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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA

03 – “Havia um mistério naquele movimento interno
da massa.” Qual é o mistério a que essa passagem se refere?
a)
b)
c)
d)

Na base de tudo, a fermentação,
no passado vista como coisa do diabo.
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Na Idade Média, os pães eram feitos nos mosteiros.
Havia mistério naquele movimento interno da massa,
que crescia como se tivesse vida própria. Por isso os
monges piedosos acompanhavam todo o processo a
rezar. Rezavam sempre e com fervor, pois acreditavam
que o crescimento da massa era arte do demônio.
Da mesma forma como havia o demo também atrás da
fabricação do queijo, da cerveja e do vinho. Se não fosse
o diabo, como explicar então aquela “vida” que de repente
começava a pulsar dentro daquela mistura inerte?
Foi só muito tempo depois que a humanidade
descobriu o que de fato acontecia naquele processo: era a
multiplicação de micro-organismos num conjunto de
reações químicas, que ficou conhecido então como
fermentação. Hoje, curiosamente, esse mesmo processo
está na base de uma das principais ciências do nosso
século: a biotecnologia [...].
Quando o mundo se deu conta dos potenciais da
biotecnologia, nos anos de 1970, teve início um
febril corre-corre nos meios científicos. Falava-se em
criar plantas perfeitas, enormes e imunes a pragas e
doenças, que revolucionariam a agricultura e resolveriam
o problema da fome no mundo. Na medicina, acreditava-se
que a cura do câncer, com a ajuda da nova ciência,
estaria ao alcance da mão. E apostava-se também na
criação de uma espécie de fonte da juventude,
desenvolvendo hormônios capazes de retardar o
envelhecimento das pessoas. Delirou-se, enfim.
(Revista Globo Ciência, n.º 2)

O crescimento do pão.
O surgimento do demônio.
O fato de os monges rezarem.
A fabricação de queijo, cerveja e vinho.

04 – Assinale

a alternativa cuja expressão não representa,
no texto, um desatino (falta de juízo, loucura) das pessoas
em relação à Ciência.
a)
b)
c)
d)

Febril corre-corre. (linha 20)
Delirou-se, enfim. (linha 28)
Fonte da juventude. (linha 26)
O que de fato acontecia naquele processo. (linha 12)

05 – Leia:
O uirapuru é um belo pássaro! Conta-se que, quando ele canta,
as demais aves da floresta se põe em silêncio para apreciá-lo,
pois é um momento em que se ouve gorjeios incomparáveis,
que encanta qualquer apreciador de uma boa melodia.
Qual dos verbos mencionados abaixo está com a concordância
correta no texto?
a)
b)
c)
d)

põe
ouve
canta
encanta

06 – Quantas palavras do texto abaixo apresentam erro no que
diz respeito ao emprego ou não do acento gráfico?

Bons argumentos têm aquele rapaz! O conteudo de sua fala
revela bem a pessoa observadora que sempre demonstrou ser.
importância a detalhes que muitos nem notam. É sempre bom
01 – De acordo com o texto, quais afirmações abaixo estão Da
ouví-lo.
corretas?
a) 1
I. A biotecnologia gerou muita expectativa nos meios
b) 2
científicos.
c) 3
II. Os monges medievais rezavam para se livrar dos efeitos do d) 4
demônio sobre o pão.
III. Logo a humanidade descobriu o que acontecia naquele
processo: a multiplicação de micro-organismos.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

a)
b)
c)
d)

II, somente.
I, somente.
II e III.
I e II.

07 – Leia:
“Desceram para o trapiche. A chuva entrava pelos buracos do
teto, a maior parte dos meninos se amontoavam nos cantos onde
havia telhado.” (Jorge Amado)

02 – Qual dos sentimentos abaixo não se verifica no texto?

O termo destacado no texto acima se classifica como

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Ingenuidade
Incredulidade
Entusiasmo
Euforia
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pronome demonstrativo.
pronome interrogativo.
pronome indefinido.
pronome relativo.

12 – Leia:

08 – Leia:

“O pardalzinho nasceu
Livre. Quebraram-lhe a asa.
Sacha lhe deu uma casa,
Água, comida e carinho.” (M. Bandeira)

“No mais interno fundo das profundas
Cavernas altas, onde o mar se esconde,
Lá donde as ondas saem furibundas [...]”

Os termos destacados no texto exercem, respectivamente,
Os termos destacados no texto acima exercem respectivamente
a função de
a função de
a) predicativo do objeto e predicativo do sujeito.
a) objeto direto e objeto indireto.
b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito.
b) adjunto adnominal e objeto indireto.
c) predicativo do sujeito e adjunto adnominal.
c) adjunto adnominal e predicativo do sujeito.
d) predicativo do objeto e adjunto adnominal.
d) predicativo do sujeito e predicativo do objeto.

09 – Quanto à voz dos verbos, relacione as colunas e, a seguir,

13 – Leia o poema abaixo, do poeta Mário Quintana.
Inscrição para um portão de cemitério
Na mesma pedra se encontram,
Conforme o povo traduz,
Quando se nasce  uma estrela,
Quando se morre  uma cruz.
Mas quantos que aqui repousam
Hão de emendar-nos assim:
“Ponha-me a cruz no princípio...
E a luz da estrela no fim.”

assinale a alternativa correta.
1 – voz ativa
2 – voz passiva

(
(
(
(

a)
b)
c)
d)

) A cidade de Mariana foi isolada
pela lama.
) Encontraram muitos corpos no
meio da lama.
) Encontraram-se muitos corpos
no meio da lama.
) A lama destruiu a cidade de
Mariana.

