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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo. As questões de 01 a 07 referem-se a
ele.

Texto 1
Autoridades discutem ações contra acidentes com motos

O alto índice de acidentes envolvendo motocicletas em Cas-
cavel levou à convocação de uma audiência pública para dis-
cutir  ações  que possam reduzir  os números.  Motociclistas
estão envolvidos em 62% dos acidentes de trânsito na cida-
de e cinco já morreram este ano, além de um passageiro. “A
agilidade da motocicleta, no trânsito, não compensa a insta-
bilidade e a alta vulnerabilidade. Os acidentes com motoci-
cletas quando não matam deixam sequelas nas vítimas. A
cada ano 100 mil brasileiros ficam com sequelas permanen-
tes e quatro mil com sequelas graves, como tetraplegias e pa-
raplegias”,  alerta  Jack  Szymanski,  médico  oftalmologista  e
presidente  da Abramet  (Associação Brasileira  de Medicina
de Tráfego) do Paraná.

Uma das preocupações é que esses acidentados estejam a
trabalho no momento da colisão. Por isso, o MPT (Ministério
Público do Trabalho)  pretende cobrar dos empregadores a
implantação de medidas que possam ajudar a evitar os aci-
dentes de trânsito.

As discussões da audiência pública serão feitas por especia-
listas integrantes do Comitê de Prevenção a Óbitos e Ampu-
tações que abrange as 25 cidades da 10ª Regional de Saú-
de. O encontro seria dia 28 de abril, na Câmara de Vereado-
res. Para o evento, será apresentado um estudo feito pela
comissão  criada  especificamente  para  apurar  os  prejuízos
causados pela atividade.

“É preciso elaborar medidas ocupacionais que evitem tantos
acidentes. Estamos levantando se boa parte dos envolvidos
em acidentes de trânsito está a trabalho, para cobrar investi-
mentos e reduzir os efeitos dos acidentes”, explica a procu-
radora do Trabalho Sueli Bessa.

AUMENTO
Hoje 1,5 mil motocicletas de Cascavel são usadas para ativi-
dades profissionais, o que representa 5% da frota local. As
condições de pagamento facilitadas e o baixo consumo de
combustível fazem do veículo um transporte barato.
Como resultado,  em cinco anos cresceu 89,5% a frota de
motocicletas em Cascavel, conforme dados do Detran (De-
partamento Estadual de Trânsito). São mais 145.215 carros
disputando espaço nas ruas. A convivência não é harmonio-
sa.  Hoje  o acidente  mais  comum atendido  pelo  Corpo  de
Bombeiros  é  entre  carros  e  motocicletas,  que  representa
37% do total de ocorrências.

O receio de especialistas é que, com a legalização do trans-
porte de pessoas em motocicletas, o chamado mototáxi, au-
mentará o risco de acidentes. “A vulnerabilidade do condutor
e do passageiro da moto está associada ao aumento da mor-
talidade e da morbidade, fazendo com que o acidente seja
um problema de saúde pública. As cenas trágicas são diá-
rias. Como em uma guerra, além de muitos mortos, a maioria
formada por jovens em idade produtiva, os feridos passam a
lotar as UTIs [Unidades de Terapia Intensiva] dos hospitais,
em um dos maiores e mais onerosos problemas de seguran-
ça e saúde pública do País”, relata o presidente da Abramet.
BAGATOLI, J. Autoridades discutem ações contra acidentes com motos. In:
Jornal Hoje, Cascavel, PR, 15 abr. 2010, edição n. 5683. Disponível em:
<www.jhoje.com.br>. Acesso em: 16 abr. 2010.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para ter mais força de persuasão, o autor constrói o texto
com base em

(A) dados estatísticos, que dão confiabilidade aos argu-
mentos usados.

(B) exemplos de ironia, que distanciam os fatos pensa-
dos dos que estão ditos.

(C) elaboração de máximas, que são aceitas como ver-
dadeiras pelo leitor.

(D) demonstração de antíteses, que contrariam as ideias
consensuais sobre o assunto.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas três  ocorrências  de  declarações,  as  aspas  indicam
que os trechos incorporados ao texto são argumentos

(A) aceitos na coloquialidade.

(B) construídos mediante dúvidas.

(C) desenvolvidos por repetição.

(D) baseados em autoridades.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao gênero, o texto é 

(A) ensaio de divulgação científica.

(B) artigo de opinião contemporâneo.

(C) relato de experimento.

(D) crônica de cunho intimista.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título “Autoridades discutem ações contra acidentes com
motos”

(A) resume o conteúdo do texto.

(B) contraria o que é dito no texto.

(C) analisa os acidentes com motos.

(D) comenta o que é dito no texto.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o último parágrafo do texto, os acidentes
com motos em Cascavel devem-se, entre outras coisas,

(A) ao aumento de moto-táxis nas ruas.

(B) à redução dos preços das motocicletas.

(C) ao grau de fragilidade do veículo.

(D) à despreocupação com a educação.
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  convocação  de  uma  audiência  pública  para  discutir
ações que possam reduzir o alto índice de acidentes en-
volvendo motocicletas

(A) revela o desejo dos governos, do Detran e do Corpo
de Bombeiros em cooperar com a redução de aciden-
tes com motos.

(B) sinaliza grandes mudanças relativas a vendas de mo-
tos e aumento do preço dos combustíveis.

(C) expressa acordo entre os médicos e vereadores no
combate a mortes e sequelas permanentes ocasiona-
das pelos acidentes com motos.

