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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

(20 questões)
8 questões

Texto 1
Ler com pressa é pior do que não ler
Quem acompanha a coluna já sabe minha opinião sobre a leitura dinâmica. Sou
um cético. Ler mais rápido é possível, evidentemente, e não faltam manuais na
internet para quem estiver disposto a tentar. Mas a velocidade tem seu preço.
Mesmo quando não compromete a capacidade de compreender e memorizar, a
rapidez nos dá menos tempo para pensar no que lemos. E, afinal, para que tanta
pressa? Qualquer livraria de esquina tem muito mais livros do que seremos capazes de ler em toda a nossa vida.
Os defensores da leitura dinâmica parecem não se importar, e continuam
criando os métodos mais heterodoxos para acelerar seus olhos. De todos os
métodos que já me apresentaram, o mais curioso é também o mais recente. No
fim de fevereiro, a empresa americana Spritz anunciou uma tecnologia capaz de
ensinar qualquer um a ler rápido instantaneamente, em qualquer tela de celular.
Segundo seus fundadores, apenas 20% do nosso tempo de leitura é dedicado a
decifrar palavras. Os outros 80% são gastos movendo os olhos em busca de uma
boa posição para ler. A solução proposta para o suposto problema é simples: exibir apenas uma palavra por vez na tela, sempre na posição ideal para a leitura. As
palavras se sucedem na velocidade escolhida pelo usuário. Com esse método, os
criadores dizem que é possível ler e entender até 1000 palavras por minuto. Um
romance curto como o primeiro Harry Potter, por exemplo, poderia ser lido em
pouco mais de uma hora.
Mesmo antes do lançamento, já há quem diga que o Spritz provocará uma
revolução na leitura. Discordo. A tecnologia apenas nos tornará ainda mais apressados. Ler Harry Potter em uma hora e meia é uma péssima maneira de aproveitar
o tempo. Nada contra o livro, mas tudo contra a velocidade. Um romance não foi
escrito para ser absorvido num período tão curto. Não há tempo para se envolver
com os personagens, imaginar cenas e tentar adivinhar o que vai acontecer a
seguir. O livro se torna um borrão.
No universo da cultura, a obsessão com a velocidade parece ser uma característica exclusiva dos leitores. Não existe cinema dinâmico, por exemplo. Cinéfilos
sabem que um filme de três horas deve ser visto em três horas: nem um minuto
a menos. O mesmo vale para a leitura. Ler um grande romance exige tempo. Se
você não estiver disposto a gastá-lo, melhor fazer outra coisa. Programas como o
Spritz só terão valor se os usarmos para ler textos pouco importantes: mensagens
no celular, posts nas redes sociais, divagações semanais de colunistas. Será a revolução da leitura superficial. Se é para perder tempo com bobagens, que ao menos
seja pouco. A internet está cheia de textos que merecem ser lidos a 1000 palavras
por minuto. Um livro – qualquer livro – merece um destino melhor.
VENTICINQUE, Danilo.
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-venticinque/noticia/2014/03/
bler-com-pressab-e-pior-do-que-nao-ler.html [Adaptado] Acesso em 13/03/2014.
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1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto 1.
a. ( ) A velocidade da leitura, além de prejudicar
a capacidade de reflexão, implica perda da
capacidade de memorização.
b. ( X ) Pode-se inferir que o autor não considera
um desperdício o tempo gasto “movendo os
olhos em busca de uma boa posição para ler”,
pois pode ser um tempo útil para pensar no
que foi lido.
c. ( ) Segundo o autor, qualquer tipo de leitura feita
com pressa não tem valor, pois será uma leitura superficial.
d. ( ) A pressa é a marca incontestável da sociedade
moderna, pois a exigência de rapidez está
presente em todas as atividades no meio
sociocultural.
e. ( ) Pode-se inferir que os defensores da leitura
dinâmica são indivíduos com formação em
novas tecnologias, preocupados mais com a
qualidade da leitura do que com a quantidade
de palavras decifradas num dado espaço de
tempo.

