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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 7

No livro O Dicionário do Futuro, a pesquisadora norte-americana1

Faith Popcorn afirma que, em 2015, mais da metade da população estará
trabalhando em profissões que hoje não existem. Segundo ela, habitarão o
mundo dos negócios, por exemplo, os sussurradores, profissionais4

especializados em lidar com consumidores enraivecidos e cada vez menos
tolerantes aos deslizes das empresas, ou especialistas em simplicidade,
pessoas cuja missão será reduzir a complexidade dos software e das redes7

de computadores das companhias. Como o próprio nome sugere, há, no
livro de Faith, uma dose de exercício de futurologia. A análise de muitos
movimentos sociais e econômicos que estão acontecendo hoje, porém, já10

aponta, de maneira mais tangível, o surgimento de carreiras cuja
valorização se intensificará nos próximos anos.

Em uma pesquisa realizada pela consultoria DBM, a pedido da13

revista norte-americana Fortune, são vistas como promissoras carreiras
das áreas de saúde, tecnologia e meio ambiente. No último levantamento
realizado pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos,16

as profissões de engenheiro ambiental, hidrologista (especialista em água),
engenheiro de software e de redes de comunicação e biomédico estão entre
as 30 que mais crescerão nos próximos oito anos. No Brasil, um19

levantamento feito por Exame com cerca de 20 especialistas, entre
pesquisadores do mundo do trabalho e consultores de recursos humanos,
revelou que não há consenso a respeito das carreiras mais promissoras —22

mas há, sim, indicativos claros das áreas que estarão aquecidas na próxima
década. Assim como as empresas norte-americanas, as brasileiras também
estão à caça, por exemplo, de especialistas capazes de instruí-las a usar a25

tecnologia de maneira melhor e mais segura ou de profissionais que possam
ajudá-las a relacionar-se com o meio ambiente e a sociedade civil — uma
interação complexa e cheia de idiossincrasias. Todas essas carreiras, de28

alguma forma, estão ligadas à corrida por inovação.
Na Suzano Papel e Celulose, a busca por engenheiros ambientais e

profissionais afins não pára. Nos últimos 12 meses, três foram recrutados31

e há vagas em aberto. A dificuldade em contratar deve-se ao fato de que o
perfil desse profissional está mudando muito. “Mais do que ajudar a
empresa a não poluir, o escopo do seu trabalho, hoje, envolve questões34

mais estratégicas, como entender a pressão de grupos da sociedade”, afirma
Jorge Cajazeira, executivo do grupo Suzano. Agrônomo e doutor em
engenharia ambiental, João Matos é um desses profissionais. Funcionário37

da Beraca, empresa brasileira que extrai e fabrica ativos vegetais para
várias indústrias, ele precisa relacionar-se com milhares de famílias no
norte do país para encontrar fornecedores de produtos vegetais para40

fabricantes de cosméticos. Com passagens pela EMBRAPA e pelo governo
do Amazonas, Matos já foi convidado mais de uma vez para trabalhar no
exterior. “Não fui porque as oportunidades estão crescendo muito por43

aqui”, afirma.
Uma tendência comum em todas as áreas, segundo especialistas, é

a crescente especialização. Administradores deverão se transformar em,46

por exemplo, especialistas em logística da cadeia de consumo, e biólogos
poderão ter ocupações como técnico em biodefesa (que trata da
identificação de vírus e bactérias capazes de gerar grandes epidemias).49

Algumas empresas já têm, em seus quadros, especialistas em ciências que,
até recentemente, estavam apenas nas universidades.

Exame, 30/8/2002, p. 82-3 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção que apresenta uma idéia não

contemplada no texto.

A Os especialistas em simplicidade, cuja missão

consistirá na redução da complexidade dos

software e das redes de computadores das

companhias, ainda não existem no mercado, mas

fazem parte das previsões para o futuro.

B Com base na análise de alguns movimentos

sociais e econômicos atuais, constata-se que

novas carreiras estão surgindo e que elas serão

bastante valorizadas nos próximos anos.

C A revista Exame explicou que não há comunhão

de idéias a respeito das carreiras mais

promissoras no futuro, mas existem indícios das

áreas que serão hegemônicas na próxima década.

D No futuro, os administradores de empresas

buscarão contratar mais especialistas em

logística da cadeia de consumo que biólogos

técnicos em biodefesa, que estudam vírus e

bactérias capazes de gerar grandes epidemias.

QUESTÃO 2

Com relação à passagem “as profissões de

engenheiro ambiental, hidrologista (especialista

em água), engenheiro de software e de redes de

comunicação e biomédico estão entre as 30 que mais

crescerão nos próximos oito anos” (R.17-19),

assinale a opção incorreta.