(D) anuncia estudos  e medidas feitas  por  especialistas
para a redução de acidentes com motocicletas.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as ideias textuais,

(A) o aumento do preço das motos reduziria os acidentes
no trânsito.

(B) os automóveis oferecem mais segurança do que as
motocicletas.

(C) a convivência harmoniosa com os carros diminuiria o
alto índice de acidentes.

(D) os momentos de lazer são mais propícios a acidentes
do que os horários de trabalho.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As questões de 08 a 14 referem-se aos textos seguintes.

Texto 2

Disponível em: <http://img152.imageshack.us/i/separarlixohumor140a96a-
qr3.jpg/>. Acesso em: 20 abr. 2010.

Texto 3

Disponível  em:  <http://4.bp.blogspot.com/_5f8TWVrIi64/ScDTa5d7XI/AAAA-
AAAABSA/ux4WvebBNUs/s400/poluicao.jpg>. Acesso em: 20 abr. 2010.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estabelecida a relação entre linguagem verbal e não ver-
bal presente no texto 2, há no cartum a ideia de que o

(A) excesso de planos  perspectivos  minimiza  a  lingua-
gem verbal.

(B) texto  híbrido  convence  de  imediato  os  analfabetos
funcionais.

(C) contraste entre euforia e pavor dificulta a depreensão
do tema.

(D) humor é eficiente na conscientização do leitor de car-
tuns.

CMTC-2010_ASSISTENTE-ADMINISTRATIVO_LINGUA_PORTUGUESA.odt



UFG/CS                                                                           CONCURSO PÚBLICO                                                                    CMTC-2010

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os cartuns (textos 2 e 3) abordam situações característi-
cas da realidade brasileira. O relacionamento dos dois car-
tuns permite concluir que
(A) o segundo cartum justifica a resposta dada pela per-

sonagem do primeiro.
(B) o primeiro cartum nega enfaticamente o tema aborda-

do no segundo.
(C) o segundo cartum funciona como uma expansão te-

mática do primeiro.
(D) o primeiro cartum trata em detalhes o problema apre-

sentado no segundo.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No primeiro  cartum (texto 2),  a  palavra  depois  é usada
para
(A) ensinar  ao  companheiro  a  utilização  adequada  do

carro.
(B) esclarecer as relações de causa e consequência do

texto.
(C) articular as ideias expressas pelos dois personagens.
(D) contestar as opiniões do locutor tendo em vista um

prêmio.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considerando-se os cartuns,  conclui-se que as relações
entre o homem e o meio ambiente são
(A) imparciais
(B) agressivas
(C) inconscientes
(D) prazerosas

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A temática explorada pelos cartuns é construída com base
na ideia de que
(A) a natureza se desequilibra mediante as ações huma-

nas.
(B) a natureza criou os prazeres; já o homem criou os

excessos.
(C) na natureza nada se cria,  nada  se perde,  tudo se

transforma.
(D) a natureza, ao ser agredida, cria vinganças contra o

homem.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a leitura do texto 2, o cartum 1 enfatiza

(A) o acordo entre as empresas de coletas de lixo e sua
relação com o setor automotivo.

(B) a falta de conscientização das pessoas em relação à
preservação da natureza.

(C) o desinteresse da população em relação à poluição
sonora, visual e do ar.

(D) a destruição da camada de ozônio e sua relação com
a incidência de câncer.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No cartum 1, o diálogo das personagens situa a história
textual

(A) em dois planos temporais.

(B) num continuum espacial.

(C) no passado remoto.

(D) numa cidade hipotética.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O gráfico a seguir mostra a média mensal do número de
passageiros transportados no sistema de transporte coleti-
vo urbano, no Brasil,  em cada um dos anos, de acordo
com dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (FIPE).

Considerando a  série  do número  médio de passageiros
transportados por mês, no período mostrado no gráfico,
qual é o valor da mediana dessa série, em milhões de pas-
sageiros?

(A) 905

(B) 919

(C) 926

(D) 934

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um grupo de pessoas se reuniu em um bar. Na hora de
pagar a conta, calcularam que se dividissem o valor igual-
mente por todos os presentes, cada um pagaria R$14,00.
Entretanto, resolveram que as mulheres não pagariam e
que, para dividir a conta igualmente pelos homens, cada
um deveria pagar R$ 22,00. Qual é a razão entre o núme-
ro de mulheres e o número de homens no grupo?

(A)   4/7

(B)   4/5

(C) 5/11

(D) 7/11

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considere dois eventos, A e B, em um  espaço amostral,
tais que a probabilidade de ocorrer o evento A seja de 1/3,
e a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo-se que
ocorreu o evento B, é igual a 1/2. Sabe-se ainda que a união
desses dois eventos tem probabilidade igual a 3/4. Qual é
a probabilidade de ocorrer o evento B?

(A) 2/3

(B) 4/5

(C) 5/6

(D) 3/8

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um vendedor ambulante vende abacaxi a R$ 2,00 a unida-
de. Em determinado dia, faz uma promoção oferecendo o
abacaxi ainda a R$ 2,00 a unidade ou, opcionalmente, três
unidades por R$ 5,00. Um cliente que quiser comprar mais
de três frutas somente terá o preço promocional se levar
uma quantidade múltipla de 3. Nesse dia, o total de abaca-
xis vendidos foi 20% superior ao número vendido no dia
anterior  (sem a promoção),  e o faturamento obtido com
essa venda foi 12% superior ao faturamento do dia ante-
rior. Nessas condições, qual é o porcentual que representa
o número de abacaxis vendidos pelo preço promocional
em relação ao total de unidades vendidas no dia da pro-
moção?

