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CONHECIMENTOS
BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de
1 a 5.

 Nenhum outro tema desperta tanta polêmica em 
relação ao seu signifi cado, ao seu reconhecimento, como 
o de direitos humanos. É relativamente fácil entendermos 
e lutarmos por questões que dizem respeito à cidadania. 
Tais direitos estão explicitamente elencados na constituição 
de um país. Mas, e em relação aos direitos humanos? Do 
que estamos falando quando nos referimos a direitos dos 
cidadãos e quando nos referimos a direitos humanos, com 
a premissa de que associamos direitos humanos à idéia 
central de democracia? 
 Cidadania e direitos da cidadania dizem respeito a 
determinada ordem jurídico-política de um país, de um 
Estado, no qual uma Constituição defi ne e garante quem é 
cidadão, que direitos e deveres ele terá em função de uma 
série de variáveis, como idade, estado civil, a condição de 
sanidade física e mental, o fato de estar, ou não, em dívida 
com a justiça penal etc. Os direitos do cidadão e a própria 
idéia de cidadania não são universais no sentido de que eles 
estão fi xos a uma específi ca e determinada ordem jurídico-
política. Daí, identifi carmos cidadãos brasileiros, cidadãos 
norte-americanos e cidadãos argentinos, e sabermos que 
variam os direitos e deveres dos cidadãos de um país para 
outro. 
 Os direitos humanos são universais e naturais. São 
universais no sentido de que aquilo que é considerado 
um direito humano no Brasil também deverá sê-lo com o 
mesmo nível de exigência, de respeitabilidade e de garantia 
em qualquer país do mundo, porque eles não se referem 
a um membro de uma sociedade política, a um membro 
de um Estado; eles se referem à pessoa humana na sua 
universalidade. São chamados de direitos naturais porque 
dizem respeito à dignidade da natureza humana e, também, 
porque existem antes de qualquer lei, e não precisam estar 
especifi cados numa lei para serem exigidos, reconhecidos, 
protegidos e promovidos. 
 Assim, percebemos como direitos que são naturais e 
universais são diferentes de direitos que fazem parte de 
um conjunto de direitos e deveres ligados às idéias de 
cidadão e cidadania. E quais são esses direitos comuns a 
todos os seres humanos sem distinção alguma de etnia, 
de nacionalidade, de cidadania política, de sexo, de classe 
social, de nível de instrução, de cor, de religião, de opção 
sexual ou de qualquer tipo de julgamento moral? São 
aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade 
intrínseca a todo ser humano. 

Maria Victoria Benevides. Cidadania e Direitos Humanos. 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

Internet: http://www.iea.usp.br/artigos. Acesso em 16/12/2007
(com adaptações).

QUESTÃO 1

Com relação às idéias do texto, assinale a opção corre-
ta.

(A) Cidadania e direitos humanos no texto têm conceitos 
similares e antagônicos.

(B) Embora os direitos humanos sejam universais, 
não estabelecem qualquer relação com o direito à 
cidadania.

(C) Universais e intrínsecos a todos os seres humanos, os 
direitos humanos são distintos dos direitos e deveres 
associados à cidadania.

(D) Direitos e deveres são intrínsecos ao ser humano, 
portanto são iguais para qualquer cidadão onde quer 
que ele esteja.

QUESTÃO 2

Acerca da tipologia do texto, assinale a opção correta.

(A) Por ser um texto estritamente narrativo, a autora 
utiliza-se da terceira pessoa do plural para incluir o 
leitor no enredo. 

(B) Apesar de conter elementos narrativos e descritivos, 
os aspectos argumentativos descaracterizam o texto 
como dissertativo. 

(C) O texto é essencialmente dissertativo, e a autora 
defende uma tese apresentando argumentos.

(D) Ao discorrer sobre o tema, a autora apresenta como 
personagem principal a expressão “direitos humanos” 
e como secundário, “direitos do cidadão”.

QUESTÃO 3

Em relação às estruturas lingüísticas do texto, assinale 
a opção correta.

(A) Na linha 15, a acentuação gráfi ca das palavras “série” 
e “variáveis” obedece à mesma regra gramatical. 