A A profissão de hidrologista não é apontada como

uma das especialidades da engenharia ambiental.

B O leitor toma conhecimento de poucas

profissões entre as três dezenas que terão maior

crescimento nos próximos anos.

C As expressões “de software” e “de redes” estão

sendo empregadas como sinônimas, uma vez que

a palavra a que elas se ligam está no singular.

D Os parênteses estão empregados para isolar uma

explicação relativa ao vocábulo que os antecede

e poderiam ser substituídos por travessões.
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QUESTÃO 3

Assinale a opção correta quanto ao emprego da vírgula.

A O emprego da vírgula após “Futuro” (R.1) e “ela” (R.3) é
obrigatório, porque, em ambas as ocorrências, a vírgula indica
o deslocamento, por antecipação, de circunstância de tempo.

B A vírgula após “negócios” (R.4) poderia ser suprimida sem
prejuízo para a correção gramatical do texto.

C As vírgulas após “sussurradores” (R.4) e “simplicidade” (R.6)
estão utilizadas para separar termos de mesma função sintática
em uma enumeração.

D A conjunção adversativa “porém” (R.10) está entre vírgulas por
estar em posição deslocada na estrutura do período.

QUESTÃO 4

Com referência à tipologia textual, julgue os itens seguintes.

I Entre as linhas 13 e 19 do texto predomina a estrutura
enumerativa.

II Os períodos compreendidos entre as linhas 30 e 32 possuem
estrutura predominantemente narrativa.

III No trecho ‘Mais do que ajudar a empresa a não poluir, o
escopo do seu trabalho, hoje, envolve questões mais
estratégicas, como entender a pressão de grupos da sociedade’
(R.33-35), verifica-se a estrutura expositiva.

IV No período entre as linhas 37 e 41, identifica-se
trecho descritivo.

V Na afirmativa ‘Não fui porque as oportunidades estão
crescendo muito por aqui’ (R.43-44), identifica-se estrutura
argumentativa.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.
B Apenas os itens I, III, IV e V estão certos.
C Apenas os itens II, III, IV e V estão certos.
D Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 5

Com relação à sintaxe de orações e de períodos contidos no
terceiro parágrafo do texto, assinale a opção correta.

A O primeiro período, constituído por uma única oração, abre-se
com uma circunstância de lugar em que está implícita a palavra
empresa.

B Não haverá prejuízo para a correção gramatical, caso o segundo
período seja assim reescrito: No último ano, três foram
contratados e existe vagas abertas.

C Em “A dificuldade em contratar deve-se ao fato de que o perfil
desse profissional está mudando muito” (R.32-33), identificam-
se dois verbos flexionados e três empregados na forma nominal.

D Na oração “Agrônomo e doutor em engenharia ambiental, João
Matos é um desses profissionais” (R.36-37), o sujeito é
representado por três núcleos nominais: “agrônomo”, “doutor”
e “João Matos”.

QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a reescrita de passagem do texto está
correta quanto à sintaxe de concordância e de regência.

A A Beraca, empresa brasileira extrativa de ativos vegetais e
fabricante de cosméticos para indústrias, precisam se
relacionar com milhares de famílias no norte do país para
encontrar bastante fornecedores de produtos.

B Com passagem pelo governo do Amazonas e pela
EMBRAPA, Matos, convidado mais de uma vez para ir ao
exterior a trabalho, apresentou sua resposta negativa.

C “Não fui, haja visto que as chances de crescer tem
aumentado muito por aqui”, afirmou Matos.

D São tendências comuns às áreas empresariais, segundo os
especialistas, a crescente especialização.

QUESTÃO 7

A respeito de redação oficial, assinale a opção correta.

A A ata é o documento adequado no encaminhamento do
resultado da pesquisa realizada pela consultoria DBM a
pedido da revista mencionada no texto.

B Seria adequado o uso de memorando, na divulgação à
imprensa, do levantamento realizado pelo Bureau de
Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos.

C João Matos, funcionário da Beraca, estaria obedecendo às
normas de emprego dos pronomes de tratamento, caso se
dirigisse aos fornecedores de produtos vegetais utilizando o
tratamento Vossa Excelência.

D Caso a Suzano Papel e Celulose queira contratar
engenheiros ambientais e profissionais afins, ela pode
valer-se de uma carta-convite, a ser publicada em jornal de
ampla circulação.

QUESTÃO 8

Assinale a opção em que o fragmento de texto não apresenta
erro de grafia, de acentuação nem de emprego do sinal
indicativo de crase.

A Tal qual as empresas norte-americanas, as brasileiras
também estão a procura de especialistas aptos à instruí-las
no uso da tecnologia e ajudá-las no relacionamento com o
ambiente e a sociedade.