(A) 32%

(B) 40%

(C) 52%

(D) 60%

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para encher um reservatório de água de uma cidade, na
forma de cilindro circular reto com 4,8 metros de altura e
área da base igual a 20 m2, a prefeitura utiliza um cami-
nhão pipa com capacidade total de 8 mil litros. Enche-se
completamente o caminhão em uma fonte, porém em cada
viagem, no caminho, entre a fonte e a caixa, derrama-se
20% da água. Considerando que a caixa estava completa-
mente vazia, o número de viagens que o caminhão terá de
dar para encher totalmente o recipiente será, então,

(A) 08

(B) 10

(C) 15

(D) 20

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma senhora foi a uma loja de roupas para comprar saias,
bermudas e camisetas. Depois que ela separou a merca-
doria que gostaria de levar, verificou que o valor gasto com
as saias era igual ao valor gasto com as bermudas e cami-
setas juntas. As saias e as bermudas juntas custavam
R$ 200,00. Por outro lado, o preço das saias e camisetas
juntas era R$ 100,00 a mais do que o preço das bermu-
das. Caso essa senhora realize a compra, ela irá gastar
um total de:

(A) R$ 200,00

(B) R$ 250,00

(C) R$ 300,00

(D) R$ 350,00
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma loja de materiais de construção vende em média 400
caixas de pisos por dia, a R$ 40,00 a caixa. O comerciante
percebeu que cada vez que diminuía R$ 1,00 no preço de
cada caixa, vendia 20 caixas a mais por dia. Por exemplo,
com o preço da caixa a R$ 39,00, ele vendeu 420 caixas e
com o preço a R$ 38,00, ele vendeu 440 caixas, e assim
por diante. De modo geral, se chamar de t o valor do des-
conto em cada caixa, com t  inteiro positivo, a quantidade
de caixas vendidas será de t20400C += ao preço uni-
tário de t40P −= . Nesse caso, o faturamento diário do
comerciante com a venda das caixas será dado pelo pro-
duto do número de caixas pelo preço de cada caixa. En-
tão, o valor do desconto, em reais, para que ele tenha fa-
turamento máximo deve ser igual a:

(A) 10,00

(B) 12,00

(C) 14,00

(D) 16,00

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Paraguai pode elevar para até US$ 1,8 bilhão o valor que
o Brasil paga anualmente pela energia procedente da hidre-
létrica de Itaipu contra os atuais US$ 109 milhões, afirmou o
presidente paraguaio, Fernando Lugo, em uma entrevista ao
jornal espanhol "El Mundo". "Hoje recebemos US$ 109 mi-
lhões ao ano de Itaipu e nos oferecem subir a US$ 200 mi-
lhões. Nós queremos pelo menos de US$ 1,2 bilhão a US$
1,8 bilhão por ano", respondeu Lugo ao ser questionado se o
Paraguai renegociará os tratados das hidrelétricas que admi-
nistra com o Brasil e a Argentina.
Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u534011.shtml.>. Acesso  em:
14 mar.2009.

Considerando que o Paraguai consiga elevar para 1,5 bi-
lhão o valor cobrado do Brasil pela energia de Itaipu, então
o custo para o Brasil sofrerá um aumento, em porcenta-
gem, de, aproximadamente,

(A)     15%

(B)   137%

(C)   150%

(D) 1276%

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A funcionalidade de um “teclado virtual” é proporcionar um
nível mínimo de funcionalidade aos usuários com mobili-
dade limitada. No Microsoft® Windows XP, o aplicativo dis-
ponível para essa funcionalidade é o

(A) charmap.exe

(B) cleanmgr.exe

(C) dfrg.msc

(D) osk.exe

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a figura a seguir.

Os dados contidos na planilha acima, elaborada no aplica-
tivo Calc do BrOffice.org 3.2.0, estão classificados em or-
dem  alfabética.  Para  que  esses  mesmos  dados  sejam
apresentados em ordem decrescente pelo valor do salário
em reais, o usuário deve indicar o critério de classificação
a partir do menu:

(A) Dados / Classificar

(B) Ferramentas / Classificar

(C) Formatar / Classificar

(D) Exibir / Classificar

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a figura a seguir.

Os símbolos   e   são caracteres  não imprimíveis  no
BrOffice.org Writer 3.1.0 e representam, respectivamente,
as teclas

(A) Enter e Barra de espaço

(B) Enter e TAB

(C) TAB e Enter

(D) TAB e Barra de espaço

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a figura a seguir.

A figura apresenta um texto em estrutura de tópicos escrito
no aplicativo Microsoft® Word 2003. Considere que os no-
mes dos capítulos do texto estão com estilo Título 1. Um
índice analítico automático pode ser inserido na seção in-
dicada pelo cursor a partir do menu:

(A) Formatar / Referência / Índice

(B) Ferramentas / Referência / Índice

(C) Inserir / Referência / Índice

(D) Exibir / Referência / Índice

CMTC-2010_ASSISTENTE-ADMINISTRATIVO_INFORMATICA.odt



UFG/CS                                                                                CONCURSO PÚBLICO                                                             CMTC - 2010

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na caixa de diálogo para criação do cabeçalho/rodapé, o
usuário do Microsoft® Office Excel 2003 encontra três cai-
xas para digitação de informações (Personalizar cabeçalho).
Para imprimir o número total de páginas e o nome da folha
da planilha numa dessas caixas, o usuário deverá clicar,
respectivamente, nos botões

(A)  e 

(B)  e 

(C)  e 

(D)  e 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a figura a seguir.

