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Caderno de Provas
Questões Objetivas
ADMINISTRADOR
Instruções
1 Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2 Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.
4 A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas.
5 As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA
resposta.
6 O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta
azul ou preta).
7 A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem,
portanto, esclarecimentos.
8 O CANDIDATO deverá devolver ao FISCAL o Cartão Resposta, ao término de sua prova.

PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo para resolver a questão que o segue.
Ex Mai Love
Veloso Dias

Meu amor era verdadeiro,
O teu era pirata
O meu amor era ouro
E o teu não passava de um pedaço de lata

Meu amor era rio
E o teu não formava uma fina cascata
Meu amor era de raça
E o teu simplesmente um vira-lata

Ex my love, ex my love,
se botar teu amor na vitrine,
Ele nem vai valer 1,99

01. Assinale a opção FALSA a respeito do texto.
a) A canção revela que cada elemento do casal vê o amor a partir de ideias opostas.
b) Duas figuras de linguagem predominam na canção: metonímia e pleonasmo.
c) De raça e vira-lata são expressões antônimas.
d) O compositor explora a polissemia no uso das palavras pirata e cascata.
e) Duas figuras de linguagem predominam na canção: metáfora e antítese.

[1]

A tirinha a seguir deve ser utilizada para a questão 02.

(Disponível em <http://toninho05.blogspot.com.br/2014/04/tirinhas-do-cebolinha.html. Acesso em 22 de julho de 2017)

02. O sentido de “Posso usar o seu sapato” é diferente para o Cascão e para o Cebolinha. Isso

se deve à

a) sinonímia.
b) antonímia.
c) polissemia.
d) eufemismo.
e) catacrese.
A tirinha a seguir deve ser utilizada para a questão 03.

(Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/redacao/cinquenta-anos-mafalda.htm>. Acesso em: 20 de julho de 2017)

[2]

03. A partir da leitura da tirinha, compreende-se a respeito do pai de Liberdade, EXCETO:
a) Apesar de ter um candidato em quem pretenda votar, não está satisfeito com as opções
disponíveis.
b) Mesmo que seu candidato vença as eleições, isso não o coloca em situação de satisfação.
c) Às vezes supõe que não deixarão seu candidato governar, ainda que vença.
d) Tem um candidato preferencial, mas ainda não está decidido quanto a quem deve dar seu voto.
e) Não estará satisfeito como eleitor, ainda que seu candidato vença.

04. Leia a tirinha abaixo e marque V para VERDADEIRO e F para FALSO nas assertivas a
seguir. Depois, assinale a alternativa cuja sequência esteja de acordo com sua classificação.

( ) O personagem Chico Bento (à direita nos quadrinhos) compreendeu adequadamente o que
foi informado pelo personagem da esquerda.
( ) “Cabeça de gado” se refere ao animal inteiro por meio da produção de sentido que toma a
parte pelo todo.
( ) O equívoco de Chico Bento parte do momento em que não compreendeu que o outro
personagem se referia aos animais inteiros, não apenas às cabeças.
( ) “Cabeça de gado” apresenta um problema de redundância, assim como “surpresa
inesperada”
(

) Há ironia na expressão “cabeça de gado”, assim como em “cabeça de vento”.

a) F, V, V, F, F
b) F, F, V, F, V
c) V, V, F, V, V
d) V, V, V, F, F
e) F, V, F, V, V
[3]

Leia o poema a seguir para responder às questões 05, 06 e 07.
Rio Abaixo
Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga...

Um silêncio tristíssimo por tudo

Quase noite. Ao sabor do curso lento

Se espalha. Mas a lua lentamente

Da água, que as margens em redor alaga,

Surge na fímbria do horizonte mudo:

Seguimos. Curva os bambuais o vento.
E o seu reflexo pálido, embebido
Vivo há pouco, de púrpura sangrento,

como um gládio de prata na corrente,

Desmaia agora o Ocaso. A noite apaga

Rasga o seio do rio adormecido.

A derradeira luz do firmamento...
(Olavo Bilac, Poesia reunida, 1996)

Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga.

05.