B As empresas brasileiras, bem como as norte-americanas,
estão cassando especialistas capazes de instruí-las a melhor
e mais seguramente utilizar às novas tecnologias e a
relacionarem-se ao meio ambiente e à sociedade civil.

C Assim como as norte-americanas, as empresas brasileiras
estão em busca de especialistas aptos a instruí-las a respeito
da melhor e mais segura forma de utilizar as tecnologias e
quanto ao estabelecimento de relações sadias com o meio
ambiente e com a sociedade civil.

D Uma interação complexa, cheia de idiossincrasias, consiste
em empresas brasileiras irem à caça de especialistas
passiveis de instrui-las a utilizar novas tecnologias e a
relacionar-se com o exigente público norte-americano.
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QUESTÃO 9

A figura acima ilustra uma janela do Word 2000 que contém parte de um texto extraído da Internet (www.pa.gov.br). É possível que
a imagem no texto tenha sido inserida por meio do seguinte procedimento:

A clicar o botão  e, em seguida, clicar o botão .

B clicar a opção Imagem do menu ; clicar a opção Do arquivo; selecionar o arquivo da foto correspondente; clicar Inserir.

C clicar o botão  e, em seguida, clicar o botão .

D clicar a opção Imagem do menu , selecionar o nome do arquivo com a foto correspondente e clicar Inserir.

QUESTÃO 10

O Excel é um programa de planilha eletrônica que pode ser utilizado
para diversas funções. Assinale a opção correspondente a tarefas que
não são executadas por meio do Excel.

A calcular, armazenar e trabalhar com lista de dados
B criar relatórios e gráficos
C proceder a análises estatísticas e financeiras
D editar e manipular imagens

QUESTÃO 11

O Windows XP é um

A software que permite o gerenciamento de todos os dispositivos do
computador. 

B software aplicativo que permite o gerenciamento de planilhas
eletrônicas. 

C hardware que gerencia os dispositivos de entrada e saída do
computador.

D software aplicativo que gerencia os recursos do computador.

QUESTÃO 12

Vírus é um programa pernicioso, que causa danos nos

computadores, apagando ou corrompendo dados. Para se

evitar um vírus, deve-se instalar e manter atualizado o

A Microsoft Office.

B protocolo TCP/IP.

C antivírus e o firewall. 

D sistema operacional. 
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QUESTÃO 13

A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6 que contém

uma página acessada em uma sessão de uso desse navegador.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a ferramenta

A  permite que o texto mostrado na página seja copiado

e transportado para o Word.

B  mostra o histórico dos acessos.

C  permite que se atualize o conteúdo da página.

D  permite que a página seja colocada como favorita.

QUESTÃO 14

O Microsoft Outlook Express coloca o mundo da comunicação online

no desktop do computador, seja para a troca de e-mails, seja para o

ingresso em grupos de notícias para intercâmbio de idéias e

informações. O Microsoft Outlook não permite o(a)

A gerenciamento de várias contas de e-mail e de grupos de notícias.

B utilização de catálogo de endereços para armazenagem e

recuperação de endereços de e-mail.

C acesso a sítios através do protocolo SNMTP.

D adicionamento de papel de carta ou assinatura pessoal às

mensagens.

Texto para as questões 15 e 16

A atual Constituição brasileira, promulgada em 1988,

busca traduzir a nova realidade política vivida pelo país após

cerca de duas décadas de regime autoritário. A ênfase dada

à defesa da cidadania e do Estado democrático apresenta-se

logo nos dois primeiros títulos, que tratam dos princípios

fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais. Em

seu preâmbulo, a Carta afirma o compromisso com o

“Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e

sem preconceitos, fundada na harmonia social e

comprometida, na ordem interna e internacional, com a

solução pacífica das controvérsias”. Adaptando-se à nova

ordem jurídico-política vigente, as assembléias legislativas,

entre as quais a do Pará, elaboraram as novas Constituições

estaduais.

QUESTÃO 15

Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do

Brasil, inscritos na Constituição de 1988, não se inclui a

A construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

B erradicação da pobreza e da marginalização. 

C garantia do desenvolvimento nacional mediante

investimentos nas regiões mais pobres, em prejuízo das

mais ricas. 

D promoção do bem coletivo, sem preconceitos de origem,

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação.

QUESTÃO 16

Tendo em vista o texto apresentado e os dispositivos

constitucionais vigentes, assinale a opção correta.

A A guerra de conquista é admitida apenas em caso

extremo, ou seja, como resposta a uma agressão externa

ou atendendo à determinação do Conselho de Segurança

da Organização das Nações Unidas (ONU).