(B) Nas linhas 44 e 45, “aqueles” tem como referente 
“todo ser humano”.

(C) A substituição de “se referem à pessoa humana” 
(linha 30) por refere-se a pessoa humana não 
prejudica a correção gramatical do período.  

(D) O vocábulo “premissa” (linha 9) está empregado com 
sentido de idéia que se toma por base para se 
formar um raciocínio.

QUESTÃO 4

Em cada uma das opções a seguir é apresentada a re-
escritura de um trecho do texto, destacada em negrito. 
Assinale a opção em que a reescritura mantém as idéias 
originais do texto e a correção gramatical.

(A) Segundo período do primeiro parágrafo: Há facilidade 
em lutar e em compreender questões referentes 
à cidadania.

(B) Segundo período do segundo parágrafo: Por serem 
inseridos numa ordem jurídica-política, cidadania 
e direitos dos cidadãos são individuais. 

(C) Início do terceiro período do terceiro parágrafo: 
Direitos naturais corresponde a dignidade de 
qualquer homem.

(D) Último período do último parágrafo: São aqueles 
direitos e deveres decorrentes da dignidade 
comum em todos os seres.

QUESTÃO 5

Assinale a opção que apresenta a citação cuja idéia NÃO 
se relaciona às idéias propostas do texto. 

(A) “Nada é imutável, a não ser os direitos inerentes e 
inalteráveis do homem.” (Thomas Jefferson)

(B) “Há homens que lutam um dia e são bons; há outros 
que lutam um ano e são melhores; há aqueles que 
lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os 
que lutam por toda a vida, estes são imprescindíveis.” 
(Bertolt Brecht)

(C) “As pessoas e os grupos sociais têm o direito a 
serem iguais quando a diferença os inferioriza, e 
o direito a serem diferentes quando a igualdade os 
descaracteriza.” (Boaventura de Souza Santos)

(D) “A vida é valor absoluto. Não existe vida menor ou 
maior, inferior ou superior.” (Olympia Salete)
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QUESTÃO 6

O sistema operacional Windows apresentou uma evolu-

ção signifi cativa desde suas primeiras versões. Sobre o 

Windows XP, uma das versões mais recentes desse sis-

tema operacional, assinale a opção correta.

(A) Não é exatamente um sistema operacional, é apenas 

um ambiente operacional que funciona com base no 

sistema operacional MS-DOS.

(B) A partir da versão XP, o Windows passou a possuir um 

aplicativo próprio para o gerenciamento de arquivos, 

conhecido como Windows Explorer.

(C) O Windows XP permite que o usuário confi gure sua 

conta – aparência das janelas e títulos, tamanho de 

tela etc. – com base em TEMAS preestabelecidos ou, 

até mesmo, que crie o seu próprio TEMA.

(D) O Windows XP não permite desabilitar a reprodução 

automática de CDs, característica que tem sido alvo de 

diversas discussões acerca do tema software livre.

QUESTÃO 7

Em alguns casos, a exibição de fotos e vídeos no Inter-

net Explorer é melhor visualizada quando se utiliza a 

exibição em tela inteira, conhecida como full screen. Esse 

recurso pode ser facilmente ativado, bastando pressio-

nar a tecla de função

(A) F1.

(B) F5.

(C) F8.

(D) F11.

QUESTÃO 8

A navegação na rede mundial de computadores envol-

ve troca de informações, tais como endereço de rede e 

arquivos de dados, em geral, entre o computador aces-

sado pelo usuário e os diversos servidores de rede re-

lacionados com os sites acessados por ele. Essa troca é 

gerenciada por protocolos, entre os quais o HTTP. Esse 

protocolo, em particular, atua na camada (shell) de

(A) aplicação.

(B) apresentação.

(C) transporte.

(D) rede.

QUESTÃO 9

Os diversos programas que permitem ler e escrever 
arquivos de texto, como o Word, o Notepad (Bloco de 
Notas) e o Wordpad, entre outros, usam o conjunto de 
fontes do sistema. A maioria das fontes é de fácil reco-
nhecimento, bem como seus atributos. Assinale a opção 
que apresenta informações corretas quanto à fonte e ao 
respectivo atributo.