Um  usuário  iniciou  a  utilização  do  navegador  Mozilla
Firefox™ 3.5.8. Assim que abriu uma página notou a exis-
tência de caracteres estranhos no texto, conforme indica-
do na figura. Para apresentar o texto na forma correta, o
usuário deve escolher a seguinte codificação
(A) Ocidental (IBM-850)
(B) Unicode (UTF-16LE)
(C) Ocidental (ISO-8859-11)
(D) Unicode (UTF-8)

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela a seguir, considerando que o usuário ain-
da não possui o Mozilla Firefox™ instalado em seu micro-
computador.

Após o usuário desabilitar as três opções listadas na jane-
la apresentada e clicar em avançar quantas vezes for ne-
cessário para completar a instalação do aplicativo Mozilla
Firefox™ (versão 3.6), o que acontecerá?
(A) O Firefox não poderá ser executado a partir do Micro-

soft® Windows Explorer e não estará disponível na
área de trabalho, na pasta “Programas” do menu Ini-
ciar e na barra de inicialização.

(B) O Firefox não poderá ser executado a partir do Micro-
soft® Windows Explorer e estará disponível na área
de trabalho, na pasta “Programas” do menu Iniciar e
na barra de inicialização.

(C) O Firefox poderá ser executado a partir do Microsoft®
Windows Explorer e não estará disponível na área de
trabalho, na pasta “Programas” do menu Iniciar e na
barra de inicialização.

(D) O Firefox poderá ser executado a partir do Microsoft®
Windows Explorer e estará disponível na área de tra-
balho,  na  pasta  “Programas”  do  menu Iniciar  e  na
barra de inicialização.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O computador necessita de algumas conexões físicas que
permitam que os componentes de  hardware se comuni-
quem e se inter-relacionem. O sistema comum de interco-
nexão, composto por um conjunto de vias ou trilhas que
coordenam e transportam as informações entre as partes
internas e externas do computador, é o

(A) hard-disk (HD).

(B) barramento.

(C) USB.

(D) teclado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O futuro é não apenas inevitável, como dizia Oscar Wilde,
mas também incerto. Não se pode saber qual vai ser exa-
tamente o comportamento da concorrência e dos consumi-
dores, se os fornecedores serão capazes de atender às
encomendas, se haverá recursos financeiros disponíveis
para cumprir os compromissos assumidos, ou o que dirão
as outras pessoas presentes àquela reunião da semana
que vem. Assim, a empresa precisa preparar-se para en-
frentar o futuro, visando assumir os riscos certos e apro-
veitar  as oportunidades que ele oferece.  Nesse sentido,
esse processo de preparar-se para o futuro denomina-se

(A) agendamento

(B) gerenciamento

(C) planejamento

(D) desenvolvimento

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Chegar ao planeta Marte” e “promover a integração dos
países da América Latina” são exemplos de objetivos ge-
rais, mas o segundo é mais conceitual, porque indica ape-
nas uma intenção, ao passo que o primeiro é mais restrito,
porque indica uma ação específica. No entanto, ambos de-
finem  apenas  um  resultado  final  desejado.  Para  definir
como atingir esses objetivos gerais, é preciso responder a
duas questões principais: O que deve ser feito para reali-
zar este objetivo? Como medir o progresso da ação que
procura realizar este objetivo, para assegurar que o esfor-
ço produza um resultado positivo? Assim, quando se dão
respostas a questões dessa natureza, está realizando-se
um planejamento

(A) operacional

(B) integrativo

(C) conceitual

(D) estratégico

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma pequena  empresa  fabricava  cortadores  de  grama,
considerados os melhores do mercado. Outra empresa co-
meçou a alcançá-la em termos de tecnologia. O primeiro
fabricante logo começou a perder vendas. Ao pensar so-
bre o ramo de atividades, o empresário vislumbrou oportu-
nidades não como fabricante de cortadores de grama, mas
como fabricante de motores para outras ferramentas moto-
rizadas. Dessa forma, surgiu um mercado para cortadores
de ervas daninhas, aparadores de arbustos e outros – um
mercado em expansão para o fabricante.  Esse exemplo
ilustra o tipo de planejamento

(A) tático

(B) estratégico

(C) integrativo

(D) operacional

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O processo  de  organizar  compreende  as  decisões  que
têm como finalidade dividir uma tarefa em tarefas menores
e atribuí-las a indivíduos e/ou grupos de indivíduos. Entre-
tanto, na tarefa de organizar, há outros aspectos e atribu-
tos  sobre  os  quais  os  gerentes  devem tomar  decisões,
além da divisão do trabalho. Entre esses aspectos pode-
se destacar a delegação, que significa o processo 

(A) de verificar se o poder conferido ao ocupante de um
cargo está sendo desempenhado conforme o planeja-
do.

(B) de determinar  o número de ocupantes  dos cargos,
subordinados ao mesmo chefe.

(C) pelo  qual  os  ocupantes  de  determinados  cargos
transferem parte de suas atribuições e sua autoridade
para os ocupantes de outros cargos.