B A pena de morte e a prisão perpétua somente podem ser

decretadas contra réus condenados em júri popular pela

prática de crimes considerados hediondos, como o

seqüestro seguido de morte.

C É plena a inviolabilidade do sigilo da correspondência

e das comunicações telefônicas, não se admitindo

situações nas quais essa inviolabilidade possa ser

quebrada.

D Independentemente de censura ou licença, é livre a

expressão da atividade intelectual, artística, científica e

de comunicação.
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Texto para as questões de 17 a 19

Em tramitação desde 1992, o Projeto de Lei da Mata

Atlântica foi sancionado pelo presidente Lula. Sua aprovação,

em novembro de 2006, na Câmara dos Deputados, foi resultado

de amplo acordo partidário, que pôs fim a uma negociação de

14 anos no Congresso Nacional. Na cerimônia em que a lei foi

sancionada, Lula lembrou ser necessário aliar produção de

riqueza e preservação da natureza para se garantir o futuro de um

povo.

Segundo o presidente, “Chico Mendes não era contra o

progresso que leva saúde, educação, oportunidades, empregos e

renda às populações mais pobres e isoladas do nosso território.

Tampouco Dorothy Stang pregava o isolamento idílico das

comunidades indígenas da Terra do Meio. Ambos se opunham,

na verdade, à lógica excludente que faz do progresso uma pista

de mão única, na qual o povo é mantido como viajante cativo da

segunda classe e a natureza se transforma em carga ilegal no

vagão clandestino”. 

Para Mario Mantovani, diretor da Fundação SOS Mata

Atlântica, “tivemos uma grande participação da sociedade em

todas as etapas do projeto, com forte mobilização, o que

demonstra a legitimidade desta vitória”.

JB Ecológico, Ano 4, n.º 60, jan./2007, p. 25-6 (com adaptações).

QUESTÃO 17

Considerando o discurso presidencial, em parte reproduzido no

texto, é correto afirmar que, para Luiz Inácio Lula da Silva, 

A não é possível dissociar o destino da natureza do destino da

sociedade e de seu desenvolvimento.

B um país com as deficiências do Brasil precisa desenvolver-se

a qualquer preço, independentemente dos custos ambientais.

C o desenvolvimento material, ou econômico, de uma

sociedade é que garante a sua existência e o seu futuro.

D o conceito de desenvolvimento sustentável não passa de

construção ideológica dos países já enriquecidos.

QUESTÃO 18

Considerando o texto e aspectos marcantes da realidade atual,

assinale a opção correta.

A O grande objetivo de Chico Mendes era tornar indevassável a

mata e manter seus habitantes afastados do contato com a

civilização urbana contemporânea.

B Dorothy Stang era cientista que sonhava com a inserção da

Terra do Meio, com seus habitantes, na economia globalizada

dos dias atuais.

C O processo de elaboração e tramitação do Projeto de Lei da

Mata Atlântica circunscreveu-se, como de hábito, aos círculos

palacianos.

D A questão ambiental ganha espaço na agenda do mundo

contemporâneo, provavelmente por causa da intensidade dos

problemas decorrentes da degradação da natureza.

QUESTÃO 19

A Lei da Mata Atlântica foi uma das últimas matérias de ampla

repercussão que a Câmara dos Deputados aprovou em fins de

2006. O ano de 2007 se iniciou com um tema político que ganhou

destaque no noticiário: a eleição da nova Mesa Diretora da Casa.

Entre outras razões, o cargo de presidente da Câmara dos

Deputados é muito importante porque seu ocupante torna-se

A presidente do Congresso Nacional. 

B presidente do Conselho de Ministros.

C o terceiro nome na linha sucessória do Poder Executivo.

D o substituto do presidente do Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 20

Considerando-se o moderno conceito de cultura, de viés

acentuadamente antropológico, e os dispositivos constitucionais

vigentes, tanto em termos nacionais quanto paraenses, uma

política cultural conduzida pelo poder público não envolve

aspectos de

A proteção às manifestações das culturas populares, indígenas e

afro-brasileiras, além das de outros grupos presentes na

formação brasileira.

B proibição de existência de fundos de fomento à cultura nos

estados, como meio de impedir a malversação dos recursos

financeiros.

C garantia do pleno exercício dos direitos culturais e de acesso

às fontes da cultura nacional, sem qualquer forma de exclusão.

D apoio e incentivo à valorização e à difusão das manifestações

culturais, em suas mais distintas formas e modalidades.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Uma secretaria vinculada a um órgão público federal está

idealizando um programa de responsabilidade social (PRS) cujas

bases iniciais são o desenvolvimento de um projeto de educação

continuada para servidores e funcionários terceirizados e a

implantação de um  projeto na área de trabalho e saúde, que tem

como objetivo desenvolver ações que melhorem a qualidade da

saúde, o desempenho profissional, promova a melhoria do nível

de motivação de pessoal, além de diminuir o percentual de

turnover existente na organização. 