(A) O trecho “algumas palavras em Times New Roman” está 
escrito em fonte Times New Roman, com o atributo 
itálico.

(B) O trecho “algumas palavras em Arial” está escrito em 
fonte Arial, com atributo itálico.

(C) O trecho “algumas palavras em Courier New” 
está escrito em fonte Courier New, com atributo 
sublinhado.

(D) O trecho “algumas palavras em Arial” está escrito em 
fonte Arial, com atributo negrito.

QUESTÃO 10

 A organização e a apresentação de dados em tabelas 
(planilhas) tornam-se bastante simples com o uso do 
aplicativo Microsoft Excel 2002. Considere que a fi gura a 
seguir apresenta uma janela deste aplicativo referente a 
um teste realizado por 250 funcionários de uma instituição, 
cujos nomes estão listados na coluna A. Na coluna B, estão 
relacionadas as notas que cada funcionário obteve no teste, 
e, na coluna C, o conceito fi nal, ou seja, se o funcionário foi 
aprovado ou reprovado no teste.

Com base nas notas – números entre 0 e 10 – relacio-
nadas na coluna B, para atribuir, automaticamente, um 
conceito fi nal para cada funcionário, ou seja, “aprova-
do”, se a nota for maior ou igual a 5, ou, caso contrário, 
“reprovado”, o procedimento correto é

(A) selecionar toda a coluna B e clicar sobre o ícone Σ.
(B) selecionar toda a coluna B e clicar sobre o 

ícone que contém o símbolo Σ. Em seguida, 
digitar “B1<5” no campo Teste_lógico; digitar 
“reprovado” no campo Valor_se_verdadeiro; e 
“aprovado” no campo Valor_se_falso.

(C) selecionar a célula C1 e selecionar o menu Dados. 
Em seguida, clicar em FILTRAR; digitar “B1<5” no 
campo Teste_lógico; digitar “reprovado” no campo 
Valor_se_verdadeiro; e “aprovado” no campo 
Valor_se_falso.

(D) selecionar a célula C1; clicar sobre o ícone fx; 
selecionar a função SE; digitar B1<5 no campo 
Teste_lógico; digitar “reprovado” no campo 
Valor_se_verdadeiro; e “aprovado” no campo 
Valor_se_falso. Para os demais funcionários, basta 
copiar a célula C1 e colá-la nas células desejadas.



5

ADMINISTRAÇÃO

Concurso Público – SUSIPE/PA 

QUESTÃO 11

 A Lei de Execução Penal tem por objetivo efe-
tivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração so-
cial do condenado e do internado e prevê que a discipli-
na consiste na colaboração com a ordem, na obediência 
às determinações das autoridades e seus agentes e no 
desempenho do trabalho, estabelecendo sanções para 
as faltas disciplinares. Assinale a opção que correspon-
de às sanções disciplinares previstas na Lei de Execução 
Penal.

(A) Constituem sanções disciplinares a advertência verbal, 
a repreensão, a suspensão ou restrição de direitos, o 
isolamento da própria cela, ou em local adequado, nos 
estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, e 
a concessão de regalias.

(B) As sanções disciplinares têm em vista o bom 
comportamento reconhecido em favor do condenado, 
de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação 
ao trabalho.

(C) Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-á em 
conta a pessoa do faltoso, a natureza e as circunstâncias 
do fato, bem como as suas conseqüências. 

(D) O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos 
não poderão exceder a 15 dias.

QUESTÃO 12

A respeito dos direitos, deveres, garantias e vantagens 
dos servidores do Estado, das autarquias e das funda-
ções públicas do Estado do Pará, defi nidos na Lei n.º 
5.810/ 1994, assinale a opção INCORRETA.

(A) Os cargos públicos serão providos por nomeação, 
promoção, reintegração, transferência, reversão, 
aproveitamento, readaptação e recondução.

(B) A investidura em cargo de provimento efetivo depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, sendo que os cargos referentes a 
profi ssões regulamentadas serão providos unicamente 
por quem satisfi zer os requisitos legais respectivos.