2. Assinale a alternativa correta em relação à análise
dos elementos linguísticos destacados no trecho:
“Com esse método, os criadores dizem que é possível ler e entender até 1000 palavras por minuto. Um
romance curto como o primeiro Harry Potter, por
exemplo, poderia ser lido em pouco mais de uma hora.”
(segundo parágrafo)
a. ( X ) A expressão “por exemplo” poderia ser deslocada para o início ou para o final da segunda
frase, sendo delimitada por vírgula em ambos
os casos (depois e antes, respectivamente).
b. ( ) O vocábulo “os” está empregado como artigo
definido na primeira frase, e o vocábulo “uma”
como artigo indefinido na segunda frase.
c. ( ) O vocábulo “que” está empregado como pronome relativo e funciona como sujeito de “é
possível”.
d. ( ) O vocábulo “até” tem o significado de inclusão,
podendo ser substituído por “inclusive” sem
prejuízo do sentido do enunciado.
e. ( ) O uso da forma verbal “poderia” em lugar
de “pode” acentua o valor de certeza do
enunciado.
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3. Com base no texto 1, analise as frases abaixo e
identifique as que expressam a opinião do autor.
1. “De todos os métodos que já me apresentaram, o mais curioso é também o mais recente.”
(segundo parágrafo)
2. “As palavras se sucedem na velocidade escolhida pelo usuário.” (segundo parágrafo)
3. Mesmo antes do lançamento, já há quem
diga que o Spritz provocará uma revolução na
leitura. (terceiro parágrafo)
4. “Ler Harry Potter em uma hora e meia é uma
péssima maneira de aproveitar o tempo.”
(terceiro parágrafo)
5. “Se você não estiver disposto a gastá-lo,
melhor fazer outra coisa.” (último parágrafo)
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

4. Considerando o texto 1, assinale a alternativa em
que o vocábulo à direita tem o mesmo significado que
o termo transcrito à esquerda.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

cético (1o parágrafo) = crédulo
obsessão (4o parágrafo) = alienação
heterodoxos (2o parágrafo) = ortodoxos
absorvido (3o parágrafo) = concentrado
evidentemente (1o parágrafo) = certamente
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5. Considere os trechos extraídos do texto 1.
1. “Mesmo quando não compromete a capacidade de compreender e memorizar, a rapidez
nos dá menos tempo para pensar no que
lemos.” (primeiro parágrafo)
2. “Segundo seus fundadores, apenas 20% do
nosso tempo de leitura é dedicado a decifrar
palavras.” (segundo parágrafo)
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ), tendo em vista a norma padrão da língua
portuguesa.
( ) A reescrita seguinte não causa prejuízo gramatical nem de sentido ao enunciado em 1 “A
rapidez dá-nos menos tempo para pensarmos
no que lemos, porquanto não compromete a
capacidade de compreender e memorizar.
( ) Em 1, “de compreender e memorizar” tem a
função sintática de complemento nominal.
( ) Em 1, o vocábulo “o” é um pronome demonstrativo e está combinado com a preposição
“em”.
( ) Em 2, “seus” é um pronome possessivo e faz
referência a “leitura dinâmica”.
( ) Em 2, “é dedicado” poderia ser reescrito
como “são dedicados”, em concordância com
o sujeito quantificado com expressão de
porcentagem.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–F–V–F–V
V–F–F–F–V
F–V–V–V–F
F–V–V–F–V
F–V–F–V–F