(D) de detalhamento da divisão do trabalho a ser medido
na organização como um todo.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A organização que traz como vantagem o máximo de es-
pecialização nos seus diversos órgãos ou cargos, permi-
tindo que cada qual se concentre única e totalmente no
seu trabalho específico, denomina-se organização

(A) territorial

(B) divisional

(C) linear

(D) funcional

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A empresa X vem vivenciando grande crescimento graças
ao volume de projetos contratados. Mas o seu modo de
gestão conduz a uma extrema centralização, com autori-
dade e responsabilidade fortemente concentradas na dire-
toria. Sugeriu-se uma reorganização através da descentra-
lização de poder, que se baseia no argumento de que as
decisões

(A) serão mais consistentes com os objetivos empresa-
riais, facilitando a especialização e a qualificação dos
executivos de topo.

(B) serão tomadas por administradores que têm uma vi-
são global da empresa.

(C) serão tomadas mais rapidamente pelos próprios exe-
cutores, que, em geral, têm mais informação sobre a
situação.

(D) sofrerão menores impactos entre os diversos depar-
tamentos,  quando da padronização de procedimen-
tos.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para Chiavenato (2000),  nas organizações há uma com-
plexa combinação de meios de comunicação pelos quais
elas transitam e se propagam. Conforme o fluxo direcional,
as comunicações podem ser classificadas como descen-
dentes, ascendentes e laterais, que podem ser orais, escri-
tas, formais ou informais quanto ao seu estilo. Constituem
exemplos de comunicação descendente:

(A) políticas e procedimentos.

(B) reclamações e sugestões.

(C) relatórios e pesquisas de opinião.

(D) regulamentos e relatórios de desempenho.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O gerente de uma destilaria dimensionada para produzir
100 mil litros de álcool por dia, pretendendo aproveitar ple-
namente  essa  capacidade,  tomou  as  providências  para
que fosse plantada a quantidade de cana-de-açúcar que
lhe forneceria a matéria-prima necessária. Entretanto, co-
meça a chover demais, e as mudas que estão crescendo
não resistem, havendo elevada perda na fonte de matéria-
prima. O resultado que está sendo alcançado fica abaixo
do esperado. Diante desses e de outros dados, o gerente
resolve redimensionar todos os recursos previstos. Essa ta-
refa de acompanhar e verificar se o objetivo vai ser atingido
é o papel da função administrativa de

(A) planejamento

(B) controle

(C) organização

(D) direção

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O processo de planejamento permite que a organização
tenha controle sobre seu próprio futuro – ela não deixa o
futuro ao acaso e procura definir um caminho a ser segui-
do para não ser apanhada de surpresa. Assim, o resultado
do processo de planejamento denomina-se:

(A) planilha

(B) layout

(C) tabela

(D) plano

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A indústria de equipamentos eletrônicos está muito preo-
cupada com o processo de globalização do comércio e in-
ternacionalização  do  setor.  Para  enfrentar  este  desafio,
está utilizando para a preparação do planejamento empre-
sarial a abordagem SWOT, na qual são analisados os pon-
tos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as amea-
ças para essa indústria. O diretor, após reunir-se com seus
gerentes e encarregados, agrupou os dados em unidades
lógicas de planejamento. Entretanto, houve uma falha na
interpretação  das  premissas  da  matriz  SWOT,  quando
considerou

(A) a quebra de uma máquina como uma imposição coer-
citiva do ambiente externo, que a empresa não pôde
evitar.

(B) a  política  de  incentivo  às  exportações  como  uma
oportunidade que deve ser explorada pela empresa.

(C) o  tabelamento  dos  preços  imposto  pelo  governo
como uma restrição ao grau de liberdade comercial.

(D) uma  possível  greve  dos  trabalhadores  como  uma
contingência que pode afetar seriamente o ritmo de
produção.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma viagem para São Paulo envolveria o desenvolvimento
de  um  plano  mais  detalhado  e  específico  de  viagens,
como  datas,  cronogramas,  disponibilidades  de  horário.
Esse plano específico e suficiente para conduzir o cidadão
até o seu destino, de acordo com o cronograma e dentro
dos limites de recursos estabelecidos, denomina-se plane-
jamento

(A) tático

(B) organizacional

(C) institucional

(D) operacional

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A comunicação envolve troca de fatos, ideias, opiniões ou
emoções entre duas ou mais pessoas e ocorre somente
quando o destinatário compreende ou interpreta a mensa-
gem. Entretanto, durante a comunicação, podem surgir al-
gumas interferências como voz rouca, linha cruzada, sur-
dez, entre outras. Essas perturbações indesejáveis deno-
minam-se:

(A) ruído

(B) canal

(C) sinal

(D) receptor
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Arquivos públicos são conjuntos de documentos produzi-
dos ou recebidos por órgãos governamentais, em nível fe-
deral, estadual ou municipal, em decorrência de suas ativi-
dades  administrativas,  judiciárias  ou  legislativas.  Nesse
sentido, existem três espécies de arquivos públicos:

(A) ativos, inativos e morto.

(B) vertical, frontal e horizontal.

(C) correntes, temporários e permanentes.