O projeto de educação continuada pretende oferecer

cursos em nível de ensino fundamental, bolsas de estudo parciais

para os servidores que queiram obter formação universitária, além

de cursos técnicos em áreas específicas de atuação e outros, como

de línguas estrangeiras, culinária etc.

O projeto na área de trabalho e saúde inclui a implantação

e o acompanhamento de atividades de ginástica laboral,

atividades físicas e de relaxamento, além do apoio financeiro para

o desenvolvimento de atividades desportivas na organização,

como equipes de vôlei, basquete e futebol.

Considerando a situação hipotética descrita acima, assinale a

opção correta, relativamente ao tema planejamento.

A Caso a secretaria defina que o projeto na área de trabalho e

saúde tenha como atividade inicial a execução de um

cronograma de ginástica laboral de 10 minutos para cada um

dos departamentos, tal atividade deve ser entendida como

estratégia para o desenvolvimento do PRS dessa secretaria.

B  Caso a secretaria desenvolva, com base em um calendário de

execuções predefinido, uma representação gráfica dos

maiores e menores percentuais de riscos e os impactos em

cada atividade executada pelos integrantes da organização, ela

estará utilizando caracteristicamente o instrumento de

planejamento denominado gráfico de Gantt.

C Considere-se que realizada pesquisa nos dados de controle de

exames médicos feitos semestralmente pelo departamento de

recursos humanos dessa secretaria, identificou-se que os

índices de obesidade e de faltas ao trabalho decorrentes de

sintomas referentes ao estresse estavam aumentando cerca de

10% a cada semestre. Nesse caso, é correto afirmar que tal

pesquisa objetiva dar suporte à análise situacional, que será

alicerce para o diagnóstico de hipóteses do planejamento.

D  Suponha-se que, após a implantação do projeto na área de

trabalho e saúde, os índices de obesidade e de faltas ao

trabalho tenham ficado abaixo do inicialmente idealizado.

Nesse caso, demanda-se uma ação corretiva a ser realizada

para se manter o índice de desempenho no nível ideal, nem

abaixo, nem acima do que fora previsto.

QUESTÃO 22 

Com relação a gestão de pessoas, assinale a opção correta.

A Suponha-se que um indivíduo que exerça cargo técnico no

departamento de materiais e patrimônio de determinado órgão

público se candidate a uma vaga para o mesmo cargo no

departamento de recursos humanos, divulgada pelo órgão na

intranet. Nessa situação, tal procedimento de divulgação de

existência de vaga constitui recrutamento externo, visto que

ocorre entre departamentos.

B Considere-se que o processo de seleção de recursos humanos

de um órgão seja realizado em duas etapas: a primeira

corresponde a concurso de provas e títulos, e a segunda,

composta de testes psicométricos com o objetivo de analisar

amostras do comportamento do candidato. Nesse caso,  o

processo de seleção caracteriza-se por avaliar,

respectivamente, o grau de conhecimento exigido pelos

cargos e as aptidões dos candidatos.

C Suponha-se que um técnico em administração do

departamento de materiais e patrimônio de determinado órgão

tenha feito um curso de língua estrangeira oferecido em

programa de aperfeiçoamento continuado do órgão. Nessa

hipótese, considera-se que o técnico foi submetido a

treinamento em serviço, ainda que o curso não seja necessário

para o desenvolvimento de qualquer das atividades

profissionais desenvolvidas pelo servidor.

D Considere-se que um  assistente de informática de

determinado órgão tenha identificado, entre 150 integrantes

da organização, alto índice de dúvidas quanto ao uso da

intranet. Nessa hipótese, a decisão mais adequada para a

solução desse problema seria o departamento de recursos

humanos definir que esses 150 integrantes da organização

passassem por um processo de socialização organizacional. 

QUESTÃO 23

Considere-se que, em determinada organização, o departamento

de recursos humanos tenha requisitado um  servidor especializado

em estatística de outro departamento, para executar tarefas de

controle, novo conjunto de atividades criadas pela organização.

Ao criar tal conjunto de atividades, essa organização está

definindo um(a)

A hierarquia.

B descrição de cargo.

C amplitude de controle ou comando.

D um cargo.
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QUESTÃO 24

No que se refere às organizações, assinale a opção correta.

A  Considerando-se que as organizações são sistemas sociais, é

correto afirmar que uma organização, mesmo sendo a mais

eficiente e eficaz do mercado, nunca constitui uma unidade

finalizada e perfeita, visto que está sempre sujeita a

mudanças.