Considere as alternativas a seguir acerca do poema “Rio abaixo” e marque V nas
VERDADEIRAS e F nas FALSAS.
( ) No poema, um grupo de pessoas navega num rio próximo aos bambuais.
( ) A cor do rio é caracterizada como púrpura, sangrenta.
( ) O reflexo do sol no rio forma a imagem de um gládio de prata.
( ) O tempo decorrido durante o poema passa do pôr do sol (ocaso) para a noite.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a) F, F, V, V
b) F, V, V, F
c) V, F, F, V
d) V, V, F, V
e) V, V, F, F

06. Acerca da frase “Curva os bambuais o vento”, encontrada no quarto verso da primeira

estrofe, é CORRETO afirmar que

a) há um problema de concordância verbal, uma vez que o verbo curvar deveria se flexionar no
plural para concordar com bambuais.
b) há um problema de concordância nominal, uma vez que o substantivo bambuais deveria estar
no singular para concordar com o verbo curvar.
c) não há problema de concordância, uma vez que o sujeito da frase é bambuais.
d) não há problema de concordância, uma vez que o sujeito da frase é o vento.
e) não há problema de concordância, uma vez que o sujeito da frase é inexistente.
[4]

07. O poema “Rio abaixo” apresenta alguns casos de hipérbato, que consiste na inversão da

ordem direta da oração (sujeito, verbo, complementos). Nesse sentido, assinale a alternativa que
NÃO apresenta um hipérbato.
a) A noite apaga a derradeira luz do firmamento.
b) Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga.
c) Vivo há pouco, de púrpura sangrento, desmaia agora o Ocaso.
d) Curva os bambuais o vento.
e) Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga.
Observe a tirinha abaixo para responder à questão 08.

(Disponível em: <https://adaoiturrusgarai.wordpress.com/>. Acesso em: 21 jul. 2017)

08. A ambiguidade da tirinha se encontra na relação polissêmica da palavra nada, que pode

ser lida como:

a) verbo ou adjetivo.
b) substantivo ou pronome.
c) verbo ou advérbio.
d) verbo ou pronome.
e) substantivo ou adjetivo.

[5]

Leia o fragmento abaixo, extraído do texto de Gregorio Duvivier, publicado na Folha de S.
Paulo em 01 de maio de 2017, e responda às questões 9 e 10.

Só no Brasil mesmo para fazer greve em dia útil
Tem certas coisas que só existem no Brasil mesmo. Sexta-feira vimos surgir um novo fenômeno
bem brasileiro: a greve em pleno dia de trabalho. Greve, como todos sabem, é algo que se faz no
feriado, pra não atrapalhar ninguém. O marido da Ana Hickmann calcula que perdeu R$ 25 mil.
Vocês já viram a sala da casa dele? Aquilo precisa de 15 pessoas pra limpar. Deve tá uma nojeira.
Claro que o trabalhador pode protestar. Mas primeiro tem que pensar na sociedade. Tem que
escolher um dia bom. Feriado serve pra isso: você pode ir à praia, ao sítio ou fazer greve. Vai do
gosto de cada um.
Jesus, por exemplo, poderia ter nascido em qualquer dia. Mas nasceu no Natal. Por quê? Porque
era feriado. Ele sabia que quando nascesse ia parar tudo, daí ele escolheu uma data em que já tá
tudo parado, pra não atrapalhar o marido da Ana Hickmann. E ainda nasceu uma semana antes
do Réveillon, numa época que todo o mundo já tá mais tranquilo, dá pra emendar as duas datas,
ir pra Bahia. E vamos combinar que ele morreu numa época ótima, também. Mas isso a gente
deve aos romanos. Os romanos sabiam tudo de calendário. Podiam ter matado Jesus em qualquer
época, mas escolheram a Páscoa, pra não atrapalhar o trânsito nem a vida de ninguém.
Dom Pedro foi outro que arrasou: declarou a independência num feriado, o 7 de Setembro, pra
não atrapalhar a vida de ninguém. Tem dia melhor pra declarar uma independência que o Dia da
Independência? Matou dois coelhos com um feriado só.
O problema é que o pessoal quer fazer baderna. Desse jeito ninguém consegue nada. O que falta
nesse povo é gentileza. Quer alguma coisa? Pede com jeitinho. E para de falar mal da pessoa pra
quem você tá pedindo. É indelicado.
[...]

09. Considere as seguintes assertivas a respeito do texto de Gregorio Duvivier:
I - Gregório critica, no texto, o fato de os grevistas não se preocuparem com o restante da
sociedade no momento em que decidem deflagrar uma greve em dias úteis.
II - Ao retomar a referência ao marido da Ana Hickmann, o autor satiriza o fato de ele ter
calculado um prejuízo de R$ 25 mil, causando, dessa forma, humor no texto.
III - O texto é construído através de uma linguagem formal, o que se deve ao fato de circular em
um jornal de amplo alcance, atingindo, desse modo, um público diversificado.
IV - O texto de Gregório é inteiramente construído através do recurso irônico, expressando a
opinião do autor a respeito das opiniões contrárias à greve geral ocorrida na sexta-feira anterior
à publicação do texto.
[6]

V - As referências aos feriados históricos e religiosos se dão de forma humorada, já que o autor
busca afirmar a necessidade de se estabelecer um feriado em dias úteis.
VI - Gregório brinca, através da ironia, com o fato de existirem críticas às greves realizadas em
dias úteis, já que esse tipo de manifestação busca, de forma geral, chamar a atenção e causar
algum tipo de prejuízo.
Assinale a alternativa que contém apenas assertivas CORRETAS.
a) I, III, V, IV
b) II, IV, VI
c) I, II, IV
d) III, IV, V
e) I, II, III, V

10. Assinale a opção CORRETA quanto à correspondência dos trechos do texto e os comentários

que os seguem, indicando V para VERDADEIRO e F para FALSO.