2-2-1-1
1-1-2-2
2-1-2-2
2-1-2-1

Analisando as figuras de linguagem presentes nesses versos,
é incorreto afirmar que
a)
b)
c)
d)

princípio e fim formam uma antítese.
a palavra pedra constitui uma prosopopeia.
repousam é um eufemismo para “estão mortos”.
cruz representa a morte, portanto constitui uma metonímia do
tipo concreto pelo abstrato.

10 – Leia e observe o emprego das vírgulas:

14 – Em qual alternativa a conjunção ou locução conjuntiva
O dicionário, que é conhecido como o “pai dos burros”, estabelece uma relação de sentido de concessão?
é verdadeiramente uma grande ferramenta de consulta. Ele traz
os significados das palavras, esclarece sobre a regência dos a) Os professores anunciaram que farão greve, ainda que
o Governo decida algum novo reajuste salarial.
verbos, menciona a classe gramatical, apresenta inúmeros
exemplos de frases e traz até a etimologia dos vocábulos. Sempre b) Mal o Governo anunciou uma negociação para um novo
que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, é a ele que
reajuste, os professores decidiram pela greve.
devemos recorrer.
c) Logo que o Governo pediu uma negociação, o sindicato dos
professores decidiu interromper a greve.
No texto acima, não há vírgula separando
d) Enquanto o sindicato e o Governo não decidirem o reajuste
a) adjunto adverbial.
exigido, os professores não retornarão às salas de aula.
b) orações coordenadas.
c) oração subordinada adverbial.
d) oração subordinada adjetiva explicativa.

15 – Leia:

São quatro cachorras muito amáveis, cada qual com suas
peculiaridades. Rose é uma cachorrinha arteira e serelepe,
com seu pelo e unhas pretas. Ciça é pacata e sorrateira, sempre
11 – Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância atenta com seus olhos e orelhas amarelos. Vilma,
por sua vez, apresenta bastante habilidades para vigiar a casa;
verbal.
atira-se em qualquer um que vê. E Ruth é meio sossegada e faz
a) Tu e ela não participarão do novo projeto de leitura da amizades facilmente à primeira vista.
Rede Municipal.
b) Tu e ela não participareis do novo projeto de leitura da Há um erro de concordância nominal na descrição de uma das
cachorras. Qual?
Rede Municipal.
c) Alunos, pais e professores, ninguém desistirá do novo projeto a) Rose
de leitura.
b) Ciça
d) Poucos recursos, falta de interesse, nada os farão desistir c) Vilma
do projeto.
d) Ruth
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16 – Leia:

20 – Leia:

“Ninguém no caís tem um nome só. Todos têm também um “Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril
apelido ou abreviam o nome, ou o aumentam, ou lhe acrescentam da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns
qualquer coisa que recorde uma história, uma luta, um amor.”
segundos.” (Machado de Assis)
(Jorge Amado)
Quantas orações coordenadas podemos depreender do texto
Os sujeitos dos verbos destacados no texto classificam-se, acima?
respectivamente, como
a) seis
a) simples e simples.
b) sete
b) indeterminado e simples.
c) cinco
c) simples e indeterminado.
d) quatro
d) indeterminado e indeterminado.

21 – Observe:
Aprecio muito Machado de Assis.
A obra de Machado de Assis é rica em metáforas.

17 – Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não
obedece à Norma Culta.
a) Deus nos dê muita saúde para que possamos assistir à nossa
vitória em breve!
b) O Reitor não se lembra dos detalhes do projeto de leitura
colocados pelos professores.
c) Em tratando-se de dúvidas sobre as normas da ABNT, procure
o revisor do projeto.
d) Ainda nos faltam os argumentos necessários para que
possamos conseguir recursos para nosso novo projeto.

18 – Assinale a alternativa que não contém aposto.

Reunindo corretamente as duas orações com o auxílio do
pronome relativo, temos:
a) Aprecio muito Machado de Assis, o qual sua obra é rica em
metáforas.
b) Aprecio muito Machado de Assis, cuja obra é rica em
metáforas.
c) A obra de Machado de Assis, cuja muito aprecio, é rica em
metáforas.
d) Aprecio muito Machado de Assis, a quem possui obra rica em
metáforas.

22 – Assinale

a) É sabido, pela história, que os índios, povo nativo da Ilha de
Vera Cruz, primeiro nome do nosso Brasil, transmitiram
muito de sua cultura e costumes aos portugueses.
b) O Futurismo, movimento lançado pelo poeta italiano Marinetti
em 1909, propunha a destruição do passado e a exaltação da
vida moderna.
c) “Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada:
Cobrai-a e não queirais, Pastor Divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.” (G. de Matos)
d) “Cada momento que passamos na internet será um minuto
a menos no mundo real, onde há um recurso valiosíssimo:
gente, como a caixa de supermercado, a bibliotecária e
os frequentadores de shopping center.” (Robert Wright)

a alternativa que não pode ser preenchida com
nenhuma conjunção adversativa.

a) A literatura abre-nos os olhos para os grandes temas da
vida, ....... a maioria das pessoas não a valorizam.
b) Esses livros trazem textos relevantes, ....... não achei a
informação que procurava.
c) É preciso tomar uma atitude decisiva, ....... do jeito que está
não dá para ficar.
d) Ele era negligente e desatento, ....... tinha um coração de ouro.