Texto 2
O ‘Hubble’ fotografa uma supernova que surpreende por seu brilho
A explosão de uma estrela descoberta, por pura casualidade, por uns estudantes britânicos há pouco mais
de um mês se converteu em tema de interesse de
astrônomos de todo o mundo, que inclusive apontaram o telescópio espacial Hubble para vê-la. É a supernova mais brilhante detectada nos últimos 27 anos e
ainda é visível no céu com telescópios modestos de
amadores. Além disso, é de um tipo especial (Ia) que
os cosmólogos utilizam para medir grandes distâncias
no universo. Mas o céu costuma surpreender os cientistas. Um grupo de especialistas da Universidade de
Berkeley (EUA) está estudando a supernova que foi
batizada oficialmente de SN 2014J, e viu que é estranha porque seu brilho aumentou mais rápido do que
o esperado. “Pode ser que esteja nos mostrando algo
das supernovas de tipo Ia que os teóricos precisem
compreender; talvez o que pensávamos que fosse um
comportamento normal de uma dessas supernovas
seja o anormal”, diz Alex Filippenko, líder da equipe.
Uma supernova é uma explosão colossal de uma
estrela que ocorre quando ela se desestabiliza. A descrição padrão desses fenômenos fala de astros imensos que, quando as reações nucleares de seu interior já
consumiram todo o seu hidrogênio, deixando-os sem
combustível, colapsam desencadeando todo o processo de explosão na forma de supernova. Mas, as do
tipo Ia são diferentes: são estrelas anãs brancas, velhas
e muito densas, tanto que nelas uma massa como a
do Sol está comprimida em um tamanho equivalente
ao da Terra; quando roubam matéria de um astro próximo ou se se fundem duas delas, podem superar um
certo umbral de massa a partir do qual deixam de ser
estáveis e se desencadeia uma colossal explosão.
O valor das Ia como marcação de medida de distâncias
no universo se deve a que essas supernovas geram o
mesmo brilho mais ou menos, o que permite estimar
a distância a que está a galáxia na qual se produzem
essas explosões. E foi precisamente com duas pesquisas independentes que usaram essas supernovas para
medir distâncias no cosmos e medir a velocidade de
recessão das respectivas galáxias que se descobriu a
inesperada aceleração da expansão do universo.
Disponível em <http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/04/sociedad/1393959611_405560.html> [Adaptado]
Acesso em 07/03/2014.
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6. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto 2.
a. ( ) Trata-se de uma matéria jornalística de caráter
científico, cujo objetivo é noticiar um fato e
comentar a sua repercussão entre o público
leigo.
b. ( X ) Pesquisadores americanos perceberam um
comportamento anômalo na supernova descoberta que talvez renove a compreensão que
os teóricos tinham desse tipo de fenômeno.
c. ( ) A supernova, descoberta pela observação acidental de alguns estudantes, chama a atenção
dos pesquisadores particularmente por seu
tamanho colossal e por sua densidade.
d. ( ) A supernova fotografada pelo telescópio
espacial Hubble foi batizada de “Ia” pelos cosmólogos devido a suas particularidades.
e. ( ) A supernova descoberta enquadra-se no
padrão cientificamente descrito para esse
fenômeno de explosão, apresentando um
comportamento similar ao de outras estrelas
desse tipo.

7. Considerando aspectos linguísticos, analise as
afirmativas abaixo em relação ao trecho extraído do
texto 2.
“A explosão de uma estrela descoberta, por pura casualidade, por uns estudantes britânicos há pouco mais
de um mês se converteu em tema de interesse de
astrônomos de todo o mundo, que inclusive apontaram o telescópio espacial Hubble para vê-la”.
1. O vocábulo “por”, nas duas ocorrências sublinhadas, tem o mesmo sentido que na construção “lutou por uma vaga”.
2. O uso de vírgulas isolando “por pura causalidade” se justifica por esta construção estar
empregada como adjunto adverbial intercalado no período.
3. O sujeito de “converteu” é indeterminado, o
que se evidencia pelo uso da partícula “se”.
4. A construção “de todo o mundo” poderia ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por “do
mundo inteiro”.
5. Em “vê-la”, o pronome sublinhado é objeto do
verbo “ver” e faz referência a “a explosão de
uma estrela”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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8. Considere os trechos extraídos do texto 2.
1. “Além disso, é de um tipo especial (Ia) que
os cosmólogos utilizam para medir grandes
distâncias no universo. Mas o céu costuma
surpreender os cientistas. Um grupo de especialistas da Universidade de Berkeley (EUA) está
estudando a supernova que foi batizada oficialmente de SN 2014J […].” (primeiro parágrafo)
2. “[…] talvez o que pensávamos que fosse um
comportamento normal de uma dessas supernovas seja o anormal” (primeiro parágrafo)
3. “[…] quando roubam matéria de um astro
próximo ou se se fundem duas delas, podem
superar um certo umbral de massa a partir do
qual deixam de ser estáveis e se desencadeia
uma colossal explosão.” (segundo parágrafo)

Noções de Direito

9. Quanto às sanções administrativas prevista na Lei
no 8.666 de1993, que institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

Assinale a alternativa correta, tendo em vista a
organização do texto e a norma padrão da língua
portuguesa.
a. ( X ) Em 1, “está” pode ser substituído por “estão”,
sem que haja desrespeito a regras de concordância verbal.
b. ( ) Em 1, “Além disso” está adicionando a informação a respeito do tipo especial de supernova à
informação dada anteriormente sobre a descoberta casual de uma estrela.
c. ( ) Em 1, “Mas” está funcionando como um
conector que delimita o assunto, direcionando o comentário da oração e as informações subsequentes na mesma linha argumentativa das informações precedentes.
d. ( ) Em 2, a mudança do tempo verbal do passado
para o presente resulta na construção “pensamos que seje”.
e. ( ) Em 3, na sequência “se se” um dos vocábulos
pode ser excluído sem prejuízo gramatical,
pois a duplicação é um recurso de ênfase.