(D) alfabéticos, numéricos e alfanuméricos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os diversos métodos de arquivamento que, através dos
anos, foram desenvolvidos em todas as partes do mundo,
podem ser utilizados tanto nas empresas como nos órgãos
governamentais.  Assim, o método em que o documento
classificado recebe um número, conforme a ordem de che-
gada e é transcrito em uma guia que, colocada na pasta,
ocupará lugar correspondente no arquivo, denomina-se:

(A) alfanumérico

(B) alfabético

(C) geográfico

(D) numérico

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em geral, os especialistas em RH fazem cálculos matemá-
ticos e simples a respeito da força de trabalho da organi-
zação. Entretanto, as ausências dos empregados ao tra-
balho provocam certas distorções quando se referem ao
volume e à disponibilidade dessa força produtiva.  Neste
sentido, a ausência ou duração de tempo perdido, quando
os empregados não comparecem ao trabalho, denomina-
se:

(A) rotatividade

(B) absenteísmo

(C) oportunismo

(D) turnover

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com Chiavenato (2005), o conjunto de técnicas
e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente
qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organi-
zação denomina-se:

(A) seleção

(B) recrutamento

(C) treinamento

(D) desenvolvimento

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Chiavenato  (2005)  diz  que  as  organizações  sofrem um
processo contínuo e dinâmico de negentropia, para pode-
rem manter sua integridade e sobreviver. Isso significa que
elas estão sempre perdendo energia e recursos (pessoas)
e precisam alimentar-se de mais energia e recursos para
garantir seu equilíbrio. Assim, o fluxo de entrada e saídas
de pessoas de uma organização refere-se a:

(A) desligamento

(B) demissão

(C) rotatividade

(D) admissão

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para  Chiavenato  (2000),  a  administração das empresas
está fortemente marcada pelos estilos com que os admi-
nistradores dirigem o comportamento das pessoas dentro
delas. MacGregor distingue duas concepções opostas de
estilos de direção, baseadas em concepções antagônicas
acerca da natureza humana: a Teoria X e a Teoria Y. Nes-
se sentido, a Teoria X pressupõe que as pessoas

(A) procuram e aceitam responsabilidades e desafios.

(B) podem ser automotivadas e autodirigidas.

(C) são criativas, competentes e gostam de ter o que fa-
zer.

(D) evitam responsabilidades, a fim de se sentirem mais
seguras.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com artigo 2º da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de
1991, consideram-se arquivos os conjuntos de documen-
tos  produzidos e recebidos por  órgãos públicos,  institui-
ções de caráter público e entidades privadas, em decor-
rência do exercício de atividades específicas, bem como
por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informa-
ção ou a natureza dos documentos. Os documentos cuja
divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do
Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem das pessoas, são originariamente sigilosos. O
acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e à
imagem das pessoas, a partir da data de sua produção,
será restrito por um prazo máximo de

(A)   40 anos.

(B)   60 anos.

(C)   80 anos.

(D) 100 anos.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) instituída pelo
Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, estatui nor-
mas que regulam as relações individuais  e coletivas de
trabalho nela previstas, passando por um grande número
de emendas durante a sua vigência, inclusive com altera-
ções  introduzidas  pela  própria  Constituição  Federal  de
1988. É de se ressaltar, no artigo 11 da referida Consolida-
ção, o direito de ação quanto a créditos dos trabalhadores
nas relações de trabalho, que prescreve em:

(A) três anos para o trabalhador urbano, até o limite de
um ano após a extinção do contrato.

(B) três anos, após a extinção do contrato de trabalho,
para o trabalhador rural.

(C) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato.

(D) quatro anos, após a extinção do contrato de trabalho,
para o trabalhador rural.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 4º da Consolidação das Leis do
Trabalho, considera-se como de serviço efetivo o período
em que o empregado esteja à disposição do empregador,
aguardando ou executando ordens, salvo disposição espe-
cial expressamente consignada. Computar-se-ão, na con-
tagem do tempo de serviço, para efeito de indenização e
estabilidade, os períodos em que o empregado estiver

(A) afastado do trabalho prestando serviço militar ou por
motivo de acidente do trabalho.

(B) em licença por motivo de doença de pessoa da famí-
lia.

(C) afastado temporariamente, nos casos de calamidade
pública.

(D) afastado por motivos de doença temporária.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Viana (2006), licitação é o procedimento adminis-
trativo pelo qual a administração pública, em qualquer de
seus níveis, prevendo comprar materiais e serviços, reali-
zar obras, alienar ou locar bens, segundo condições esti-
puladas previamente, convoca interessados para apresen-
tação de propósitos, a fim de selecionar a que se revele
mais conveniente em função de parâmetros preestabeleci-
dos e divulgados. Assim, para não descaracterizar e invali-
dar seu resultado seletivo, o instituto da licitação deve ser
pautado por vários princípios, tais como igualdade, publici-
dade, probidade administrativa, procedimento formal, sigilo
na apresentação das propostas, vinculação ao instrumento
convocatório, julgamento objetivo e adjudicação compulsória
ao vencedor. Nesse sentido, o princípio básico da igualdade

(A) caracteriza-se como um princípio dominante no pro-
cesso  licitatório  em suas  fases  e  seus  atos,  salvo
quanto ao conteúdo das propostas para aquisição de
bens ou serviços.

(B) veda cláusulas  ou o  julgamento  faccioso  que desi-
guala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo
uns em detrimento de outros, com exigências inúteis
para o serviço público.

(C) significa que a licitação está vinculada às prescrições
legais que regem em todos os seus atos e suas fases.

(D) significa que seu julgamento se apoie em fatores con-
cretos pela administração em confronto com o oferta-
do pelos proponentes dentro do permitido pelo edital.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo a Lei n. 4320/64, a despesa orçamentária pública
é classificada em despesas correntes e despesas de capi-
tal. São despesas de capital, entre outras,

(A) o salário-família e o abono familiar.

(B) as subvenções sociais e econômicas.

(C) as despesas com equipamentos e instalações.