23 – Em qual alternativa o uso do acento grave foi empregado
corretamente?

a) Dos candidatos aprovados serão exigidos à qualquer hora
todos os documentos para a matrícula.
b) Após o término das provas, alguns candidatos fizeram alusão à
uma questão sem resposta.
19 – Leia:
c) Informaram aos candidatos que eles deveriam preencher toda a
ficha de inscrição à lápis.
“Durante a risada, ocorre a liberação da serotonina, um dos
d) À zero hora precisamente, seria divulgado o gabarito das
neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar.”
provas.
Em qual alternativa o termo destacado exerce a mesma função
sintática de pela sensação de bem-estar?
a) A propósito, quando foi a última vez que você deu uma boa
risada, hein?
b) Alguns cientistas dizem que as estruturas frontais do cérebro,
mais sofisticadas, estão associadas ao riso.
c) Os movimentos musculares do sorriso, dizem os cientistas,
melhoram um pouco o humor e liberam a serotonina.
d) Dizem alguns cientistas que vale a pena, até, olhar para si
mesmo no espelho, ao menos uma vez ao dia, e esboçar um
belo sorriso.

24 – Quanto à regência verbal ou nominal, assinale o segmento
que completa corretamente a frase abaixo.
Este é um lugar .......
a)
b)
c)
d)
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de que muito ouvi elogiar.
cuja beleza me encanta.
cuja natureza eu sou fascinado.
por que sempre nos referimos em nossas conversas.

25 – Em qual das alternativas a regência do adjetivo ansioso está 30 – Como

se classificam os pronomes destacados nos versos
abaixo, na ordem em que aparecem?

correta?
a)
b)
c)
d)

Capitu possuía olhos ansiosos a novas paisagens.
Capitu estava ansiosa em fazer a viagem com o esposo.
Capitu estava ansiosa para ler as cartas de amor de Bento.
Capitu estava ansiosa à visita que receberia do sócio de seu
esposo.

“Liberdade  essa palavra
que o sonho humano alimenta:
que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda.” (Cecília Meireles)
a)
b)
c)
d)

Demonstrativo, relativo e possessivo.
Possessivo, interrogativo e indefinido.
Indefinido, demonstrativo e relativo.
Demonstrativo, relativo e indefinido.

26 – Assinale a alternativa em que a concordância nominal está
incorreta.
a)
b)
c)
d)

31 – Assinale a alternativa que classifica
o
termo destacado no texto abaixo.
No jardim encantado de Branca de Neve, havia perfumado
lírio e rosa.
“Nosso céu tem mais estrelas,
No jardim encantado de Branca de Neve, havia rosa e lírio
Nossas várzeas têm mais flores,
perfumados.
Nossos bosques têm mais vida,
No jardim encantado de Branca de Neve, havia perfumados
Nossa vida mais amores.” (Gonçalves Dias)
lírio e rosa.
No jardim encantado de Branca de Neve, havia lírio e rosa a) Sujeito
b) Objeto direto
perfumada.
c) Objeto indireto
d) Complemento nominal

corretamente

27 – Leia:
Na verdade não existem meninos de rua.
Existem meninos na rua.

32 – Assinale a alternativa que não contém oração subordinada
adjetiva.

As expressões destacadas no texto exercem, respectivamente, a)
b)
a função de
c)
a) adjunto adnominal e adjunto adverbial.
b) adjunto adverbial e adjunto adnominal.
d)
c) adjunto adverbial e predicativo do sujeito.
d) predicativo do sujeito e adjunto adverbial.

28 – Leia:

O problema é que sua proposta não me agrada.
Eu disse a verdade à menina que me procurou hoje.
As pedras que me atiras servirão para construir o castelo de
tua ignorância.
A televisão, que é um grande invento, permite-nos o acesso
a inúmeras informações.

33 – Leia:

Quando entrou em casa, naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a
“Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não porta, perguntando se ele jantaria naquele momento. A mãe já
souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado.”
se transformara em uma linda estrela.
(Machado de Assis)
A oração destacada no texto acima se classifica como
Dentre os verbos presentes na frase acima, não há
subordinada substantiva
a) futuro do subjuntivo.
a) completiva nominal.
b) presente do indicativo.
b) objetiva indireta.
c) presente do subjuntivo.
c) objetiva direta.
d) pretérito imperfeito do indicativo.
d) predicativa.

29 – Leia:
A gratidão e a generosidade são duas qualidades muito nobres. 34 – Assinale a alternativa em que não há erro de ortografia.
Um homem de bem aplica essas virtudes em sua vida. Assim,
a) O Facebook é utilizado com o propósito de obter informação
ele deixa as pessoas felizes com suas atitudes.
sobre uma classe social privilegiada.
O texto acima é composto de três frases, cujos predicados b) O usuário que quizer poderá limitar a invasão de sua
classificam-se, respectivamente, como
privacidade. Basta apenas um delete.
c)
Aquele
que acredita ser vulnerável não tem conciência dos
a) nominal, verbal e verbo-nominal.
grandes
riscos que corre.
b) verbal, verbo-nominal e nominal.
d)
A
falta
de
malícia de alguns usuários os induz a correr risco
c) nominal, verbo-nominal e verbal.
desnescessário.
d) verbo-nominal, nominal e verbal.
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40 – Assinale a alternativa cujos verbos completam corretamente
as seguintes frases:

35 – Assinale a alternativa em que há metáfora.

a) A aeronave era um grande pássaro metálico devorando a
distância.
 Se ninguém ______ nesse caso, sabe lá Deus que fim terá.
b) A aeronave passou milhões de vezes pela revisão mecânica.
 No mesmo dia, ele _______ os documentos que perdera.
c) A aeronave brasileira perdia vagarosamente a altitude.
 Foram designados alguns advogados para que ______ a banca
d) A aeronave transportou os refugiados da Síria.
examinadora.
a)
b)
c)
d)

36 – Leia:
Quando nos comunicamos, selecionamos e combinamos as
palavras para que os enunciados sejam formados. À medida que
as frases são criadas, vamos incorporando a elas recursos
próprios da língua oral, como pausas, altura da voz, entonação,
interrupções bruscas.
No texto acima não há oração subordinada adverbial
a)
b)
c)
d)

final.
causal.
temporal.
proporcional.