B Sob a ótica da visão sistêmica, as organizações  caracterizam-

se pela eqüifinalidade pois possuem várias finalidades, vários

resultados a serem atingidos em um mesmo período de tempo.

C  Sob a ótica da dinâmica da organização, entende-se que, para

uma organização manter-se viva no mercado, ela deve ser

eficaz, isto é, deve definir, com precisão, meios, métodos e

procedimentos que possibilitem o fornecimento de  produtos

e serviços aos seus clientes/usuários e deve ser eficiente, ou

seja, deve alcançar resultados através da otimização de

recursos, agregar valor aos seus clientes e atingir os objetivos

visados.

D  A cultura de uma organização tem como base o conjunto de

valores, suposições e crenças compartilhadas a respeito das

práticas organizacionais. Nesse sentido, as culturas fracas

inseridas na organização devem ser sempre consideradas

prejudiciais ao desempenho organizacional, visto que

representam valores opostos aos idealizados para a

organização.

QUESTÃO 25

Considerando-se que, em administração, processo de decisão é

definido como a escolha entre alternativas e possibilidades,

assinale a opção correta.

A Suponha-se que um incêndio tenha destruído parte dos

arquivos de documentação de uma organização que possua

seguro contra incêndio. Nessa situação, o ato de se tentar

recuperar as informações perdidas deve ser considerado uma

decisão do tipo programada, dada a característica de

ineditismo da ação.

B Nas organizações, as decisões em equipe são geralmente mais

adequadas visto que possibilitam maior número de

perspectivas acerca das questões levantadas. No entanto, a

pressão por alcançar um pensamento consensual tende a

quebrar um espírito de equipe produtivo e demanda mais

tempo nas tomadas de decisão.

C A técnica de brainstorming (tempestade de idéias) e o

diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) são utilizados na

escolha da alternativa mais adequada para a tomada de

decisão.

D Toda decisão tomada sem as informações necessárias são

decisões que possuem incerteza. Se um decisor não pode

estimar a probabilidade dos diferentes resultados de suas

ações, ele se depara com um processo decisório nulo.

QUESTÃO 26

Raquel, gerente-proprietária de uma loja de tecidos, contratou

Julmara para trabalhar como vendedora. Eventualmente Julmara

se responsabilizava pelo caixa da loja e, nessas ocasiões, eram

percebidas pequenas diferenças de quantias. Raquel, então,

decidiu que a vendedora não mais exerceria atividade no caixa da

loja. A atitude de Raquel ao colocar, eventualmente,  Julmara no

caixa deve ser entendida como uma

A descentralização, pois possibilita a tomada de mais decisões

por integrantes subordinados hierarquicamente a Raquel.

B departamentalização, pois se definiu funcionalmente a

subdivisão da organização: vendedor, caixa, gerente etc.

C definição de assessoria, pois envolve a execução de

procedimentos administrativos.

D delegação, visto que estão sendo atribuídas responsabilidades

adicionais temporárias a Julmara.

QUESTÃO 27

Relativamente a gestão de pessoas, assinale a opção correta.

A O processo de seleção de recursos humanos deve apoiar-se

em um conjunto de critérios extraídos das características do

cargo a ser preenchido. Assim, os instrumentos utilizados no

processo de seleção possibilitam a coleta de informações

acerca do candidato, o que permite a comparação entre o

perfil deste e o do cargo a ser ocupado.

B O modelo clássico de desenho de cargos favorece a

segmentação e fracionamento dos cargos em tarefas simples,

repetitivas e facilmente treináveis, na busca da máxima

eficiência em um ambiente estável; o modelo contingencial

baseia-se na contínua ampliação do cargo através do amplo

enriquecimento de tarefas. As estruturas com muitos níveis

administrativos, como os órgãos públicos brasileiros, cujos

grupos de trabalho são focados nas unidades administrativas

formalizadas, utilizam caracteristicamente o modelo

contingencial.

C A responsabilidade pela avaliação de desempenho é

unicamente do próprio indivíduo, pois, na área de gestão de

pessoal, destaca-se  a necessidade de cada pessoa se auto-

avaliar o mais adequadamente quanto à sua performance,

eficiência e eficácia.

D Em uma organização, a principal responsabilidade da

assessoria (staff) é a identificação dos problemas decorrentes

da carência de treinamento, processo que deve ser iniciado a

partir do levantamento de necessidades (LNT). 
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QUESTÃO 28

A figura acima corresponde ao modelo de avaliação de desempenho
baseado no método

A  das escalas gráficas.
B da escolha forçada.
C  da pesquisa de campo.
D dos incidentes críticos.