(C) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo fi cará sujeito a estágio 
probatório por período de 12 meses, durante o qual 
a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação 
para o desempenho do cargo, observando os seguintes 
fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de 
iniciativa, produtividade e responsabilidade.

(D) Ficará dispensado do estágio probatório o servidor que 
já tiver exercido o mesmo cargo público por 2 anos, 
pelo menos.

QUESTÃO 13

Em relação ao Regime Jurídico Único dos Servidores Ci-
vis da Administração Direta, das Autarquias e das Fun-
dações Públicas do Estado do Pará – Lei 5.810/1994, 
assinale a opção INCORRETA.

(A) O servidor poderá perceber as seguintes vantagens, 
além do vencimento: adicionais; gratifi cações; diárias; 
ajuda de custo; salário-família; indenizações e outras 
vantagens e concessões previstas em lei.

(B) Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo 
exercício em condições penosas são inacumuláveis, e 
o seu pagamento cessará com a eliminação das causas 
geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob 
nenhum fundamento.

(C) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, nos seguintes casos: a de dois cargos de 
professor; a de um cargo de professor com outro 
técnico ou científi co, de nível médio ou superior; e a 
de dois cargos privativos de médico.

(D) O servidor poderá exercer mais de um cargo em 
comissão, desde que comprovada a compatibilidade 
de horários.

QUESTÃO 14

De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fun-
dações Públicas do Estado do Pará – Lei n.º 5.810/1994 
–, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A transferência é a movimentação do servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de 
igual denominação e provimento, de outro órgão, mas 
no mesmo Poder.

II – A redistribuição é o deslocamento do servidor, com 
o respectivo cargo ou função, para o quadro de 
outro órgão ou entidade do mesmo Poder; sempre 
no interesse da administração e será sempre ex-
offi cio, ouvidos os respectivos órgãos ou entidades 
interessados na movimentação.

III – A remoção é a movimentação do servidor ocupante de 
cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual 
denominação e forma, no mesmo Poder e no mesmo 
órgão em que é locado, sendo que a remoção, a pedido 
ou ex-offi cio, do servidor estável, poderá ser feita de 
uma para outra unidade administrativa da mesma 
secretaria, autarquia, fundação ou órgão análogo dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, no Ministério Público 
e dos Tribunais de Contas de um para outro setor, na 
mesma unidade administrativa.

IV – A reversão, a pedido, independerá da existência de 
cargo vago.

A seqüência correta é

(A) F, F, V, V.
(B) F, V, F, V.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, V, F.

QUESTÃO 15

Ainda acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fun-
dações Públicas do Estado do Pará – Lei 5.810/1994, as-
sinale a opção INCORRETA.

(A) A posse do servidor ocorrerá no prazo de 30 dias, 
contados da publicação do ato de provimento no Diário 
Ofi cial do Estado, podendo ser prorrogado por mais 
30 dias, a requerimento do interessado. Na hipótese 
de a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato 
de provimento será tornado sem efeito.

(B) Entre outros, considera-se como tempo de efetivo 
exercício público, para todos os fi ns, o afastamento 
do servidor decorrente de férias; casamento (de até 
oito dias); falecimento de cônjuge, companheira ou 
companheiro, pai, mãe, fi lhos e irmãos (de até oito 
dias); e de processo administrativo, se declarado 
culpado.

(C) Durante as férias, que serão remuneradas com um 
terço a mais do que a remuneração normal, pagas 
antecipadamente, independentemente de solicitação, o 
servidor terá direito a todas as vantagens do exercício 
do cargo.

(D) Ao servidor ocupante de cargo em comissão não será 
concedida licença para tratar de interesse particular; 
para atividade política ou classista, na forma da lei; por 
motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e 
a título de prêmio por assiduidade.
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Em relação às modalidades de licitação previstas na Lei 
n.º 8.666/1993, julgue os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F) e, a seguir, assinale a opção correta.

I – Somente interessados cadastrados podem participar 
de licitação na modalidade convite.

II – Na modalidade concorrência, os interessados 
são habilitados preliminarmente (fase de pré-
qualifi cação). 

III – A modalidade tomada de preços é sempre exigida para 
os contratos de concessão de serviços públicos.