37 – Numere

os parênteses de acordo com o gênero dos
substantivos e assinale a sequência resultante.
1 – Sobrecomum
2 – Comum-de-dois

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(
(

) motorista
) celebridade
) colega
) repórter
) testemunha

2-1-2-2-1
1-2-2-1-2
2-2-1-1-1
1-1-1-2-2

38 – Assinale

a alternativa em que a expressão grifada está
incorreta no que diz respeito ao uso ou não da crase.
a)
b)
c)
d)

Às vezes eu entendo por que ele age assim.
Refiro-me às vezes em que você esteve aqui.
Contamos às vezes em que ele nos procurou.
Durante o jantar, ele teve que fazer as vezes de garçom.

39 – Em qual alternativa a forma plural dos adjetivos compostos
está incorreta?
a)
b)
c)
d)

competição infanto-juvenil /competições infanto-juvenis
olho castanho-escuro / olhos castanhos-escuros
aluno surdo-mudo / alunos surdos-mudos
blusa azul-turquesa / blusas azul-turquesa
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intervir – reaveu – compossem
intervier – reaveu – compossem
intervir – reouve – compusessem
intervier – reouve – compusessem

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

45 – A receita pública caracteriza-se como um ingresso de
recursos ao patrimônio público, e suas categorias econômicas
trabalham com receitas correntes e de capital. Assinale abaixo
o item que corresponde a um exemplo de receitas de capital.

41 – Na Abordagem Sistêmica da Administração, o princípio
que estuda o comportamento com a finalidade de alcançar a) tributária
b) patrimonial
objetivos é o(a)
c) de contribuições
a) pensamento sintético.
d) da conversão, em espécie, de bens e direitos
b) expansionismo.
c) mecanicismo.
d) teleologia.

42 – As Escolas Empreendedoras de Aprendizado e de
Configuração passaram a predominar no campo da Estratégia
Organizacional. Correlacione cada Escola com sua respectiva 46 – Considerando as afirmativas abaixo, assinale a opção
premissa e, em seguida, assinale a alternativa que contém a correta.
sequência correta.
I - A polícia militar destina-se à polícia ostensiva e
1 – Escola Empreendedora ( ) O sistema coletivo, em geral, é
à preservação da ordem pública.
o que aprende, embora o líder
deva aprender por ser o II - A polícia federal destina-se a exercer, com exclusividade, as
2 – Escola de Aprendizado
funções de polícia judiciária da União.
principal aprendiz.
III
À
polícia civil, ressalvada a competência da União,
3 – Escola de Configuração ( ) A organização é maleável,
incumbem
as funções de policia judiciária e a apuração de
uma estrutura simples e
infrações
penais
e militares.
sensível às diretivas do líder.
(

a)
b)
c)
d)

) As estratégias resultantes
adquirem a forma de planos
ou padrões, posições ou
perspectivas,
cada
qual
a seu tempo e adequação
à situação.

1–3–2
2–1–3
3–2–1
3–1–2

Estão corretas
a)
b)
c)
d)

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

47 – Relacione as colunas, de acordo com os princípios que
regem a Administração Pública e, em seguida, assinale a
alternativa que contém a sequência correta.
1 – Motivação

43 – Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
Ao(À) __________________ compete a apreciação das 2 – Autotutela
contas do Presidente da República e o julgamento das contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
3 – Legalidade
valores públicos da administração direta e indireta.
a)
b)
c)
d)

Supremo Tribunal Federal
Tribunal de Contas da União
Controladoria-Geral da União
Secretaria do Tesouro Nacional

4 – Publicidade
5 – Razoabilidade

( ) Impõe limites à discricionariedade
administrativa, ampliando o âmbito
de apreciação do ato pelo Poder
Judiciário.
( ) A Administração Pública deve
indicar os fundamentos de fato e de
direito de suas decisões.
( ) É o controle da Administração em
relação aos seus próprios atos.
( ) Todos os atos da Administração
devem ser amplamente divulgados.
( ) A vontade da Administração pública
decorre da lei.

a) 5 – 2 – 4 – 1 – 3
b) 5 – 1 – 2 – 4 – 3
c) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
44 – Assinale a alternativa que contém a característica dos d) 2 – 3 – 5 – 1 – 4
contratos administrativos que não seria comum ou seria ilícita
entre os particulares, por conferir prerrogativa a uma das partes 48 – O Poder que cabe à Administração Pública para apurar
em relação à outra, no caso, a Administração, que é colocada em infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais
posição de supremacia sobre o contratado.
pessoas sujeitas à disciplina administrativa refere-se ao
a) Finalidade pública
a) Poder de Polícia.
b) Natureza intuito personae
b) Poder Normativo.
c) Presença de cláusulas exorbitantes
c) Poder Disciplinar.
d) Obediência à forma prescrita em lei
d) Poder Decorrente da Hierarquia.
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49 – Na era da informação, em meio às mudanças e incertezas, 54 – Marque