(D) as despesas com serviços e material de consumo.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, institui normas
gerais  de  Direito  Financeiro  para  elaboração  e  controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. Essa lei  prescreve, em
seu art. 32, que, “se não receber a proposta orçamentária
no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas
dos Municípios, o Poder Legislativo considera como pro-
posta  a Lei  de Orçamento vigente”.  E não se admitirão
emendas ao projeto de Lei do Orçamento que visem 

(A) conceder dotação para início de obra cujo projeto já
esteja aprovado pelos órgãos competentes.

(B) alterar a dotação solicitada a despesa de custeio, sal-
vo quando provada, nesse caso, a inexatidão da pro-
posta.

(C) conceder  dotação  para  instalação  e  funcionamento
de serviços já criados.

(D) conceder dotação inferior ou igual aos quantitativos
previamente fixados em resolução do Poder Legislati-
vo para concessão de auxílios e subvenções.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conforme a Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, são Re-
ceitas Correntes as receitas tributária, patrimonial, indus-
trial e diversas, e ainda as provenientes de recursos finan-
ceiros recebidos de outras pessoas de direito público e pri-
vado,  quando destinadas a atender  despesas classificá-
veis em Despesas Correntes. Uma  subdivisão de Recei-
tas Correntes é:

(A) Receita tributária: impostos, taxas e receitas imobiliá-
rias.

(B) Receita patrimonial: receitas de valores mobiliários e
receitas diversas.

(C) Receita industrial: receitas patrimoniais e de serviços
industriais.

(D) Receita tributária: impostos, taxas e contribuições de
melhoria.
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com a Lei n. 4.320/64, art. 40, são créditos adi-
cionais as autorizações de despesa não computadas ou
insuficientemente  dotadas  na  Lei  de  Orçamento.  Esses
créditos classificam-se em:

(A) especiais, que são os destinados a reforço de dota-
ção orçamentária.

(B) suplementares,  que  são  os  destinados  a  despesas
para as quais não haja dotação orçamentária especí-
fica.

(C) extraordinários, que são os destinados a cobrir des-
pesas urgentes e não previstas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública.

(D) eventuais, que são os destinados a cobrir gastos com
obras não previstas na lei de orçamento em vigor.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos termos do artigo 76, da Lei n. 4.320/64, o controle da
execução orçamentária, que poderá ser interno ou exter-
no, compreenderá a verificação da legalidade dos atos de
que  resultem a  arrecadação  da  receita  e  realização  da
despesa, a fidelidade funcional dos agentes da administra-
ção e o cumprimento do programa de trabalho expresso
em termos monetários e de realização de obras e servi-
ços. O controle interno é exercido pelos seguintes órgãos:
(A) Poder Executivo e Tribunal de Contas.
(B) Tribunal de Contas e Ministério Público.
(C) Poder Judiciário e Procuradora Geral da União.
(D) Poder Legislativo e Poder Judiciário.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ainda de acordo com a Lei n. 4.320/64, na elaboração da
proposta orçamentária, as receitas e despesas de capital
serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação
de  Capital,  aprovado  por  decreto  do  Poder  Executivo,
abrangendo, no mínimo,
(A) um ano.
(B) um biênio.
(C) um triênio.
(D) um quadriênio.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Orgânica da Seguridade Social no Brasil é a Lei n.
8.212, de 24 de julho de 1991, abrangendo itens relativos
à conceituação e aos princípios constitucionais, à saúde,
previdência social, assistência social, organização e finan-
ciamento da seguridade social. De acordo com o artigo 11
dessa lei, no âmbito federal o orçamento da Seguridade
Social é composto de recursos das seguintes fontes:

(A) Receitas da União, dos Estados e Municípios.

(B) Receitas da União, das contribuições sociais e de ou-
tras fontes.

(C) Receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios.

(D) Receitas exclusivas oriundas das empresas e seus
empregados.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ato administrativo, na definição de Hely Lopes Meirelles, é
toda manifestação unilateral de vontade da administração
pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imedia-
to adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e de-
clarar direitos, ou impor obrigações a si própria. De acordo
com esse mesmo autor, no que diz respeito às espécies
de atos administrativos, os atos que, embora não conte-
nham uma norma de atuação, nem ordenem a atividade
administrativa interna, nem estabeleçam uma relação en-
tre o Poder Público e o particular, revelando, porém, uma
situação existente, denominam-se atos

(A) negociais

(B) enunciativos

(C) normativos

(D) ordinatórios

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Existem atos administrativos enunciativos que provêm de
órgão ou agente especializado na matéria, não podendo
ser  contrariado  por  leigo  ou,  mesmo,  por  superior  hie-
rárquico.  Nessa modalidade,  não prevalece a  hierarquia
administrativa, pois não há subordinação no campo do co-
nhecimento. Hely Lopes Meirelles denomina esse ato de

(A) atestado administrativo.

(B) certidão técnica.

(C) parecer normativo.

(D) parecer técnico.

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos preceitos definidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988, é o seguinte:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros re-
sidentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Trata-se de preceitos relativos aos direitos e garantias fun-
damentais do cidadão no que diz respeito aos

(A) direitos e deveres individuais e coletivos.

(B) direitos e deveres sociais.

(C) direitos e deveres  políticos.

(D) direitos e deveres  de nacionalidade.
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▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo 18 da Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988, define a organização político-administrati-
va do país, que compreende a União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios.  Constitui  norma básica com
respeito a essa organização político-administrativa:

(A) os Estados não podem incorporar-se entre si, subdivi-
dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros.