IV – Na modalidade convite, não há necessidade de 
publicação de edital de convocação no Diário Ofi cial.

V – A realização de licitação nas modalidades tomada de 
preços e concorrência exige atuação de uma comissão 
julgadora formada por pelo menos 3 membros.

A seqüência correta é

(A) V, V, F, V, V. 
(B) F, F, V, F, V.
(C) F, V, F, V, V.
(D) V, F, V, V, F.

QUESTÃO 17

Assinale a opção que apresenta um quesito para 
investidura em cargo ou emprego público de acordo 
com capítulo referente à Administração Pública da 
Constituição Federal.

(A) A Constituição Federal prevê que lei específi ca deve 
estabelecer os casos de contratação por tempo 
determinado.

(B) A investidura em cargo ou emprego público é 
expressamente vedada a estrangeiros.

(C) A investidura em cargo ou emprego público depende 
sempre de aprovação em concurso público.

(D) Ao servidor público não é permitida a acumulação de 
cargos públicos, em nenhuma hipótese.

QUESTÃO 18

Assinale a opção que NÃO apresenta um princípio da 
Gestão da Qualidade, fundamentada pela norma ISO 
9001:2000.

(A) melhoria contínua
(B) foco no produto
(C) foco no cliente
(D) abordagem de processos

QUESTÃO 19

Com relação ao Marketing de Serviços, assinale a 
opção que apresenta as principais características dos 
serviços.

(A) Perenidade, tangibilidade, variabilidade e unicidade.
(B) Precariedade, qualidade, intangibilidade e 

fl exibilidade.
(C) Confi abilidade, intangibilidade, temporalidade e 

qualidade.
(D) Inseparabilidade, variabilidade, intangibilidade e 

perecibilidade.

QUESTÃO 20

A Constituição Federal, no artigo 5.º, confere aos cidadãos 
a possibilidade de controle de atos de improbidade 
administrativa por meio da ação popular. Tal controle 
representa a aplicação do princípio da 

(A) moralidade.
(B) legalidade.
(C) efi ciência.
(D) auto-executoriedade.

QUESTÃO 21

Assinale a opção que apresenta somente fontes 
secundárias do Direito Administrativo no Brasil.

(A) Costumes, leis complementares e jurisprudência.
(B) Doutrina, jurisprudência e costumes.
(C) Medidas provisórias, leis complementares e 

jurisprudência.
(D) Jurisprudência, medidas provisórias e doutrina.

QUESTÃO 22

Assinale a opção correta quanto aos conceitos de 
administração direta e indireta, centralização e 
descentralização.

(A) A descentralização se efetiva por outorga ou 
delegação.

(B) As autarquias têm autonomia administrativa e 
política.

(C) A outorga de determinado serviço público pode ser 
feita por contrato.

(D) As empresas públicas são criadas diretamente por 
meio de lei específi ca.

QUESTÃO 23

Quando uma autoridade policial excede no uso da força 
ao praticar um ato, confi gurando uma ação com excesso 
de poder, esse ato deverá ser nulo, pois não atende ao 
requisito

(A) fi nalidade.
(B) motivação.
(C) forma.
(D) competência.

QUESTÃO 24

Considere que o controle interno de um órgão tenha 
identifi cado um ato discricionário com ilegalidades e 
com efeitos ainda não consumados. Esse ato deverá ser

(A) cassado.
(B) anulado.
(C) revogado.
(D) suprimido.

QUESTÃO 25

Assinale a opção que NÃO apresenta, atualmente, 
um instrumento legal de planejamento, orçamento e 
gestão.

(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
(B) Plano Plurianual (PPA)
(C) Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI)
(D) Lei Orçamentária Anual (LOA)
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QUESTÃO 26

Assinale a opção que apresenta os tipos de orçamentos 
que compõem a LOA.

(A) Investimentos, seguridade social e fi scal.
(B) Investimentos, funcional e programático.
(C) Fiscal, especial e contingencial.
(D) Base zero, seguridade social e funcional.

QUESTÃO 27

Ao efetuar uma descentralização orçamentária entre 
unidades administrativas internas, um órgão público 
realiza uma

(A) cota fi nanceira.
(B) programação fi nanceira.
(C) provisão.
(D) destaque.