V para verdadeiro e F para falso e, a seguir,
proporciona novas ferramentas de trabalho, qual processo assinale a alternativa com a sequência correta.
contínuo tem como objetivo avaliar os produtos, os serviços e
( ) A Teoria das Relações Humanas concentra-se no estudo dos
as práticas dos concorrentes mais fortes e daquelas empresas que
grupos primários.
são reconhecidas como líderes empresariais?
( ) O moral dos empregados não foi considerado pela Teoria das
a) Reengenharia
Relações Humanas.
b) Benchmarking
( ) A concepção ingênua e romântica do operário desenvolvida
c) Qualidade total
pela Teoria das Relações Humanas foi alvo de críticas.
d) Estratégia organizacional
( ) Apesar das críticas, a Teoria das Relações Humanas abriu
novos horizontes à teoria administrativa em duas
orientações: a equação humana e o novo papel do
administrador.
a) V – V – F – F
clicou b) V – F – V – V
duas vezes sobre um gráfico de colunas que acabara de ser c) V – F – V – F
inserido no slide da apresentação e, logo após, clicou no botão d) F – V – V – F
ativar/desativar grade horizontal. Com isso, a citada militar

50 – Ao utilizar o Br Office.org Impress, a Sgt Solange

a)
b)
c)
d)

ativou a grade do eixo X no gráfico.
ocultou a grade do eixo X no gráfico.
movimentou o gráfico dentro do slide.
aplicou plano de fundo no eixo Y do gráfico.

55 – A

forma de organização humana que se baseia na
racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins)
pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no
51 – A Demanda Judicial utilizada para assegurar o alcance desses objetivos é a
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
a) burocracia.
constantes de registros ou bancos de dados de entidades
b) qualidade total.
governamentais ou de caráter público, diante da negativa da
c) estratégia organizacional.
autoridade administrativa de fornecimento dos dados solicitados
d) administração por objetivos.
refere-se à(ao)
a)
b)
c)
d)

Habeas-Data.
Ação Popular.
Mandado de Injunção.
Mandado de Segurança.

56 – O que é poder regulamentar?
a) É o poder que possui a Administração de editar ou vetar leis
aprovadas pelas Casas Legislativas, antes de sua publicação
52 – Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a
no Diário Oficial.
alternativa que completa corretamente a lacuna.
b) É o poder que cabe ao Chefe do Poder Executivo para editar
Tendo em vista a abordagem da escola iniciada por Taylor,
normas complementares à lei, para sua fiel execução.
a _______________ é um dos principais métodos científicos c) É a possibilidade das autarquias editarem normas para
aplicáveis aos problemas da administração.
suprimir lacunas na legislação referente a sua atuação.
d) É a faculdade da Administração de apresentar projetos de lei
a) lógica
para aprovação pelo Congresso Nacional.
b) hierarquia
c) mensuração
d) fundamentação

53 – O Princípio da Administração Científica de Taylor que deve 57 – Complete a frase:
ser seguido pela gerência, a fim de substituir o critério individual “De acordo com Alvin W. Gouldner, existem três tipos de
do operário e a improvisação do tipo empírico-prático por comportamento burocrático: a burocracia fingida, a burocracia
métodos baseados em procedimentos científicos, é o
representativa e a burocracia _____________.”
a)
b)
c)
d)

Princípio de Planejamento.
Princípio da Execução.
Princípio do Controle.
Princípio de Preparo.

a)
b)
c)
d)
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formal
fechada
legítima
punitiva

58 – Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas
abaixo, considerando os tipos de departamentalização;
em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:
(

(

(

(

(

a)
b)
c)
d)

) A departamentalização por clientela requer diferenciação
e agrupamento de atividades de acordo com a localização
onde o trabalho será desempenhado ou uma área de mercado
a ser servida pela empresa.
) A departamentalização por projetos tem a diferenciação
e o agrupamento das atividades de acordo com as saídas
e resultados referentes a um ou vários projetos da empresa.
) A departamentalização por produtos envolve o agrupamento
de atividades de acordo com o resultado da organização, isto
é, com o produto ou serviço realizado.
) A departamentalização por processo consiste no
agrupamento das atividades e tarefas de acordo com
as funções principais desenvolvidas na empresa.
) A departamentalização por funções apresenta a diferenciação
e o agrupamento por meio de sequência do processo
produtivo ou operacional.
V–F–F–F–V
F–V–V–V–F
F–V–V–F–F
V–F–F–V–V

61 – Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
O(A) __________________ é o órgão central do Sistema de
Administração Financeira Federal.
a)
b)
c)
d)

Banco Central do Brasil
Controladoria-Geral da União
Secretaria do Tesouro Nacional
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

62 – Como é conhecida a teoria matemática aplicada à solução
dos problemas administrativos?
a)
b)
c)
d)

Teoria Funcional
Teoria Operacional
Pesquisa Funcional
Pesquisa Operacional

63 – Uma das partes que compõe o Plano de Contas é o
a)
b)
c)
d)

razonete.
balancete.
elenco de contas.
regimes contábeis.

64 – Relacione as colunas de acordo com a definição de cada
59 – Relacione

as colunas, de acordo com os recursos do
BrOffice.org Impress, e, a seguir, assinale a alternativa que
contém a sequência correta.
1 – Bordas
2 – Tabela
3 – Hiperlink

4 – Mesclagem

a)
b)
c)
d)

1–3–4–2
1–4–3–2
3–2–1–4
4–2–3–1

( ) Fazem o contorno das células de uma
tabela.
( ) Duas ou mais células próximas podem
ser unidas formando uma única célula.
( ) É a conexão de um slide com um
arquivo,
com
uma
apresentação
personalizada ou com uma página da
Web.
( ) É o conjunto de linhas e colunas que
formam células distribuídas de maneira
ordenada e que podem receber conteúdo
de texto e de desenho.

elemento do ato jurídico, na ótica de Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência
correta.
1 – Finalidade

(

) É a exteriorização do ato.