( ) ‘Quer alguma coisa? Pede com jeitinho.’: Ironiza o fato de os trabalhadores nada pedirem
a patrões durante uma greve, já que os trabalhadores reivindicam direitos, ou seja, o que não
lhes é devido.
( ) ‘E para de falar mal da pessoa pra quem você tá pedindo. É indelicado’: A pessoa a quem
se estaria supostamente pedindo é o sindicato, a quem, ironicamente, Gregório sugere que se
elogie.
( ) ‘Greve, como todos sabem, é algo que se faz no feriado, pra não atrapalhar ninguém.’:
A frase é irônica, expressando exatamente o contrário, ou seja, que a greve é a paralisação do
trabalho, como forma de obter atenção a direitos do trabalhador, e, assim sendo, é impróprio
chamar greve a uma manifestação feita em feriado.
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, F, V
d) V, V, F
e) F, V, V

[7]

MATEMÁTICA
11. Seis livros diferentes estão distribuídos em uma estante de vidro, conforme a figura abaixo:

Considerando-se essa mesma forma de distribuição, de quantas maneiras distintas esses livros
podem ser organizados na estante?
a) 30 maneiras
b) 60 maneiras
c) 120 maneiras
d) 360 maneiras
e) 720 maneiras

12. A tabela abaixo mostra a classificação dos dez primeiros times na série A do brasileirão

2017, após 14 rodadas.

A distribuição da pontuação ocorre da seguinte maneira: três pontos por vitória, um por empate
e nenhum por derrota. Ao final do primeiro turno, ou seja, após a 19ª rodada, o aproveitamento
percentual máximo de pontos que o Vasco conseguiria alcançar seria, aproximadamente, de:
a) 61,4%
b) 83,3%
c) 78,5%
d) 73,6%
e) 59,5%
[8]

13. O gráfico que melhor representa a função y = 2x, para o domínio em R+ é:
a)

d)

b)
e)

c)

[9]

14.

Dispondo-se de seis cores distintas de tinta e uma bandeira com formato retangular,
composta por exatamente quatro faixas horizontais. Determine de quantas formas diferentes
pode-se pintar essa bandeira, de modo que as faixas adjacentes não possuam a mesma cor.
a) 6!
b) C6, 4
c) A6, 4
d) 6 . 53
e) 4!

15. Senhor Paulo comprou cinco presentes distintos e pretende distribuí-los para duas crianças.

De quantas formas ele pode distribuir todos os presentes para as duas crianças, com a restrição
de que cada uma deve receber pelo menos um presente?
a) 25 – 2
b) C5, 2
c) A5, 2
d) 5!
e) 32

[ 10 ]

INFORMÁTICA
16. Uma planilha eletrônica criada no LibreOffice Calc foi preenchida no intervalo de células

A1 até B5 com valores numéricos inteiros positivos, conforme a figura a seguir. A célula B6
foi preenchida com a função =SOMA(A1:B5), entretanto, o mesmo resultado seria obtido de
diversas outras formas. Marque, nas opções abaixo, aquela que NÃO apresentaria o mesmo
resultado.

a) =A1+A2+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+B5
b) =SOMA(A1:A5;B1:B5)
c) =SOMA($A1:$B5)
d) =SOMA(A1:A5)+SOMA(B1:B5)
e) =A1:B5

17. Com relação aos conceitos de segurança de informação, marque (V) para as afirmativas

VERDADEIRAS e (F), para as FALSAS.