QUESTÃO 28

Leia os enunciados abaixo referentes à gestão 
contemporânea e, em seguida, assinale a opção que 
completa corretamente as lacunas.

I – O enxugamento da estrutura organizacional é obtido 
por meio do __________.

II – O foco em processos é uma característica da 
__________.

III – A Unidade Estratégica de Negócios (UEN) é uma 
variação da abordagem __________.

A seqüência correta é

(A) upsizing / reengenharia / matricial
(B) upsizing / terceirização / funcional
(C) downsizing / reengenharia / divisional
(D) downsizing / terceirização / funcional

QUESTÃO 29

Assinale a opção que apresenta uma limitação da 
estrutura organizacional do tipo matricial.

(A) Recursos organizacionais não são compartilhados, 
gerando custos.

(B) Cada subordinado atende a dois chefes 
simultaneamente, gerando confl itos.

(C) As pessoas são agrupadas por habilidades similares 
com pouca comunicação interdepartamental.

(D) As unidades são formadas de acordo com a 
especialização técnica, e atuam de forma isolada.

QUESTÃO 30

Assinale a opção que apresenta o primeiro substituto 
para o exercício temporário da chefi a do Poder Executivo, 
no caso de impedimento do governador e do vice-
governador, ou da vacância dos respectivos cargos de 
acordo com a Constituição do Estado do Pará.

(A)  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
(B) Presidente do Ministério Público do Estado
(C) Presidente do Tribunal de Contas do Estado
(D) Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

QUESTÃO 31

Com relação à ordem fi nanceira da tributação e dos 
orçamentos prevista na Constituição do Estado do Pará, 
assinale a opção correta.

(A) A receita pública é constituída por preços públicos, 
tributos e outros ingressos.

(B) Os preços públicos devem ser fi xados pelo Poder 
Legislativo.

(C) Não é permitido ao Estado conceder isenções ou 
renunciar a receitas.

(D) A vigência do Plano Plurianual é de 5 anos.

QUESTÃO 32

Assinale a opção que apresenta o nome da representação 
gráfi ca apropriada para desenhar processos que busquem 
a melhoria dos serviços prestados.

(A) organograma
(B) funcionograma
(C) histograma
(D) fl uxograma

QUESTÃO 33

Em relação ao Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Pará, assinale a opção correta 
relativa ao provimento de cargos públicos.

(A) A designação para o exercício de função gratifi cada 
recairá tanto para servidor efetivo quanto para cargos 
de livre nomeação e exoneração, declarados em lei.

(B) Um servidor que tenha sido reprovado no estágio 
probatório, será removido.

(C) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, quando os motivos de aposentadoria 
foram declarados insubsistentes, por junta médica 
ofi cial.

(D) Transferência é a movimentação de servidor ocupante 
de cargo em comissão.

QUESTÃO 34

Quanto às licenças previstas no Regime Jurídico Único 
dos Servidores Civis do Estado do Pará, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o 
servidor faz jus à licença de 60 dias – licença-prêmio.

(B) O servidor investido em mandato eletivo federal ou 
estadual fi cará afastado do cargo ou função.

(C) Ao servidor estável será concedida licença sem 
remuneração, quando o cônjuge servidor civil ou 
militar for designado para serviço fora do estado ou no 
exterior.

(D) A licença-prêmio poderá, a requerimento do 
servidor, ser gozada integralmente ou em duas 
parcelas de 30 dias.

QUESTÃO 35

A liderança é um fenômeno que ocorre em grupos sociais 
e em organizações. Quanto às fontes de poder do líder, 
assinale a opção correta.

(A) O poder de referência baseia-se na posição hierárquica 
do líder.

(B) O poder de recompensa baseia-se na posição 
hierárquica do líder.

(C) O poder de competência decorre da especialização do 
líder.

(D) O poder de coerção decorre da pessoa do líder.

QUESTÃO 36

A Análise de Balanços auxilia a tomada de decisões. 
Assinale a opção correta quanto à Análise Vertical.

(A) É uma técnica de comparação setorial entre 
organizações do mesmo ramo de atuação.