2 – Motivo

(

) É o efeito jurídico imediato que o
ato produz.

3 – Objeto

(

4 – Forma

(

) É o resultado que a Administração
pretende alcançar com a prática do
ato.
) É o pressuposto de fato e de direito
que serve de fundamento ao ato
administrativo.

a)
b)
c)
d)

4–3–1–2
3–2–4–1
1–2–4–3
1–4–3–2

65 – Qual conta abaixo é um exemplo de Ativo Não Circulante?
a)
b)
c)
d)

Imobilizado
Disponibilidades
Empréstimos e Financiamentos
Passivo Exigível a Longo Prazo

60 – Segundo os termos que dispõem sobre o Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, quem visa avaliar a
gestão pública, pelos processos e resultados gerais, 66 – Qual é a modalidade de licitação entre quaisquer
e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
Administração ou produtos legalmente apreendidos ou
privado?
penhorados?
a) Corregedoria
a) Leilão
b) Fiscalização
b) Pregão
c) Patrimônio
c) Concorrência
d) Auditoria
d) Tomada de Preço
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67 – Pratica improbidade administrativa o servidor público que 71 – Graças ao desenvolvimento das ciências sociais, a teoria
enriquece ilicitamente no exercício do cargo ou função. À luz da administrativa sofreu uma revolução conceitual, transferindo sua
Constituição Federal vigente, serão impostas ao agente praticante preocupação para as pessoas que trabalham ou participam nas
organizações. Essa característica refere-se à
de improbidade administrativa as seguintes sanções:
a) Teoria Neoclássica.
I - suspensão dos direitos políticos
b) Teoria Estruturalista.
II - indisponibilidade de bens
c) Teoria Comportamental.
III - perda da função pública
d) Teoria das Relações Humanas.
IV - ressarcimento ao erário
Considerando as afirmativas acima, estão corretas
a)
b)
c)
d)

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

72 – Assinale a alternativa que contém um direito social que se
aplica aos militares das Forças Armadas.

68 – O ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento
de condição é o(a)
a)
b)
c)
d)

a) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e
pré-escolas.
b) Remuneração
do
serviço
extraordinário
superior,
no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
c) Seguro-desemprego, no caso de desemprego involuntário.
d) Fundo de garantia do tempo de serviço.

73 – Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas

Pagamento da despesa.
Liquidação da despesa.
Ordem de pagamento.
Empenho da despesa.

abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
(
(
(

69 – Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
_______________________ é a característica da Burocracia, (
segundo Max Weber, na qual uma organização se baseia na
separação entre a propriedade e a administração.
a)
a) Impessoalidade nas Relações
b)
b) Especialização da Administração
c)
c) Profissionalização dos Participantes
d)
d) Competência Técnica e Meritocracia

) A utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal é
exclusiva do portador nele identificado.
) Suprimento de fundos é a modalidade de realização de
despesa por meio de adiantamento concedido ao servidor.
) A concessão de suprimento de fundos a servidor que tenha
a seu cargo a guarda do material a adquirir quando não
houver, na repartição, outro servidor é permitida.
) Despesas que devam ser feitas em caráter sigiloso, conforme
classificação em regulamento, não podem ser objeto de
suprimento de fundos.
V–V–F–V
F–F–V–V
F–F–F –V
V –V–V – F

74 – Relacione os itens, e, a seguir, assinale a alternativa que
contém a sequência correta.

70 – Tendo em vista a aplicação de filtros nos dados, inserção e
1 – Teoria Estruturalista
formatação de gráficos no BrOffice.Org - Calc, marque V para
verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo e, em seguida,
2 – Teoria da Burocracia
assinale a alternativa com a sequência correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

) Na janela autoformatação do gráfico não é possível que seja 3 – Abordagem Clássica
trocada a série de dados.
proposta por Taylor
) O recurso Autofiltro, recurso de inserção de gráficos, permite
4 – Teoria das Relações
a seleção de dados de maneira rápida.
Humanas proposta por
) Inserir um gráfico significa dispor sua lista em ordem
Mayo
numérica ou alfabética, crescente ou decrescente.
) A aplicação do recurso Autofiltro utiliza a ocorrência dos
próprios dados nas colunas como critério de seleção.
V–V–F–F
F–V–F–V
V–F–V–F
F–F–F–V

a)
b)
c)
d)

1–4–3–2
2–3–4–1
3–2–1–4
4–1–3–2
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( ) Representa uma visão crítica
da organização formal.
( ) Deu ênfase ao homem e ao
clima
psicológico
de
trabalho.
( ) A eficiência foi o objetivo
básico perseguido.
( ) Pretendeu dar bases a um
modelo ideal e racional de
organização que pudesse ser
aplicado
às
empresas,
qualquer que fosse seu ramo
de atividade.