8 questões

e.

) A advertência não cabe em caso de inexecução total do contrato.
( X ) A multa de mora, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do respectivo contrato.
( ) A multa de mora não pode ser aplicada cumulativamente com a multa prevista para o caso
de inexecução total do contrato.
( ) A suspensão temporária de participação em
licitação, se superior a dois anos, é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o
caso.
( ) A reabilitação em caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Administração
se dará perante a autoridade imediatamente
superior que aplicou a penalidade.

10. Quanto aos Direitos e Garantias Fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) É livre a expressão de atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
b. ( ) A autoridade competente, em caso de necessidade social, poderá usar de propriedade
particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se for o caso.
c. ( ) As entidades associativas, em situações justificadas, têm legitimidade independentemente
de autorização, para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente.
d. ( ) É inviolável o sigilo da correspondência, salvo
por ordem judicial, nas hipóteses a na forma
que a lei estabelecer para fins de processo
administrativo ou judicial.
e. ( ) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por utilidade pública, mediante
justa e posterior indenização.
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11. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão
que integra a Administração Superior do Ministério
Público.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Promotoria de Justiça
Procuradoria de Justiça
Coordenadoria de Recursos
Secretaria Geral do Ministério Público
Corregedoria Geral do Ministério Público

14. Está correta a afirmação de que a Lei 4.320, de 17
de março de 1964:
a. (

b.

c.
12. Assinale a alternativa que corresponde a uma
hipótese de inexigibilidade de licitação.
a. ( X ) Contratação de serviços de perícia em geral.
b. ( ) A contratação de instituição brasileira incumbida estatutariamente do ensino ou da
pesquisa.
c. ( ) Contratação de fornecimento de gás natural
com permissionária autorizada, ou autorizada
segundo as normas da legislação específica.
d. ( ) Aquisição de bens e instrumentos destinados
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, desde que os recursos sejam concedidos pela Capes.
e. ( ) Aquisição de componentes de origem nacional, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica,
junto ao fornecedor original.

d.

e.

) Estatui normas de direito financeiro para a
elaboração dos balanços, dos Municípios e do
Distrito Federal.
( ) Estatui normas de direito financeiro para
a elaboração dos orçamentos da União e
dos Estados, de acordo com o disposto na
Constituição Federal.
( X ) Estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, de acordo
com o disposto na Constituição Federal.
( ) Estatui normas de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, de acordo com o disposto
na Constituição Federal.
( ) Estatui normas gerais de direito tributário
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, de acordo
com o disposto na Constituição Federal.

15. Conforme a Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2.000, constitui requisito essencial de responsabilidade na gestão fiscal a:
a. (

13. O Ministério Público:
a. ( ) Abrange o Ministério Público Militar.
b. ( ) Tem assegurada autonomia somente
funcional.
c. ( ) É órgão destinado à defesa de interesses
sociais e individuais disponíveis.
d. ( ) Não se submete ao controle externo de suas
atividades.
e. ( X ) É entidade permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica e do regime
democrático.

Página 8

b.
c.
d.

e.

) Aplicação de todas as receitas de capital da
competência constitucional do ente federado.
( ) Previsão e instituição de todos os impostos da
competência constitucional do ente federado.
( ) Comprovação de todas as despesas correntes
promovidas pelo ente federado.
( X ) Instituição, previsão e efetiva arrecadação de
todos os tributos da competência constitucional do ente federado.
( ) Efetiva arrecadação de todos os impostos e
taxas da competência constitucional do ente
federado.
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16. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos:
a. ( ) Integram a dívida pública mobiliária, para fins
de aplicação dos limites da dívida pública.
b. ( X ) Integram a dívida consolidada, para fins de
aplicação dos limites da dívida pública.
c. ( ) Não integram a dívida consolidada, para fins
de aplicação dos limites da dívida pública.
d. ( ) Não integram a dívida mobiliária, para fins de
aplicação dos limites da dívida pública.
e. ( ) Não integram a dívida fundada, para fins de
aplicação dos limites da dívida pública.