( ) Um filtro de spam é um software que tenta bloquear e-mails indesejados.
( ) Um cracker é um vírus de computador utilizado para capturar senhas do usuário.
( ) Um vírus é um programa de computador capaz de unir-se a arquivos e reproduzir-se
repetidamente.
( ) A criptografia é o processo de converter uma mensagem eletrônica original em um formato
que possa ser compreendido somente pelos destinatários pretendidos.
( ) São denominados zumbis os computadores que ficam inutilizados após a infecção por um
worm.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.
a) V, F, V, V, F
b) F, F, V, V, V
c) V, V, F, V, V
d) F, V, V, F, F
e) F, F, V, V, F
[ 11 ]

18. Um mecanismo de busca é uma ferramenta que possibilita encontrar informações na web.
Há diversos operadores que auxiliam na busca de resultados mais precisos. Sobre os operadores
de refinamento do buscador Google, marque a alternativa INCORRETA.

a) Para excluir palavras da pesquisa, deve ser colocado o sinal – (sinal de menos) antes da
palavra que se queira deixar de fora.
b) Para pesquisar uma correspondência exata, a frase pesquisada deve ser colocada entre aspas
duplas.
c) Para combinar pesquisas, os termos pesquisados devem ser separados pelo operador OR.
d) O ícone microfone permite realizar a pesquisa por voz sem a necessidade de digitar o termo
a ser pesquisado.
e) Para pesquisar com caracteres curinga, deve ser utilizado o operador # na palavra ou frase
onde se deseja deixar um marcador.

19. Para criar uma tabela simples, apenas com dados alfanuméricos, sem fórmulas, alguns

aplicativos podem ser usados. Marque a alternativa CORRETA que contém somente aplicativos
do LibreOffice que permitem realizar essa tarefa.
a) Excel, Word, PowerPoint.
b) Calc, Excel, Word.
c) Excel, Writer, Calc
d) Calc, Writer, Impress.
e) PowerPoint, Impress, Calc.

20.

Sobre a classificação dos computadores quanto ao porte, em face do que é oferecido
atualmente, associe a segunda coluna com a primeira:
(1) Mainframe

( ) Utilizado quando o problema é o tempo de cálculo.

(2) Supercomputador

( ) Computador dedicado ao processamento de grande
volume de informações.

(3) Microcomputador

( ) Também conhecido como laptop ou Notebook

(4) Computador Portátil

( ) Também conhecido como Handheld ou PDA

(5) Computado de mão

( ) Computador de pequeno porte para uso pessoal

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
a) 2, 1, 5, 4, 3
b) 2, 1, 4, 5, 3
c) 1, 2, 4, 5, 3
d) 1, 3, 4, 5, 2
e) 4, 3, 5, 2, 1
[ 12 ]

LEGISLAÇÃO
21

Nos termos da Constituição Federal de 1988, ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições,
EXCETO:
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função.
b) investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
c) investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, o valor pago será de 50%,
como se no exercício do cargo estivesse.

22

De acordo com a Lei 11.091/05, para fins de Progressão por Capacitação Profissional, aos
servidores titulares de cargos de Nível de Classificação E, pode-se afirmar que:
a) é possível a utilização de certificados de cursos relacionados à área de atuação, com carga
horária inferior a 20 horas.
b) não há necessidade de curso de capacitação para progressão, por tratar-se de cargo de nível
superior.
c) é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor, nos últimos
cinco anos que antecedem o pedido.
d) é possível a utilização de disciplinas isoladas, com aproveitamento, na condição de aluno
regular, em cursos de Mestrado e Doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação-MEC,
que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo.
e) Não é permitido o somatório de carga horária na concessão de Progressão por Capacitação.

[ 13 ]

23 Nos termos da Lei 9394/05, NÃO é finalidade da educação superior:
a) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo.
b) formar diplomados em áreas específicas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais restritos e para a participação no desenvolvimento de alguns setores da sociedade
brasileira.
c) incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, visando o desenvolvimento da
ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, e desse modo aperfeiçoar as relações do
homem com o meio em que vive.
d) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras
formas de comunicação.
e) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, integrando os
conhecimentos continuamente adquiridos.

24 Nos termos da Lei 8666/93, são modalidades de licitação, EXCETO:
a) processo seletivo.
b) tomada de preços.
c) convite.
d) concurso.
e) leilão.

25 Nos termos da Lei 11.892/08, entre outros requisitos, poderão candidatar-se ao cargo de Reitor:
a) qualquer servidor do Quadro de Pessoal Ativo Permanente, que não esteja em estágio
probatório.
b) apenas servidores ocupantes de cargo de nível superior.
c) somente servidores com mais de 10 (dez) anos no cargo e que não respondam a processo
administrativo disciplinar.
d) os diretores gerais dos campi.
e) docentes do Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer um dos campi que integram
o Instituto Federal, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em
instituição federal de educação profissional e tecnológica.

[ 14 ]

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
26. Marque a opção que está INCORRETA, de acordo com o artigo 50, da Lei n. 9.784/1999,
segundo a qual “os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando”:
a) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.
b) decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública.
c) dispensem recursos administrativos.
d) deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais.
e) imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções.