75 – Compete ao Conselho de Defesa Nacional

80 – Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
a) opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, do Estado de
correta.
Sítio e da Intervenção Federal.
b) celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso ( ) De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve
compreender todas as receitas e despesas.
Nacional.
c) decretar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio.
( ) Orçamento-programa é aquele que discrimina as despesas
d) decretar e executar a Intervenção Federal.
segundo sua natureza, dando ênfase aos meios.
( ) Os fundos instituídos e mantidos pelo poder público são
abrangidos pelo orçamento da seguridade social.
( ) A vigência dos créditos adicionais extraordinários, quando
houver expressa disposição legal, pode ultrapassar
o exercício financeiro.
76 – Assinale a alternativa que representa uma disfunção da
a) F – F – V – V
burocracia, segundo Merton.
b) V – V – F – F
a) Despersonalização do Relacionamento
c) V – F – F – V
b) Rotinas e Procedimentos Padronizados
d) F – V – V – F
c) Caráter Racional e Divisão do Trabalho
d) Completa Previsibilidade do Funcionamento

81 – Considere

as afirmativas abaixo sobre processo
77 – Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas administrativo e assinale a opção correta.
abaixo, considerando os aspectos básicos da Teoria da I - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou
Contingência, e, em seguida, assinale a alternativa com a
a pedido do interessado.
sequência correta.
II - Os atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.
( ) A Organização é de natureza sistêmica, ou seja, é um sistema
III - São admissíveis na instrução do processo administrativo
fechado.
todas as provas em direito permitidas, ainda que obtidas por
( ) As características organizacionais apresentam interação entre si
meios ilícitos.
e com o ambiente.
IV - É impedido de atuar em processo administrativo o servidor
( ) As
características
organizacionais
são
variáveis
ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na
independentes das características ambientais.
matéria.
V - Instaurado o processo administrativo, não é permitido ao
a) V – F – V
interessado desistir total ou permanentemente do pedido
b) F – F – V
formulado ou renunciar a direitos disponíveis.
c) F – V – F
d) V – V – F
Estão corretas
a)
b)
c)
78 – Que necessidades representam o 2º nível de necessidades d)
humanas, de acordo com a Teoria da Motivação apresentada
por Abraham Maslow?

a)
b)
c)
d)

Necessidades de Auto-realização
Necessidades de Segurança
Necessidades Fisiológicas
Necessidades Sociais

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

82 – Independentemente

das sanções penais, civis e
administrativas previstas em leis específicas, e outras sanções
previstas na Lei nº 8.249, de 2 de junho de 1992, o agente público
responsável pelo ato de improbidade administrativa que importa
em enriquecimento ilícito está sujeito às seguintes cominações:

79 – Em

relação aos formatos de arquivos que podem ser
a) suspensão da função pública e perda
abertos, editados e salvos pelo módulo de planilha do
um a três anos.
BrOffice.org – Calc, marque a alternativa que corresponde ao
b) perda da função pública e suspensão
formato de planilha no padrão de documento aberto.
três a cinco anos.
c) suspensão da função pública e perda
a) .ods
cinco a oito anos.
b) .odc
d) perda da função pública e suspensão
c) .odx
oito a dez anos.
d) .xls
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dos direitos políticos de
dos direitos políticos de
dos direitos políticos de
dos direitos políticos de

83 – Qual

o processo de contas ordinárias organizado com a 88 – Qual a Forma de Estado adotada no Brasil?
finalidade de possibilitar o exame conjunto da gestão de unidades a) República
administrativas não integrantes da estrutura da unidade b) Federação
jurisdicionada?
c) Democracia
d) Confederação
a) Processo de contas agregado
b) Processo de contas vinculado
c) Processo de contas consolidado
d) Processo de contas informatizado

84 – Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a alternativa
que completa correta e respectivamente as lacunas.
As necessidades _________________ e ______________
figuram, respectivamente, no topo e na base da pirâmide da
hierarquia de necessidades referentes à Teoria da Motivação, 89 – Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
apresentada por Abraham Maslow.
correta.
a) de estima – de segurança
( ) A situação líquida negativa ocorre quando o passivo
b) fisiológicas – de segurança
for maior que o ativo.
c) de autorrealização – sociais
d) de autorrealização – fisiológicas
( ) A soma dos bens e direitos (ativo) com as obrigações
(passivo) resulta na situação líquida patrimonial.
( ) Patrimônio é o conjunto de coisas capazes de satisfazer as
necessidades humanas ou de uma empresa e suscetíveis
de avaliação econômica.
85 – Relacione as colunas, de acordo com o previsto na ( ) O aspecto quantitativo do patrimônio consiste em
especificar, segundo a natureza de cada um, os bens,
Constituição Federal (1988). A seguir, assinale a alternativa que
contém a sequência correta, sabendo-se que cada número poderá
os direitos e as obrigações.
ser utilizado mais de uma vez.
a) V – F – V – F
b) V – F – F – F
1 – Direitos e Deveres
( ) trabalho
c) F – V – F – F
Individuais e Coletivos
( ) educação
d) F – V – V – V
( ) direito de herança
2 – Direitos Sociais
( ) previdência social
( ) defesa do consumidor
( ) direito de propriedade
a) 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1
b) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2
c) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1
90 – Relacione as colunas, de acordo com as características dos
d) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2
estilos de liderança enfatizados pela Teoria das Relações
Humanas, e, a seguir, assinale a alternativa que contém
a sequência correta, sabendo-se que cada número poderá ser
utilizado mais de uma vez.
86 – Entre os atributos abaixo discriminados, assinale o que
define que o ato administrativo deve corresponder a figuras 1 – Liderança Liberal
definidas previamente pela lei como aptas a produzir 2 – Liderança Autocrática
determinados resultados.
3 – Liderança Democrática
a) Presunção de Legitimidade
b) Presunção de Veracidade
( ) Grupo sem espontaneidade, nem iniciativa.
c) Auto-executoriedade
( ) Sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal.
d) Tipicidade
( ) Individualismo forte e agressivo e pouco respeito ao líder.
( ) Tarefas ao acaso, com produção medíocre.
( ) Trabalho dependente da presença física do líder.
( ) Ritmo de trabalho desenvolve-se sem alterações, mesmo sem
87 – A dívida ativa da União deve ser apurada e inscrita na
a presença do líder.
a)
b)
c)
d)