Raciocínio Lógico

4 questões

17. Um estado compra 234 ambulâncias para distribuí-las entre suas 4 regiões de maneira proporcional
ao número de habitantes em cada região.
Se a região 1 tem 200.000 habitantes, a região 2 tem
250.000 habitantes, a região 3 tem 350.000 habitantes
e a região 4 tem 100.000 habitantes, quantas ambulâncias a região 2 irá receber?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

19. Se em um fábrica 20 funcionários produzem 200
computadores a cada 15 dias, então o número de funcionários necessário para produzir 300 computadores
a cada 9 dias é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

20.
30.
40.
50.
60.

20. Em uma eleição, o número de votos nulos é
10.800 votos, o que corresponde a 30% do total dos
votos dados.
Logo, o número total de votos dados nesta eleição é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

28.000.
30.000.
32.000.
33.000.
36.000.

60
65
70
75
80

18. Em uma cidade a razão entre o número de ônibus
e o número de carros é de 3:780.
Se a cidade conta com 13.000 carros, então o número
de ônibus na cidade é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

45.
48.
50.
55.
60.
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Conhecimentos Específicos
21. Analise as afirmativas abaixo sobre o conceito e
os objetivos da Gestão de Pessoas.
1. O profissional de Gestão de Pessoas deve
saber diferenciar as pessoas com as quais lida
em seu dia a dia, pois os seres humanos são
dotados de personalidade própria, com histórias de vida particulares.
2. A vantagem competitiva das empresas, atualmente, está na maneira de utilizar o conhecimento das pessoas, colocando-o em ação de
modo rápido e eficaz, na busca de soluções e
avanços satisfatórios.
3. Na fase tecnicista (1950-1965) o perfil do
profissional de Recursos Humanos teve uma
mudança significativa, e surgiu o primeiro
administrador de pessoal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

22. O conceito de “Custo das mercadorias vendidas” é:
a. ( ) Também interpretado como o Custo do Giro
dos Estoques.
b. ( ) O custo que um conjunto de produtos possui
ao entrar em circulação no mercado financeiro.
c. ( X ) Também interpretado por Custo dos Produtos
Vendidos (CPV), e consiste no valor contábil
dos bens vendidos durante um determinado
período.
d. ( ) O Ciclo Operacional, pois remete a toda a
etapa de produção das mercadorias até a
venda.
e. ( ) O custo que uma determinada empresa
incorre ao inserir seu papel no mercado de
ações.
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(40 questões)

23. Analise as afirmativas abaixo sobre a Gestão de
Pessoas.
1. O papel do profissional de Recursos Humanos
não é atrair, reter e desenvolver pessoas nas
organizações.
2. A tendência atual é falar em “Administrar com
as Pessoas”, que significa tocar a organização
somente com os colaboradores e parceiros
internos que mais entendem dela e de seu
futuro.
3. O profissional de Gestão de Pessoas não é
mais um recurso de organização, servil e
passivo no processo. Ele é um sujeito ativo e
provocador das decisões, empreendedor das
ações e criador da inovação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

24. A melhor forma de realizar uma comunicação
inicial com um cliente que vem fazer uma reclamação
com você é:
a. ( X ) Pedir para o cliente explicar detalhadamente
o problema.
b. ( ) Chamar alguém de um nível hierárquico superior para ajudar você.
c. ( ) Explicar o motivo pelo qual o cliente está
errado.
d. ( ) Explicar que o seu cargo não é responsável
por receber reclamações.
e. ( ) Destacar os pontos fortes de sua organização,
para manter a credibilidade.
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25. Assinale a alternativa que não é uma área ou
função da Gestão de Pessoas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Folha de pagamento
Segurança no trabalho
Avaliação de desempenho
Planejamento de carreira
Pesquisa Operacional

28. O conceito de “capital de giro líquido” refere-se:
a. ( ) Ao capital gerado pela dinâmica financeira.
b. ( ) À circulação de moeda nas bolsas de valores.
c. ( X ) A uma equação resultante do valor do ativo
circulante menos o valor do passivo circulante.
d. ( ) Ao dinheiro que é investido em mão de obra,
no intuito de gerar capital e retorno.
e. ( ) A um oxímoro que ocorre atualmente nas
economias globalizadas.