27. Marque a alternativa que está INCORRETA, no que diz respeito ao exercício financeiro,
conforme a Lei 4.320/1964:

a) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
b) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas.
c) Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro,
distinguindo-se as processadas das não processadas.
d) Pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas.
e) Os empenhos que pertencem a conta de créditos com vigência plurianual e que tenham sido
liquidados serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito.

28.

De acordo com Chiavenato (2009), “o recrutamento é um conjunto de técnicas e
procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar
cargos dentro da organização. [...] Para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de
candidatos suficiente para abastecer adequadamente o processo de seleção.” Segundo o autor,
uma das vantagens do recrutamento externo é que:
a) exige que os novos empregados tenham potencial de desenvolvimento para ser promovido a
alguns níveis acima do cargo em que estão sendo admitidos e motivação suficiente para chegar lá.
b) aproveita os investimentos da empresa em treinamento de pessoal, que, muitas vezes, retornam
quando o empregado passa a ocupar cargos mais elevados e complexos.
c) geralmente afeta a política salarial da empresa e influencia as faixas salariais internas,
principalmente quando a oferta e a procura de recursos humanos estão em situação de
desequilíbrio.
d) renova e enriquece os recursos humanos da organização, principalmente quando a política é
a de admitir pessoal com gabarito igual ou melhor do que o já existente na empresa.
e) desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal, tendo em vista que as oportunidades
são oferecidas aos que demonstram condições de merecê-las.
[ 15 ]

29. A gestão da cadeia de abastecimento diz respeito às práticas de gestão que são necessárias
para que todas as empresas agreguem valor ao cliente, desde a fabricação dos materiais, passando
pela produção de bens e serviços e pela distribuição, até a entrega final ao cliente.
Assinale a alternativa CORRETA quanto aos objetivos da cadeia de abastecimento:
a) diminuir o retorno dos investimentos.
b) aumentar as margens dos produtos.
c) manter a produção.
d) aumentar o tempo total da cadeia.
e) manter os custos de fornecimento.

30.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as receitas
orçamentárias correntes são provenientes de:
a) recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão.
b) instrumentos de financiamento de programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as
finalidades públicas.
c) recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado.
d) recursos financeiros de bens e direitos destinados a atender despesas de capital.
e) tributos, contribuições e exploração do patrimônio estatal.

31. Segundo Porter (2004), uma decisão estratégica crucial para a concorrência em indústrias

emergentes é a oportunidade adequada de entrada. Uma entrada prematura envolve risco
elevado, mas pode envolver também barreiras de entrada menores e proporcionar um grande
retorno. Uma entrada prematura é adequada quando se verificam circunstâncias gerais como:
a) os custos de abertura do mercado são grandes, incluindo esclarecimento ao consumidor,
aprovações legais e pioneirismo tecnológico.
b) as vantagens absolutas de custo podem ser ganhas pelo comprometimento antecipado dos
suprimentos de matérias-primas e canais de distribuição.
c) a concorrência inicial e a segmentação de mercado são em bases diferentes das que serão
importantes mais tarde no desenvolvimento da indústria.
d) a concorrência inicial com empresas pequenas e recém-criadas será dispendiosa, mas essas
empresas serão substituídas posteriormente por uma concorrência mais vantajosa.
e) a evolução tecnológica tornará os investimentos iniciais obsoletos e permitirá que as empresas
que entrarem mais tarde tenham uma vantagem por disporem dos produtos e dos processos mais
novos.
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32.

O art. 13, da Lei 8.666/93, descreve os serviços técnicos profissionais especializados.
Marque a alternativa que NÃO configura um serviço dessa natureza.
a) restauração de quaisquer obras e bens.
b) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços.
c) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.
d) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
e) pareceres, perícias e avaliações em geral.

33.

Assinale a alternativa CORRETA acerca das Definições Básicas da dívida e do
endividamento, conforme Lei 101/2000, art. 29.
a) Dívida púbica consolidada ou fundada: dívida pública representada por títulos emitidos pela
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
b) Refinanciamento da dívida mobiliária: compromisso de adimplência de obrigação financeira
ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.
c) Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título e aquisição financiada de bens.
d) Dívida pública mobiliária: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras
do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da
realização de operações de crédito.
e) Concessão de garanti a: equipara-se à operação de crédito, ao reconhecimento ou à confissão
de dívidas pelo ente da Federação.

34.

A Lei 10.520/2002, determina regras para a fase externa do pregão, iniciada com a
convocação dos interessados. Com base no disposto no art. 4º, é INCORRETO afirmar que:

a) o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não
será inferior a 5 (cinco) dias úteis.
b) no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas,
devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência
dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
c) aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a
indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.
d) no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor.
e) examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade
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35. O levantamento de necessidades de treinamento é uma forma de diagnóstico que deve se

basear em informações relevantes. Para Chiavenato (2009) muitas dessas informações devem ser
agrupadas sistematicamente, enquanto outras estão disponíveis aos administradores de linha.