(B) a criação, a incorporação, a fusão e o desdobramento
de Municípios far-se-ão por lei federal, dentro do perí-
odo determinado por lei complementar.

(C) os  Territórios  integram  os  Estados,  e  sua  criação,
transformação ou reintegração dependem de lei com-
plementar.

(D) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecer cultos religiosos e igrejas.

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos termos do artigo 17, da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1991, a alienação dos bens da administração pública,
subordinada à existência de interesse público devidamen-
te justificado, será precedida de avaliação e obedecerá a
normas específicas, dentre as quais ressalta-se a seguinte:

(A) quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades au-
tárquicas e fundacionais.

(B) em se tratando de bens móveis, dependerá de autori-
zação restrita  do chefe do Poder Executivo.

(C) nos casos de entidades paraestatais, a alienação de
imóveis independerá de avaliação prévia e licitação.

(D) a permuta não é permitida entre órgãos ou entidades
da Administração Pública.

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme prescrição do artigo 72, da Lei n.  8.666/91, o
contratado,  na  execução  do  contrato,  sem prejuízo  das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontra-
tar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite
permitido, em cada caso, pela administração. Assim, exe-
cutado o contrato,

(A) o seu objeto será recebido, definitivamente, pelo res-
ponsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas par-
tes até vinte dias a partir da comunicação escrita do
contratado.

(B) o seu objeto será recebido, provisoriamente, por ser-
vidor ou comissão designada pela autoridade compe-
tente, mediante termo assinado pelas partes, após o
decurso de prazo de observação e vistoria.

(C) o recebimento em casos de aquisição de equipamen-
tos de grande vulto, far-se-á mediante termo circuns-
tanciado e, nos demais, mediante recibo.

(D) a  administração  poderá,  a  seu  critério,  rejeitar,  no
todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento exe-
cutado em desacordo com o contrato.

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para habilitação nas licitações da administração pública,
nos termos da Lei n. 8.666/93, é necessário que o interes-
sado apresente documentação relativa à sua habilitação
jurídica,  qualificação técnica,  qualificação econômico-finan-
ceira  e  regularidade  fiscal.  Nesse  contexto,  esses  itens
são definidos da seguinte forma:

(A) a habilitação jurídica está restrita ao registro comer-
cial do concorrente.

(B) a qualificação técnica limita-se à inscrição do concor-
rente  na  entidade  profissional  competente  (CREA,
CRA, CRM etc.).

(C) a  qualificação  econômico-financeira  é  demonstrada
através de certidão negativa de falência ou concorda-
ta, expedida no domicílio da pessoa física.

(D) a regularidade fiscal consiste, entre outros fatores, na
prova  de  inscrição  no  cadastro  de  pessoas  físicas
(CPF) ou no cadastro geral de contribuintes (CGC).

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo a Lei n. 8.666/93, há casos em que as licitações
são dispensáveis  ou inexigíveis,  conforme definição dos
artigos 24 e 25. Diferentemente dos casos em que é dis-
pensável, a licitação é inexigível

(A) em caso de guerra ou grave perturbação da ordem.

(B) quando da  contratação de  profissional  de  qualquer
setor artístico, desde que consagrado pela crítica es-
pecializada e pela opinião pública.

(C) quando a União necessitar intervir no domínio econô-
mico para regular os preços ou normalizar o abasteci-
mento.

(D) em caso de possibilidade de comprometimento da se-
gurança nacional, conforme estabelecido pelas auto-
ridades competentes.

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos termos do artigo 172 da Lei Orgânica do Município de
Goiânia, o Município disporá sobre as normas gerais de
exploração dos serviços públicos de transporte de passa-
geiros, regulando a sua forma de concessão ou permis-
são, e determinando os critérios de fixação de tarifas, de
acordo com a Constituição Federal e Estadual. A organiza-
ção municipal encarregada de controlar o transporte coleti-
vo de Goiânia é a Companhia Metropolitana de Transpor-
tes Coletivos (CMTC), estruturada juridicamente sob a for-
ma de

(A) sociedade por ações.

(B) sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

(C) sociedade em nome coletivo.

(D) sociedade de capital e indústria.
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▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o artigo 176 da Lei Orgânica do Município
de Goiânia, sempre que os serviços de transporte coletivo
se revelarem insatisfatórios para atendimento da popula-
ção, quando estiverem sendo executados em desacordo
com as cláusulas contratuais, quando o município for obs-
tado ou impedido de exercer as suas funções fiscalizado-
ras, ou quando essas empresas promoverem a ruptura do
atendimento à população, o Município poderá

(A) promover, a requerimento da Câmara Municipal, a in-
tervenção nas empresas transgressoras.

(B) rever, em qualquer época e a seu critério, as conces-
sões, permissões ou autorizações.

(C) excluir essas empresas de futuras licitações para ex-
ploração do transporte coletivo.

(D) requerer ao Poder Judiciário a interdição das empre-
sas transgressoras.

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Goiânia, os veículos do sistema de transporte
coletivo, independente de lei específica, deverão ser obri-
gatoriamente dotados de

(A) meios adequados para facilitar o acesso de pessoas
deficientes.

(B) assentos adequados e separados para pessoas ido-
sas, gestantes ou acompanhadas de crianças de até
três anos de idade.

(C) dispositivos que disciplinem o livre acesso de pessoas
deficientes e idosas.

(D) dispositivos que, de acordo com normas internacionais,
limitem a poluição ambiental.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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