre
colunas.
c) FormatarColunasInserir o número 3 na caixa intitulada
“Colunas” e selecionar a linha separadora desejada na caixa
de listagem “Linha”, pertencente à seção “Linha Separadora”.
d) FormatarColunasInserir o número 2 na caixa intitulada
“Colunas” e selecionar a linha separadora desejada na caixa
de listagem “Linha”, pertencente à seção “Linha Separadora”.

93 – Assinale a alternativa com a definição incorreta.
a) A Teoria Geral de Sistemas surgiu com os trabalhos do
biólogo Ludwing von Bertalanffy.
b) A Teoria Geral de Sistemas não busca solucionar problemas
ou tentar soluções práticas, mas produzir teorias e
formulações conceituais para aplicações na realidade
empírica.
c) A Teoria Geral de Sistemas fundamenta-se em três premissas
básicas, a saber: os sistemas existem dentro de sistemas, os
sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem de
sua estrutura.
d) Um dos pressupostos básicos da Teoria Geral de Sistemas
está relacionada à teoria dos sistemas em desenvolver
princípios unificados que atravessam horizontalmente os
universos primários das diversas ciências envolvidas, visando
ao objetivo da unidade da ciência e tecnologia.

Página 14

94 – No LibreOffice Writer, podemos realizar a seleção de um 98 – Os
bloco vertical ou “coluna” do texto que está separada por espaços
ou marcas de tabulação, conforme pode-se verificar na figura
abaixo. Para tanto, qual caminho deve ser utilizado para se alterar
o modo de seleção e se obter esse resultado?

a)
b)
c)
d)

EditarModo de seleçãoBloco
FormatarSeleçãoBloco
FormatarSeleçãoCaixa
EditarSelecionarCaixa

administrados podem fazer uso dos recursos
administrativos para provocar o reexame do ato pela
Administração Pública. Esses recursos podem ter efeito
a)
b)
c)
d)

99 – Qual teoria o psicólogo e consultor americano Frederick
Herzberg formulou para explicar o comportamento das pessoas
em situação de trabalho?

a)
b)
95 – Considerando os conceitos de eficiência e eficácia, c)
correlacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência d)
correta.
1 – Eficiência
2 – Eficácia

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

devolutivo ou apelativo.
apelativo ou suspensivo.
suspensivo ou devolutivo.
consecutivo ou suspensivo.

Otimizar a utilização dos recursos.
Cumprir tarefas e obrigações.
Ênfase nos meios.
Atingir objetivos.
Obter resultados.

100 – Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de
orçamento dentro da lei orçamentária anual segundo a
Constituição de 1988, em seu art. 165, § 5º.
a)
b)
c)
d)

1–1–1–2–2
2–1–1–2–1
1–1–2–2–2
2–1–1–2–2

Teoria Z.
Teoria X e Y.
Teoria dos dois fatores.
Teoria dos fatores tridimensionais da organização.

Orçamento da seguridade social.
Orçamento de investimento.
Orçamento monetário.
Orçamento fiscal.

96 – Por força de lei, as empresas devem elaborar, ao final de
cada Exercício Social, suas Demonstrações Financeiras. Com
relação a tais Demonstrações é incorreto afirmar que
a) devem ser complementadas por Notas Explicativas e por
outros quadros analíticos ou Demonstrações Contábeis
necessários ao bom esclarecimento da Situação Patrimonial e
do Resultado do Exercício.
b) em substituição à Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados, as empresas podem elaborar a Demonstração do
Resultado do Exercício.
c) as Sociedades Anônimas de Capital Aberto são obrigadas a
publicar seus resultados anualmente, nos jornais de maior
circulação do país.
d) é possível que as contas semelhantes sejam agrupadas, desde
que cumpram algumas exigências.

97 – De acordo com a transição do estilo administrativo a partir
da Administração por Objetivos (APO), relacione as colunas e
marque a alternativa com a sequência correta.
1 – Pré-APO
2 – Pós-APO

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Estilo autoritário.
Focalização no futuro.
Delegação e responsabilidade.
Ênfase em pessoas, mentalidade e tempo.
Ênfase no dinheiro, máquinas e materiais.
Iniciativa descentralizada dos subordinados.
Controle centralizado, funcional e tecnocrático.

1–2–2–2–1–1–2
1–2–2–2–2–2–2
2–1–1–1–1–2–1
1–2–2–2–1–2–1
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