Analise a alternativa que NÃO representa um meio para o levantamento de necessidades de
treinamento:
a) Avaliação de desempenho – através da avaliação de desempenho é possível descobrir os
empregados que executam suas tarefas abaixo de um nível satisfatório e averiguar os setores da
empresa que reclamam atenção imediata dos responsáveis pelo treinamento.
b) Entrevista de saída – quando o empregado está deixando a empresa é o momento mais
apropriado para conhecer sua opinião sincera sobre a organização e as razões que motivaram a
sua saída.
c) Entrevistas com supervisores e gerentes – referências a problemas solucionáveis através do
treinamento surgem por meio de contato direto com os responsáveis pelos vários setores.
d) Solicitação de supervisores e gerentes – discussões interdepartamentais acerca de assuntos
concernentes aos objetivos organizacionais e problemas organizacionais.
e) Questionários – pesquisas através de questionários e listas de verificação que coloquem em
evidência as necessidades de treinamento.

36. Sobre as políticas de estoque propostas por Dias (2010), assinale a alternativa CORRETA:
a) Os gestores de estoques que necessitam repor os estoques em regime inflacionário se deparam
com problemas complexos, já que o volume de vendas aumenta e, certamente, os preços estão
sendo reajustados constantemente.
b) O ponto central na política de estoques é o ponto de pedido.
c) Em todas as situações o lucro sobre as vendas supera a reposição do estoque.
d) As diretrizes das políticas de estoques determinam até que ponto será permitida a especulação
com estoques, fazendo compra postergada com preço mais baixo ou comprando uma quantidade
menor para obter desconto.
e) Deve-se determinar até que níveis deverão flutuar os estoques para atender a uma alta ou
baixa das vendas ou a uma alteração de consumo.

[ 18 ]

37.

Em relação ao Manual SIAFI, em que trata Das Providências, marque a alternativa
CORRETA:
a) O Manual SIAFI constitui fonte de consulta que permite o acesso parcial dos usuários em
matéria pertinente à contabilidade e à execução financeira dos municípios.
b) O Manual SIAFI institui norma referente à contabilidade e execução orçamentária, financeira,
de forma a padronizar os conceitos, normas e procedimentos dos atos e fatos da Administração
Pública Estadual.
c) O Manual SIAFI observará as orientações e os procedimentos do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP e do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF aplicandoos no âmbito da União.
d) O Manual SIAFI institui instrumento eficiente de orientação comum aos gestores da União,
estabelecendo metas administrativas.
e) O Manual SIAFI é um documento que registra, de forma, as normas e procedimentos contábeis.

38.

De acordo com Dias (2010), selecionar equipamentos de movimentação não é tarefa
fácil. Principalmente porque cada operação não pode ser vista isoladamente, mas como parte
integrante de todo o sistema de produção e estocagem. Examine as alternativas abaixo sobre
tipos de equipamentos de movimentação de mercadoria e assinale a CORRETA:
a) Os carrinhos são os mais antigos e mais simples equipamentos para manejo de cargas. A sua
vantagem é ser silencioso e de baixo custo de manutenção, porém a desvantagem é que possui
alto custo de manutenção e baixa produtividade.
b) As empilhadeiras laterais manobram cargas pesadas, compridas e desajeitadas em pequenos
espaços, a maiores distâncias que as convencionais. A sua vantagem é que possui mais
estabilidade que as empilhadeiras convencionais e possui grande velocidade de deslocamento,
já a desvantagem é que não são fabricadas no Brasil e possuem preço inicial superior ao das
empilhadeiras convencionais.
c) As pontes rolantes movimentam desde pequenas cargas de 500kg até 300t. A sua vantagem é
que podem carregar e descarregar em qualquer ponto, possibilitando adequado posicionamento
de carga, mas a desvantagem é que possuem durabilidade pequena.
d) As carretas podem ser usadas de forma isolada ou em comboios e transportam grandes volumes
entre unidades industriais. A sua vantagem é o baixo custo operacional e a desvantagem é o alto
investimento.
e) O transportador de rodízios movimenta cargas unitárias médias e leves, tais como embalagens,
caixas, engradados, componentes e contenedores com material a granel. A sua vantagem é que
não requer acionamento mecânico, pois funciona em declive, porém a desvantagem é que ocupa
muito espaço e a sua estrutura de sustentação é complexa e pesada.
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39. Em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a despesa

pública pode ser classificada em despesa orçamentária e extraorçamentária. Analise as afirmativas
abaixo e assinale a CORRETA:
a) As despesas de caráter orçamentário necessitam de recurso público previsto para a sua
realização e devem ser autorizadas pelo Ministério Público.
b) O pagamento de restos a pagar são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em
exercícios anteriores, ou seja, pertencem a exercícios anteriores, de acordo com seu respectivo
empenho, de forma que nos seguintes serão consideradas orçamentárias.