QUESTÃO 29

Jonas, cidadão brasileiro, para obter uma certidão negativa,
dirigiu-se a uma unidade de atendimento ao usuário em  determinado
órgão estadual. Para dar entrada no pedido, teve de enfrentar fila e ser
atendido em diferentes guichês, e somente após o prazo de 5 dias úteis,
recebeu o documento. Ao necessitar, tempos depois, de uma nova certidão
negativa, Jonas encontrou a unidade de atendimento desse órgão
totalmente modificada. Foi imediatamente atendido, não precisou
enfrentar filas e recebeu o documento requerido em cerca de 3 minutos.
Jonas foi informado, na ocasião, que a certidão poderia ser requerida
também em serviço prestado durante 24 horas por dia, via Internet.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção em que a
característica do serviço é inadequadamente contextualizada.

A Tangibilidade, pois a certidão é tangível, palpável.
B Inseparabilidade, pois a Internet possibilita a execução e o consumo

por parte do usuário.
C Variabilidade, pois, com a informatização, minimiza-se a possibilidade

de falhas.
D Perecibilidade, pois o sistema via Internet está disponível a qualquer

tempo.

QUESTÃO 30

Um determinado servidor público, em viagem com o carro oficial
pelo interior do país para inspeção de trabalho em unidades rurais, ao
transitar em uma via esburacada deparou-se, apesar de toda a cautela na
direção, com um buraco que o fez cair. A partir daí, ao conduzir o veículo,
observou que este passou a apresentar um barulho muito forte. 

A cidade mais próxima estava a mais de 500 quilômetros do local.
Em um vilarejo mais próximo só existia um mecânico que o informou que
o carro sofreu danos e que seria necessário a troca de algumas peças que
somavam o total de R$ 1.100,00 e R$ 200,00 pelo serviço de mão de
obra. O servidor fez o serviço e alegou dispensa de licitação. 

Com base nessa situação hipotética a dispensa pode ser justificada

A pela inexistência de licitantes interessados.
B por caracterizar-se como uma situação emergencial.
C pela contratação com outro ente público.
D pelo valor das peças e serviços.

Texto para as questões de 31 a 33

Cinco empresas disputavam, em determinado

processo licitatório, o fornecimento, por um ano, de pães

para escolas da rede pública estadual, com entrega

semanal do produto em quantidade baseada no número

de alunos existentes em cada unidade de ensino. Na

licitação, delineada com base nos procedimentos da Lei

n.o 8.666/1993, foi utilizada a modalidade concorrência.

QUESTÃO 31

Suponha-se que, antes da formalização  do contrato,

tenha sido comprovado e divulgado que um servidor da

entidade contratante, também responsável à época pela

licitação, esteja agora participando indiretamente do

fornecimento dos pães. Nessa hipótese, está sendo ferido

o princípio do(a) 

A publicidade.

B impessoalidade.

C igualdade.

D julgamento objetivo.

QUESTÃO 32

Suponha-se que a empresa vencedora dessa licitação

tenha iniciado o fornecimento do produto no mês de

fevereiro, e que, a partir dos meses seguintes, as escolas

não tenham recebido os pães semanalmente, como

definido em contrato e, quando os recebia, eles não

estavam adequado para o consumo. Suponha-se, ainda,

que o representante da administração pública tenha

anotado essas ocorrências e alertado a contratada acerca

das falhas ocorridas, o que não resultou em melhoria da

qualidade do serviço. Nessa situação, o contratante deve

proceder, justificadamente, em relação à contratada, a

ação de

A abertura de novo processo licitatório.

B alteração do contrato.

C adjudicação.

D rescisão contratual.

QUESTÃO 33

Supondo-se que as escolas estejam recebendo X

unidades de pães para 6 dias de consumo, mas que a

próxima entrega do produto seja feita apenas no 8.o dia

consecutivo, conclui-se que o(a)

A consumo dos produtos está tendo alterações no

período.

B ponto de pedido está inadequado.

C definição de estoque máximo está imprecisa.

D tempo de reposição está inadequado.

Abaixo você encontrará frases de desempenho. Anote com um “x” na coluna ao 
lado, sob o sinal “+” para indicar a frase que melhor define o desempenho do 
empregado e também sob o sinal “-” para a frase que menos define o seu 
desempenho. Não deixe nenhum bloco sem preencher duas vezes. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Funcionário
Cargo Seção

Faz apenas o que mandam Tem medo de pedir ajuda
Comportamento irrepreensível

Tem pouca iniciativa

1
2

3

No +

33
34

35

No +

Cortês com terceiros

Conhece seu trabalho
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QUESTÃO 34

Acerca da organização do estado do Pará, julgue os itens que se
seguem.

I O governador do estado tem poder discricionário para
decretar a transferência definitiva da capital para outra cidade
do território estadual.