(B) É uma técnica que, a partir de um ano base, compara 
a evolução de contas ou conjunto de contas nos anos 
seguintes.

(C) É uma técnica que realiza comparações entre contas 
de uma mesma demonstração contábil.

(D) É uma técnica que permite avaliar a evolução nominal 
dos vários itens de cada demonstração contábil, em 
determinada seqüência temporal.
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QUESTÃO 37

Em relação às Teorias da Motivação, assinale a opção 
correta.

(A) As necessidades fi siológicas estão no nível mais baixo 
e as necessidades de auto-realização no nível mais 
alto, na pirâmide proposta por Maslow.

(B) Segundo a Teoria ERC, de Alderfer, que simplifi ca a 
Teoria de Maslow, há somente duas necessidades 
essenciais: necessidade de relacionamento e 
necessidade de crescimento.

(C) A Teoria dos Dois Fatores, proposta por Herzberg, é 
dividida em fatores higiênicos e fatores salariais.

(D) As necessidades sociais situam-se em nível superior 
em relação às necessidades de auto-realização, na 
pirâmide de Maslow.

QUESTÃO 38

Com relação aos métodos de avaliação de desempenho, 
assinale a opção correta.

(A) No Método do Incidente Crítico são utilizados blocos de 
frases descritivas que focalizam determinado aspecto 
do comportamento. 

(B) O Método por Escalas Gráfi cas prevê a participação 
dos avaliados.

(C) O Método Escala Forçada baseia-se nas características 
extremas (positivas ou negativas) dos comportamentos 
do avaliado.

(D) O Método Pesquisa de Campo prevê que um especialista 
em avaliação entreviste cada gerente, preenchendo 
formulários para cada funcionário subordinado ao 
gerente.

QUESTÃO 39

A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 19.12 – trata 
dos eventos subseqüentes à data das demonstrações 
contábeis e determina quando uma entidade deve ajustar 
suas demonstrações contábeis. Assinale a opção correta 
sobre ajustes nas demonstrações fi nanceiras.

(A) O pagamento ou a divulgação de uma decisão defi nitiva 
relacionada a um processo judicial, subseqüente à 
data do balanço, não exige ajuste das demonstrações 
fi nanceiras.

(B) A descoberta de fraudes ou erros ou o reconhecimento 
de itens previamente não reconhecidos exige ajustes 
nas demonstrações fi nanceiras.

(C) O declínio no valor de mercado de investimentos 
ocorrido entre a data do balanço e a data de autorização 
de conclusão exige ajustes nas demonstrações 
fi nanceiras.

(D) A venda de estoques com prejuízo, que pode 
proporcionar evidência sobre o valor de realização 
líquida desses estoques na data do balanço, não exige 
ajustes nas demonstrações fi nanceiras.

QUESTÃO 40

Assinale a opção que apresenta a sigla do sistema que 
centraliza informações sobre estruturas, competências, 
fi nalidades, jurisdição, histórico legal e titulares dos 
órgãos da Administração Pública Federal.

(A) SIAPE
(B) SIASG
(C) SIAFI
(D) SIORG

QUESTÃO 41

O sistema SIASG é um dos sistemas utilizados pela 
Administração Pública Federal. Assinale a opção que 
apresenta suas fi nalidades.

(A) Controlar dados cadastrais, pessoais, funcionais e 
realizar o processamento da folha de pagamento dos 
servidores públicos.

(B) Centralizar atividades de licitação e contratos, controlar 
edifi cações públicas e veículos ofi ciais, comunicações 
administrativas e gestão de materiais.

(C) Realizar o registro, acompanhamento e o controle 
orçamentário.

(D) Administrar o patrimônio imobiliário da União.

QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta um elemento que NÃO 
integra um cronograma físico-fi nanceiro.

(A) custos
(B) fases
(C) etapas
(D) termo-aditivo

QUESTÃO 43

Assinale a opção correta quanto aos estudos de Douglas 
McGregor.

(A) De acordo com a Teoria X, em condições adequadas, 
a média da humanidade aprende não apenas a aceitar 
mas também a buscar responsabilidades no trabalho.