c) Um exemplo de despesa de natureza extraorçamentária é a contratação de bens e serviços para
a realização de determinada ação, como serviços de terceiros, pois se faz necessária a emissão
de empenho para suportar esse contrato.
d) Os benefícios da Previdência Social adiantados pelo empregador, como pagamento de saláriofamília, salário-maternidade e auxílio natalidade, por força de lei, têm natureza orçamentária e,
posteriormente, serão objeto de compensação ou restituição.
e) A caução em dinheiro constitui uma garantia fornecida pelo contratado e tem como objetivo
assegurar a execução do contrato celebrado com o poder público. Ao término do contrato,
se o contratado cumpriu com todas as obrigações, o valor será devolvido pela administração
pública. Caso haja execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração pelos
valores das multas e indenizações a ela devidos, será registrada a baixa do passivo financeiro em
contrapartida à receita orçamentária.

40.

O Art. 2º, Lei Nº 9.784/1999, trata dos critérios a serem observados nos processos
administrativos. Por esses critérios, entende-se que:
I. Processos administrativos devem atender a fins de interesse geral, vedada a renúncia total
ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei.
II. É vedado qualquer tipo de promoção pessoal de agentes e autoridades.
III. É vedado o sigilo de quaisquer atos administrativos.
IV. É proibida a cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei.
V. Admite-se a aplicação retroativa de uma nova interpretação da norma administrativa em
casos em que esta garante um melhor atendimento do fim público a que se dirige.
Marque a alternativa CORRETA.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas
e) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas
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41.

O Art. 9º, Lei Nº 9.784/1999, trata daqueles que são legitimados como interessados no
processo administrativo. Sendo assim, é INCORRETO o que se afirma em:
a) Todos aqueles que têm direitos individuais que possam ser afetados pela decisão a ser adotada
são legitimados como interessados, contanto que iniciem o processo administrativo.
b) Um sindicato é legitimado como interessado, no tocante a direitos e interesses coletivos.
c) Um cidadão é um interessado em um processo administrativo tanto quando o inicia como
titular de direitos individuais quanto quando o inicia no exercício do direito de representação.
d) Um estabelecimento comercial é um interessado em um processo administrativo quando o
inicia como titular de interesses individuais.
e) As pessoas ou as associações legalmente constituídas são legitimadas como interessados
quanto a interesses difusos.

42. No que tange à competência quanto ao processo administrativo, é CORRETO afirmar que:
a) é permitido a um titular de órgão administrativo delegar parte da sua competência a
outros titulares, contanto que sejam hierarquicamente subordinados, quando a delegação for
fundamentada por razões técnicas e atenda melhor ao interesse público.
b) é permitida a delegação de edição de atos normativos, salvo quando estes tratarem de matérias
de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
c) a autoridade delegante responde conjuntamente sobre as decisões adotadas por delegação,
contanto que esta qualidade seja mencionada explicitamente pelo delegado.
d) apesar de discricionário, o ato de delegação deve ser publicado em meio oficial e deve
especificar, dentre outras informações, matérias e poderes transferidos, bem como os limites de
atuação do delegado.
e) a autoridade delegante pode revogar o ato de delegação a qualquer tempo, sem necessidade de
publicação em meio oficial.

43. Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é INCORRETO afirmar que:
a) deve dispor sobre critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses
previstas nos artigos 4º, 9º e 31 da Lei Complementar Nº 101/00.
b) expressa as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas
financiados com recursos dos orçamentos.
c) conterá o Anexo de Metas Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes.
d) a avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral de previdência social é item
obrigatório do Anexo de Metas Fiscais.
e) o Anexo de Riscos Fiscais deve dispor dos riscos capazes de afetar as contas públicas,
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
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44. De acordo com o art. 59, Lei Complementar Nº 101/00, a fiscalização da gestão fiscal é de
responsabilidade direta do:
a) Poder Judiciário.
b) Ministério Público.
c) Sistema de controle interno de cada Poder.
d) Tribunal de Contas.
e) Poder Legislativo.

45. Quanto à classificação de contas no Balanço Patrimonial é CORRETO afirmar que:
a) o grupo Diferido foi extinto como grupamento de contas do balanço patrimonial por força da
Medida Provisória nº 449/08 e da Lei nº 11.941/09.
b) a Despesa do exercício seguinte é uma despesa antecipada e deve ser classificada no Passivo
Circulante.
c) os bens intangíveis pertencem à conta Imobilizado.
d) o leasing financeiro é contabilizado como Passivo para fins contábeis.
e) a Despesa do exercício seguinte foi extinta como grupo de contas, sendo seus lançamentos
reclassificados para Resultados de exercícios futuros.