26. A função da área de Gestão de Pessoas engloba:
1. Dimensionar e planejar as necessidades de
pessoal, no curto, médio e longo prazos, de
forma a atender às exigências do negócio e
aos objetivos da empresa.
2. Criar, atualizar e manter uma estrutura organizacional adequada aos objetivos empresariais
e às suas relações com o ambiente.
3. Assegurar o bom relacionamento da empresa
com os shareholders, que fazem parte do
ambiente interno da organização.

29. O conceito de “management” refere-se a:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Um sinônimo de gerencialismation.
Um conceito criado por Frederick Taylor.
Um conceito inglês para geração de lucros.
Uma arte de gerar resultados com um grupo
de pessoas.
) Um mal do capitalismo apontado por
Frederick Taylor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

30. São organizações do Terceiro Setor as:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. O efeito da sinergia nas organizações significa:
a. ( ) Um sinônimo de superávit.
b. ( ) Um feedback que gera altos resultados
econômico-financeiros.
c. ( ) Um lucro da organização gerado com a atração de talentos.
d. ( X ) Que os resultados das atividades organizacionais são mais do que a simples soma das
tarefas individuais.
e. ( ) Que o feedback gerado é contínuo, sendo que
há uma avaliação 360 graus e todos avaliam
todos.

(X)
( )
( )
( )
( )

Organizações não governamentais.
Organizações públicas.
Sociedades anônimas.
Empresas privadas.
Autarquias.

31. Fazem parte do conceito de fator de produção:
1.
2.
3.
4.
5.

A Terra.
O Lucro.
O Capital.
O Trabalho.
A Tecnologia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
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32. Um sistema organizacional é:
1.
2.
3.
4.

Uma entropia.
Um conjunto de subsistemas.
Um conjunto dinamicamente relacionado.
Uma estrutura formada para atingir um ou
mais objetivos propostos.
5. Um conjunto de elementos inter-relacionados
desenvolvendo funções.

35. Pode-se caracterizar ou descrever o conceito de
PERT como:
1. Técnica de avaliação e revisão de programas.
2. Muito utilizado em atividades de produção e
projetos de pesquisa.
3. Possui entre seus elementos principais a rede
e alocação de recursos.
4. Programa de Excelência baseado em Recursos
e Tecnologias.
5. Possui entre seus elementos principais o caminho crítico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

33. O pensador que recebeu o prêmio Nobel e desenvolveu teorias para a tomada de decisão nas organizações é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Herbert Simon.
Earnest Acher.
Peter Drucker.
Joseph Newman.
Frederick Taylor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

36. A departamentalização funcional possui como
vantagens:
1. Reflete uma diferenciação lógica pelas funções.
2. Segue o princípio da especialização
ocupacional.
3. Mantém a distinção, o poder e o prestígio das
funções principais.
4. Simplifica o treinamento do pessoal da
empresa por focar em uma especialidade.
5. A responsabilidade pelos lucros tende a
ser deslocada para o nível institucional da
empresa.

34. Analise as afirmativas abaixo sobre o PDCA.
1. Consiste na abreviatura de Planejar, Direcionar,
Checar, Agir.
2. É também conhecido como Ciclo de Shewhart
ou Ciclo de Deming.
3. É uma das primeiras ferramentas de gestão da
qualidade.

( )
( )
( )
( )
(X)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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37. O modelo de departamentalização que envolve
a diferenciação e o agrupamento das atividades de
acordo com o tipo de pessoa ou a agência para quem
o trabalho é feito é denominado:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

40. Analise as afirmativas abaixo sobre Gestão de
Pessoas.
1. Envolve a participação, a capacitação, o envolvimento e o desenvolvimento de funcionários
de uma organização.
2. Tem o objetivo de desenvolver e colaborar
para o crescimento da instituição e do próprio
profissional.
3. Ao contrário do que acontece no setor privado, onde o gestor pode contratar indivíduos
que aprensentem características vantajosas
para a empresa, no setor público a lei exige
que as contratações sejam feitas mediante
concursos públicos.

Estrutura por clientela.
Estrutura por projeto.
Estrutura matricial.
Estrutura funcional.
Departamento de pessoal.