II Para a fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório do estado, deverão ser
observados, entre outros aspectos, a natureza, o grau de
responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem
cada carreira no serviço público estadual.

III Nenhum servidor que exerça cargo de confiança, em
comissão, ou de chefia da administração pública direta ou
indireta pode assumir cargo de direção em empresa
fornecedora de serviços ao estado ou integrar conselho nesse
tipo empresa, ou em instituição que realize qualquer
modalidade de contrato com o estado; inclui-se nessa restrição
o gerenciamento de fundos e de entidades para as quais esses
servidores públicos contribuem.

IV O Estado poderá, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por grupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas de interesse comum. Tais municípios
integrantes não perderão, nem terão limitada sua autonomia
política, financeira ou administrativa.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 35

Ricardo, empresário do ramo de telecomunicações,
decidiu sair de uma sociedade da qual participava há 4 anos.
Como sócio, recebia, em média, R$ 7.000,00 mensais a título de
adiantamento de pró-labore. No entanto, no último ano, teve suas
retiradas limitadas a R$ 5.000,00, dada a situação financeira da
empresa. Embora estivesse muito satisfeito na área em que atuava
e tivesse um excelente relacionamento com os demais sócios,
decidiu prestar concurso para determinado cargo público, no qual
receberia remuneração mensal de R$ 4.000,00, pois julgava que
o mercado instável poderia causar à família restrições financeiras.
Considerando-se a motivação humana, é correto afirmar, com
base na hierarquia das necessidades de Maslow, que Ricardo foi
motivado pela necessidade 

A  fisiológica.
B de segurança.
C  de estima.
D social.

QUESTÃO 36

Considere-se que um fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual,
durante execução de suas atividades profissionais, determine a
eliminação das grades de proteção de um edifício que ferem
frontalmente o decreto estadual de preservação do plano de
urbanização da cidade, tombada como patrimônio histórico.
Nessa situação o ato administrativo do fiscal caracteriza-se como

A nulo, dado o objeto ilícito ou impossível.
B anulável, em face da preterição de solenidade essencial.
C nulo, pela incompetência absoluta do agente.
D anulável, pelas razões de oportunidade e conveniência dos

condôminos.

QUESTÃO 37

A determinado agente público foi delegada a tarefa de
retirar os moradores de rua que se estabeleceram em um terreno
público destinado à construção de um hospital pediátrico,
segundo o plano de urbanização previsto. Cerca de 20 famílias
foram desalojadas desse terreno e direcionadas para um outro
terreno da prefeitura, onde, no futuro, será construída uma usina
de reciclagem de lixo.

Nessa situação, a decisão de direcionar os moradores de rua para
outro terreno caracteriza-se como ato

A discricionário
B vinculado.
C punitivo ou disciplinar.
D declaratório.

QUESTÃO 38

Relativamente a finanças públicas e receita pública, julgue os
itens subseqüentes.

I A receita pública será constituída por tributos, preços e outros
ingressos cujos preços públicos serão fixados pelo Poder
Legislativo, observadas as normas gerais de direito financeiro
e as leis atinentes à espécie.

II Os órgãos e entidades da administração descentralizada
deverão planejar suas atividades e programar sua despesa
anual, respeitadas a lei do orçamento anual e a programação
financeira do governo.

III Para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e
pensionista dos municípios, é possível a transposição, o
remanejamento ou a transferência de recursos de uma
categoria de programação para outra, ou de um órgão para
outro, sem prévia autorização legislativa.

IV A realização de despesas que não estejam incluídas em
programação financeira importará em responsabilidade
pessoal dos seus ordenadores, cujos nomes devem estar
consignados na documentação da despesa.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.
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QUESTÃO 39

Acerca do Poder Executivo do estado do Pará, julgue os seguintes
itens.

I São anuláveis os atos do governador que atentam contra a
Constituição Federal, contra a constituição estadual e,
especialmente, contra a lei orçamentária.

II O governador e o vice-governador deverão residir em qualquer
município do estado do Pará e requerer prévia autorização para
qualquer afastamento do estado por mais de 15 dias.

III O afastamento do governador do estado, até quinze dias, depende
de autorização legislativa e da transmissão do cargo ao substituto
legal.

IV O governador e o vice-governador devem requerer prévia
autorização para sair do país, por qualquer tempo, sob pena de
perda do cargo.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 40

Suponha-se que determinada secretaria tenha sua estrutura

organizacional alterada ao se criar uma nova unidade a ela

subordinada e que móveis e equipamentos tenham  sido

adquiridos ou transferidos de outras unidades. Nessa

situação hipotética, deve-se desenvolver inventário tipificado

como 

A inicial.

B anual.

C eventual.

D de transferência de responsabilidade.