(B) Conforme a Teoria Y, o dispêndio de energia física e 
mental no trabalho é tão natural quanto o descanso ou 
a diversão.

(C) De acordo com a Teoria Y, o controle externo e o medo 
de punição são as únicas formas de orientar esforços 
para atingir objetivos organizacionais.

(D) De acordo com a Teoria X, o trabalhador é visto pela 
ótica da abordagem das relações humanas.

QUESTÃO 44

Assinale a opção que apresenta o conceito INCORRETO 
sobre o enriquecimento de cargos.

(A) O enriquecimento de cargos baseia-se em tarefas 
desempenhadas em conjunto, módulos maiores de 
trabalho integrados.

(B) O enriquecimento de cargos baseia-se na carga 
vertical: maior é a responsabilidade e autonomia para 
planejar, organizar e controlar o próprio trabalho.

(C) O enriquecimento de cargos baseia-se na formação de 
relacionamento com o cliente.

(D) O enriquecimento de cargos baseia-se no fechamento de 
canais de comunicação entre clientes e empregados.

QUESTÃO 45

Em relação ao uso de tecnologias avançadas como 
ferramenta da melhoria dos processos organizacionais, 
assinale a opção correta.

(A) A Gestão Eletrônica de Documentos (GED) permite 
recuperação mais efi ciente, melhor segurança e 
controle de versões de documentos.

(B) Na internet, rede mundial de computadores, todo 
conhecimento disponível é considerado confi ável.

(C) As ferramentas de workfl ow, ou fl uxo de trabalho, 
permitem compartilhar informações sobre cada 
especialista de uma organização.

(D) O Ensino a Distância (EAD) não se benefi ciou dos 
avanços tecnológicos trazidos pela informática e 
internet e não é utilizado como modalidade de 
treinamento nas organizações.
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QUESTÃO 46

Quanto aos aspectos históricos da Teoria Geral da 
Administração, assinale a opção correta.

(A) Taylor centrava suas ações na valorização das pessoas 
e do trabalho em equipe.

(B) Elton Mayo centrava suas ações no estudo de tempos 
e movimentos, com foco nas tarefas.

(C) Fayol enfatizou a administração e descreveu 14 
princípios a serem observados por gerentes.

(D) Franck Gilbreth preocupou-se com as características 
psíquicas e socais do trabalho.

QUESTÃO 47

Assinale a opção correta em relação aos conceitos 
de coordenação, autoridade para a Teoria Geral da 
Administração.

(A) Amplitude de controle é um conjunto interligado e 
contínuo de relacionamento e comunicação que se 
estende na organização, de cima para baixo.

(B) Pelo conceito de unidade de comando, cada subordinado 
reporta-se apenas a um superior.

(C) A amplitude de controle indica o número de superiores 
que um subordinado tem.

(D) O efeito esperado da cadeia de comando é o de induzir 
a coordenação entre os níveis, de baixo para cima.

QUESTÃO 48

Em relação ao capital de giro, assinale a opção correta.

(A) A utilização de capitais de terceiros implica no aumento 
do patrimônio líquido.

(B) O crédito fi nanceiro decorre de negociações entre a 
empresa e seus fornecedores.

(C) São exemplos de capitais de terceiros: crédito rotativo, 
desconto de títulos e factoring.

(D) Empréstimos de longo prazo devem ser utilizados para 
satisfazer necessidades ocasionais ou sazonais de 
recursos.

QUESTÃO 49

Quanto ao capital de giro, assinale a opção correta.

(A) Quanto maior o capital circulante líquido, maior será 
o risco de insolvência de uma empresa, e maior 
será a necessidade de captação de capital de giro de 
terceiros.

(B) O capital circulante líquido é obtido a partir da diferença 
entre ativos circulantes e patrimônio líquido.

(C) O capital circulante líquido é negativo quando o passivo 
circulante é menor que o ativo circulante.

(D) A necessidade de capital de giro surge da falta de 
sincronismo entre as atividades de produção, vendas 
e cobrança.

QUESTÃO 50

Em relação ao capital de giro, assinale a opção que 
apresenta uma fonte de capital próprio.

(A) Hot-money
(B) Emissão de ações
(C) Vendor
(D) Crédito de impostos