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral da República
Secretaria do Tesouro Nacional
Controladoria-Geral da União

a)
b)
c)
d)

1–2–2–1–1–3
2–3–1–1–2–3
2–3–1–3–3–2
3–1–3–2–2–1
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91 – No que se refere à inserção de observação nas células de 95 – Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas
uma planilha do BrOffice.org Calc, marque V para verdadeiro ou abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
F para falso nas afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a correta.
alternativa com a sequência correta.
( ) As despesas pagas antecipadamente são despesas que
( ) Pode-se colocar um breve comentário associado a uma
já tiveram a ocorrência de seus fatos geradores.
célula, independente de seu conteúdo existir ou não.
( ) A data da ocorrência do respectivo fato gerador é que
( ) Ao se criar o comentário, a célula fica marcada com
determina a inclusão da receita ou da despesa na apuração do
um ponto vermelho no canto superior direito.
resultado do exercício, para o regime de caixa.
( ) Ao se criar o comentário, seu conteúdo não poderá ser ( ) O Princípio da Competência estabelece que as receitas e
editado.
as despesas devam ser incluídas na apuração do resultado do
( ) O comentário criado não poderá ser excluído e sim editado.
período em que ocorrerem, independentemente de
seu recebimento ou pagamento.
a) V – V – F – F
( ) Uma conta de ativo, que represente o respectivo direito, será
b) F – V – F – V
debitada e uma conta que represente a respectiva receita será
c) V –V – F – V
creditada, para apropriação das receitas realizadas e ainda
d) F – V – V – F
não recebidas.

a) F – F – V – V
b) V – F – V – F
contém a sequência correta.
c) V – F – F – V
1 – Vinculação de Pagamento
( ) despesa de custeio e de d) F – V – V – F
transferências correntes
2 – Um dos principais objetivos ( ) despesa de investimentos
e de inversões financeiras
do SIAFI
( ) unificação dos recursos de
3 – Categorias econômicas de
caixa
do
Tesouro
despesas correntes
Nacional
( ) estabelecimento de limites
4 – Categorias econômicas de
de saques para os Órgãos 96 – Entre as opções abaixo, assinale a que contém destinações
despesas de capital
Setoriais de Programação das Forças Armadas.
Financeira e destes para as
a) Polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
unidades gestoras
b) Polícia Judiciária e apuração de infrações penais.
a) 1 – 3 – 4 – 2
c) Defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais.
b) 2 – 3 – 1 – 4
d) Patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais.
c) 3 – 4 – 2 – 1
d) 4 – 3 – 2 – 1

92 – Relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que

93 – O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado
I - pelo Ministério Público da União e dos Estados.
II - por partido político com representação no Congresso
Nacional.
III - por qualquer cidadão, nato ou naturalizado, no gozo de seus
direitos políticos.

97 – O

Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da
República e o Conselho de Segurança Nacional, decretar estado
de defesa. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas
afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.

(
IV - por organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
1 (um) ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados.
Considerando as afirmativas acima, estão corretas
(
a) I e III apenas.
b) I e IV apenas.
c) II e III apenas.
d) II e IV apenas.
(

efetuarmos a escrituração no livro Diário, (
o lançamento não conterá o seguinte elemento essencial:

) O estado de defesa será decretado para preservar ou
prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados,
a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e
iminente instabilidade institucional ou atingidos por
calamidades de grandes proporções na natureza.
) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a
quarenta e cinco dias, podendo ser prorrogado uma vez, por
igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua
decretação.
) Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de
qualquer pessoa não pode ser superior a trinta dias,
salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.
) Na vigência do estado de defesa é vedada a
incomunicabilidade do preso.

a)
b)
c)
d)

V–V–F–F
F–F–V–V
V–V–V–F
V–F–F–V

94 – Ao

valor
histórico
saldo da conta a ser debitada
local e data da ocorrência do fato

a)
b)
c)
d)
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98 – Relacione as colunas, considerando os conceitos das
demonstrações financeiras e, em seguida, assinale a alternativa
que contém a sequência correta.
1 – Balanço Patrimonial

(

2 – Demonstração do Valor (
Adicionado

3 – Demonstração do
Resultado do Exercício

(

4 – Demonstração de Lucros (
ou Prejuízos Acumulados

a)
b)
c)
d)

) Evidencia o patrimônio da
empresa
resumidamente,
quantitativa e qualitativamente.
) Tem por fim demonstrar o
quanto de riqueza foi gerada
pela empresa e como essa
riqueza foi distribuída.
) Tem por finalidade evidenciar
as reversões de reservas, o
lucro líquido do exercício e a
sua destinação.
) Evidencia o lucro ou prejuízo
obtido pela empresa no
desempenho
de
suas
atividades
durante
um
determinado período.

1–2–4–3
2–4–1–3
3–1–4–2
4–3–2–1

99 – Assinale a alternativa que apresenta o grupo de contas de
natureza credora.
a)
b)
c)
d)

Contas do Passivo – Contas de Despesas
Contas do Passivo – Contas de Receitas
Contas do Ativo – Contas de Despesas
Contas do Ativo – Contas de Receitas

100 – “A

Era da Informação surgiu graças ao impacto
provocado pelo desenvolvimento tecnológico e pela tecnologia da
informação”. Na Era da Informação, a nova riqueza,
o recurso mais valioso e importante é o(a)
a)
b)
c)
d)

capital financeiro.
meio ambiente.
conhecimento.
tarefa.
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