38. A estrutura matricial de uma organização caracteriza-se por:
1.
2.
3.
4.

Estrutura mista.
Estrutura dual de autoridade.
Também denominada organização em grade.
Matriz identidade visando a obtenção de
eficiência.
5. Combinação de formas de departamentalização funcional e de produto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

39. Uma indústria automobilística pagou despesas
relativas a um projeto de desenvolvimento tecnológico para um novo modelo de veículo a ser lançado no
mercado. A indústria pagou a despesa com o projeto e
o projeto foi realizado. Quando no futuro o modelo for
produzido em série e lançado no mercado, ocorrerá o
retorno na forma de benefícios.
Esse é um exemplo de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Despesa diferida.
Despesa antecipada.
Ativo circulante.
Custo indireto.
Custo direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

41. Considere as seguintes afirmativas sobre o sistema de administração de recursos humanos:
1. Engloba a pesquisa de mercado de profissionais, o recrutamento, a seleção e a integração
de novos colaboradores.
2. Envolve a análise e a descrição de cargos, o
planejamento e a alocação.
3. Trabalha com administração de salários, plano
de benefícios sociais, higiene pessoal, finanças pessoais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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42. Associe cada teoria motivacional com o pensador
que a descreveu:
Coluna 1 Teorias

Coluna 2 Pensador

1.
2.
3.
4.

(
(
(
(

Teorias X e Y
Teoria Z
Teoria da expectativa
Teoria dos dois fatores

)
)
)
)

Willian G. Ouchi
Douglas McGregor
Frederick Herzberg
Victor Vroom

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–4–3
2–1–3–4
2–1–4–3
2–3–4–1
3–1–4–2

44. Em uma correspondência oficial, o vocativo adequado que deve ser escrito ao se dirigir aos chefes de
poder (considere X o nome completo do indivíduo) é:
a. (
b. (
c. (

) Magnífico Senhor X.
) Vossa Magnificência.
) Digníssimo Senhor X, seguido do cargo
ocupado.
d. ( ) Sua Senhoria, Senhor X, com a sua função
exercida em seguida.
e. ( X ) Excelentíssimo Senhor X, com seu respectivo
cargo em seguida.

45. Analise as afirmativas abaixo sobre documentos
comerciais.
1. Ata é o resumo escrito dos fatos e decisões de
uma assembleia, sessão ou reunião para um
determinado fim.
2. Carta oficial é um acordo entre duas ou mais
pessoas (físicas ou jurídicas) para estabelecer,
modificar ou anular uma relação de direito.
3. Carta comercial é uma correspondência tradicionalmente utilizada pela indústria e pelo
comércio.

43. Analise as afirmativas abaixo sobre correspondência oficial e comercial.
1. Circular é uma correspondência dirigida a
várias repartições ou pessoas.
2. Edital é um instrumento de notificação
pública que se afixa em local para acesso por
parte dos interessados, ou que se publica
num órgão da imprensa.
3. Parecer é um documento específico de solicitação por meio do qual a pessoa física ou
jurídica (ato administrativo) requer algo a que
tem direito, concedido legalmente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

46. Um princípio básico da administração pública
que não está enumerado no artigo 37 da Constituição
Federal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Legalidade.
Planejamento.
Impessoalidade.
Publicidade
Eficiência.
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47. Analise as afirmativas abaixo sobre Benchmarking.
1. Benchmarking consiste na busca das melhores práticas que conduzem ao desempenho
mais eficiente.
2. Benchmarking é uma ferramenta de gestão
que ajuda a melhorar o desempenho das
empresas e conquistar a excelência.
3. Não é o intuito do benchmarking determinar
quem é o melhor, o que define o padrão, e o
que é esse padrão.

49. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre logística.
(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

48. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre o gerenciamento de processos:
( ) Quando realizado de modo eficiente, permite
para as organizações vantagem competitiva,
melhor rentabilidade, redução de custos, otimização de recursos, aumento da satisfação
dos clientes por meio de produtos e serviços
em nível superior de qualidade.
( ) Tem como um dos modelos emblemáticos a
reengenharia de processos.
( ) Tem como uma de suas técnicas a identificação dos gargalos, ou seja, a verificação de
quem está atrasando e o de quanto está atrasando determinada tarefa.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V
V–V–F
V–F–V
F–V–V
F–F–V

) Consiste na área da gestão responsável por
prover recursos, equipamentos e informações
para a execução de todas as atividades de
uma empresa.
) Envolve as atividades de compra e entrada
de materiais, o planejamento de produção, o
armazenamento, o transporte e a distribuição
dos produtos.
) A logística utiliza o ERP (Enterprise Resource
Planning), que consiste em um sistema de
informação que distribui todos os dados e
processos de uma organização em sistemas
baseados em Programação Linear.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V
V–V–F
V–F–V
F–V–V
F–F–V