46.

No que se refere à Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil (CASP), é
INCORRETO afirmar que:
a) uma das inovações advindas do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) foi a
convergência do registro dos procedimentos contábeis gerais às normas internacionais.
b) entidades do setor público diferem das demais entidades devido à importância do orçamento
público e à possibilidade de fiscalização, direta ou indireta, da sua gestão pela sociedade.
c) as informações contábeis no setor público visam fornecer dados para prestação de contas e
tomada de decisão. Para tanto, são úteis quando são relevantes, compreensíveis, comparáveis,
verificáveis, fidedignas aos fenômenos econômicos e apresentadas no tempo adequado.
d) a apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal são
exemplos de indicadores que representam o aspecto fiscal da contabilidade aplicada ao setor
público.
e) a adoção das normas estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público é obrigatória
para entidades mantidas pelo setor público, tais como tribunais de contas, autarquias, agências e
empresas estatais dependentes e independentes.

[ 22 ]

47.

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de
conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e
controle do orçamento público.
De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, com a Lei Complementar n.º 101/2000 e com o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), é CORRETO afirmar que:

a) o princípio da não-afetação determina que a receita de impostos seja vinculada a órgãos,
fundos e despesas para o provimento de serviços públicos, como, por exemplo, a destinação de
recursos para as áreas de saúde e educação.
b) o princípio da totalidade determina que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada ente
federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades,
fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
c) a Lei Orçamentária Anual (LOA) não deve conter dispositivo estranho à previsão da receita e
à fixação da despesa, em consonância com o princípio da publicidade.
d) a Lei Complementar Nº 101/00 determina que o governo publique relatórios sobre a execução
orçamentária e a gestão fiscal, em consonância com o princípio da transparência.
e) a determinação de um orçamento único para cada um dos entes federados visa evitar a
existência de múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política, obedecendo ao
princípio da exclusividade.

48. Dentre as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial se destina a apresentar a condição

financeira e patrimonial de uma entidade em determinado momento. Conforme as normas de
classificação de contas desse instrumento, identifique a alternativa INCORRETA:
a) Materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção e na prestação de
serviços são classificados na conta Estoque, em Ativo Circulante.
b) Classifica-se como Ativo Imobilizado o item tangível que é mantido para o uso na produção
ou no fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes
de operações que transfiram para a entidade os benefícios, os riscos e o controle desses bens,
cuja utilização se dará por mais de um período (exercício).
c) Depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por
uso, ação da natureza ou obsolescência.
d) Amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer
outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo
objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.
e) Patrimônio líquido é uma conta do Capital Social, e representa o capital devido aos sócios
após as deduções de outras obrigações.
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49. Em relação às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, é CORRETO afirmar que:
a) o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos
e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os
que se transferem para o início do exercício seguinte.
b) o Ativo Permanente, o Passivo Permanente e o Saldo Patrimonial são demonstrados no
Balanço Patrimonial.
c) o Ativo Financeiro, o Passivo Financeiro e as Contas de Compensação são demonstradas no
Balanço Financeiro.
d) o Balanço Financeiro evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.
e) o Ativo Financeiro compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação
dependa de autorização legislativa.

50. As condições ambientais em que um ramo de negócio opera são fatores de influência na

determinação das regras competitivas às quais as empresas daquele setor estão submetidas. Porter
(2004) afirma que o grau de concorrência em um setor depende de cinco forças competitivas
básicas. Sobre essas forças, é INCORRETO afirmar:

a) Os custos de mudança representam uma barreira de entrada para novos competidores, uma
vez que significam maiores esforços por parte do cliente para mudar de fornecedor.
b) O alto grau de padronização do produto significa que as empresas estabelecidas têm sua marca
identificada e desenvolvem um sentimento de lealdade em seus clientes, que foram atingidos a
partir do esforço passado pela publicidade, configurando uma barreira de entrada.
c) A intensidade da rivalidade entre concorrentes existentes é uma das forças competitivas,
podendo ocorrer quando as empresas que atuam no mercado são numerosas.
d) Produtos substitutos reduzem os retornos potenciais de uma indústria, colocando um teto nos
preços que as empresas podem fixar com lucro.
e) O poder de negociação dos compradores é uma das forças competitivas e pode ser observado,
por exemplo, em negociações em que o comprador adquire grandes volumes em relação ao total
de vendas do vendedor.
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RASCUNHO

(Não será considerado na correção)
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