50. O princípio da            reconhece
o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma
a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, indepententemente de pertencer a
uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade
ou instituição de qualquer natureza ou finalidade,
com ou sem fins lucrativos.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Entidade
Prudência
Competência
Continuidade
Oportunidade
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51. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre estrutura organizacional:
( ) A estrutura de uma organização classifica-se
em formal e informal, sendo que a estrutura
informal é aquela que não está prevista em lei
ou norma.
( ) Estrutura organizacional é o instrumento
administrativo resultante de identificação,
análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das organizações.
( ) A estrutura organizacional tem como premissa o estabelecimento dos níveis de alçada
e dos processos decisórios, para buscar atingir
os objetivos estabelecidos.

53. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre o princípio do registro pelo valor
original.
(

(

(

) Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da
moeda nacional devem ser reconhecidos nos
registros contábeis, e a atualização monetária
representa nova avaliação.
) Os componentes do patrimônio devem ser
registrados pelos valores do câmbio monetário original, ou seja, da moeda do mundo
exterior, se for o caso.
) Uma vez integrado no patrimônio, o bem,
direito ou obrigação não poderão ter alterados seus valores intrínsecos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V
V–F–V
F–V–V
F–V–F
F–F–V

52. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre a temática ética.
( ) Compromisso, justiça social, respeito à diversidade, responsabilidade são exemplos de
princípios éticos para o exercícios de qualquer
profissão na sociedade.
( ) Alteridade é um princípio ético que parte do
pressuposto que todo homem social é alterno
e independente.
( ) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
inconsciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor
público.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V
V–F–V
F–V–F
F–F–V
F–F–F

54. Determinada Empresa pagou à vista o seguro
do veículo, relativo a 1 ano. O seguro foi pago hoje
e seu valor não diz respeito tão somente a data do
pagamento.
Esse, portanto, é um exemplo de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Despesa antecipada.
Despesa diferida.
Custo direto.
Custo indireto.
Passivo circulante.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

55. Capital social é uma conta que no Balanço
Patrimonial faz parte do:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V
V–F–V
V–F–F
F–V–F
F–F–V
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( )
( )
(X)
( )
( )

Ativo Circulante.
Ativo Não Circulante.
Patrimônio Líquido.
Passivo Não Circulante.
Passivo Circulante.
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56. A demonstração contábil destinada a evidenciar,
quantitativa e qualitativamente, numa determinada
data, o patrimônio e a composição do patrimônio
líquido da entidade é:
a. ( X ) o Balanço Patrimonial.
b. ( ) a Demonstração do Resultado do Exercício.
c. ( ) a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados.
d. ( ) a Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos.
e. ( ) a Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido.

57. A demonstração contábil que possui como contas
a Receita Bruta de Vendas e Serviços, a Receita Líquida,
o Resultado Operacional é denominada:
a. ( ) Balanço Patrimonial.
b. ( X ) Demonstração do Resultado do Exercício.
c. ( ) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados.
d. ( ) Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos.
e. ( ) Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido.

58. As notas explicativas deverão indicar:
1. os investimentos em outras sociedades,
quando relevantes.
2. o aumento de valor de elementos do ativo
resultante de novas avaliações.
3. a taxa de juros, as datas de vencimento e as
garantias das obrigações a longo prazo.
4. o número, as espécies e as classes das ações
do capital social.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

59. Analise as afirmativas abaixo:
1. Lucros são entradas de elementos para o ativo
da empresa, na forma de bens ou direitos que
sempre provocam aumento da situação líquida.
2. Despesa é o gasto incorrido para, direta ou
indiretamente, gerar receitas.
3. São exemplos de bens intangíveis: direitos
sobre marcas, patentes, direitos autorais,
ponto comercial.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

60. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Conta
Azienda.
Ciclo operacional
Método das Partidas Dobradas.

Coluna 2
(
(
(
(

) Sinônimo de fazenda.
) Representa graficamente o Patrimônio e suas
variações.
) Aplicação de recursos na atividade da entidade até a formação dos estoques.
) Não há débito sem crédito correspondente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–2–3–4
2–1–3–4
2–1–4–3
3–1–4–2
4–3–2–1

Página 17

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

.

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

