
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS
QUADROS COMPLEMENTARES DE OFICIAIS DA

MARINHA /PS-QC/2010)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

I

ADMINISTRAÇÃO

PROVA: AMARELA



1) Segundo Lewin, o estilo de liderança em que há toda liberda-

de para decisão do grupo ou dos indivíduos, sem participação

do líder, é o

(A) dinâmico.

(B) democrático.

(C) social.

(D) autocrático.

(E) laissez-Faire.

2) Uma loja anunciou um aparelho de ginástica à venda por R$

466,56 (quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e

seis centavos) com pagamento somente após 60 dias da compra,

sem entrada. Porém, se o comprador resolvesse pagar à vista,

o mesmo aparelho sairia por R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A partir destes dados, qual a taxa mensal de juros compostos

praticada pela loja? (utilize a tabela anexa a esta prova,

caso necessário).

(A) 8%

(B) 9%

(C) 14,2%

(D) 16%

(E) 18%

3) Uma determinada cidade tem uma praça como bem de uso comum

do povo, e está sendo naturalmente utilizada. É correto

afirmar, portanto, que

(A) se trata de um bem público afetado.

(B) se trata de um bem público desafetado.

(C) se trata de um bem público não afetado administrativa-

mente.

(D) é um bem público de uso privado.

(E) se trata de um bem público semi-afetado.

4) Segundo CHIAVENATO, FAYOL define o ato de administrar como:

(A) planejar, preparar, controlar, executar e organizar.

(B) executar, dirigir, organizar, planejar e prever.

(C) dirigir, planejar, comandar, coordenar e controlar.

(D) prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.

(E) prever, preparar, planejar, comandar e organizar.
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5) Uma empresa, no final do ano de 2007, elaborou uma demons-

tração de resultados de forma dedutiva e apresentou os

seguintes valores.

Vendas no ano R$ 300.000,00

Custo das mercadorias vendidas R$ 210.000,00

Receitas de juros R$ 2.000,00

Despesas de salários R$ 30.000,00

Despesas diversas R$ 12.000,00

Utilizando as informações acima, calcule o lucro líquido no

período e assinale a opção correta.

GA) R$ 48.000,00

(B) R$ 50.000,00

(C) R$ 90.000,00

DD) R$ 92.000,00

(E) R$ 108.000,00

6) Segundo Eliseu Martins, as matérias-primas, os componentes

adquiridos prontos, as embalagens e os outros materiais di-

retos utilizados no processo de produção são apropriados aos

produtos ou serviços por seu valor histórico de aquisição.

Em relação aos materiais, quais são os campos em que se pode

dividir os problemas existentes numa empresa?

(A) Entrada, fabricação e saída.

(B) Insumo, estoque e venda.

(C) Avaliação, controle e programação.

(D) Compra, planejamento e venda.

(E) Compra, distribuição e venda.
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7) Os fluxogramas são gráficos que representam os fluxos ou a

sequência de procedimentos ou rotinas. O uso de uma simbolo-

gia universal permite sua leitura por profissionais de dife-

rentes nacionalidades. Os símbolos da Associação dos

Engenheiros Mecânicos dos EUA (ASME) são adotados na elabo-

ração dos fluxogramas vertical e horizontal. Assinale a

opção na qual os símbolos definem, nessa ordem, um fluxo de

operação, transporte e inspeção.

8) Considere que a Empresa "X", com base nos dados do ano

anterior, computou todas as despesas do departamento de

compras, como custo de mão de obra e encargos, materiais de

escritório, aluguel das salas, correio, telefone e fax,

chegando a um valor de média igual a R$ 15,00 por emissão de

pedido de compras.

Considerando as informações apresentadas, complete

corretamente as lacunas da sentença abaixo e, a seguir,

assinale a opção correta.

Na obtenção de um item de estoque cujo consumo anual é de

12.000 unidades, para uma política de comprar 10 (dez)

vezes por ano, os custos a serem incorridos são de

/ano com estoque médio de unidades.

(A) R$ 150,00 / 600

(B) R$ 75,00 / 120

(C) R$ 180,00 / 120

(D) R$ 180,00 / 600

(E) R$ 75,00 / 600
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9) Os princípios orçamentários, ao longo do tempo, não têm me-

recido aprovação unânime. Eles podem ser úteis como meio de

se estudar alguns aspectos do processo orçamentário. Assinale

o principio que é sinteticamente definido por Sant'Anna

e Silva, assim: "nenhuma parcela da receita geral poderá ser

reservada ou comprometida para atender a certos e

determinados gastos".

(A) Da unidade.

(B) Da não-afetação das receitas.

(C) Do orçamento bruto.

(D) Da exclusividade.

(E) Da universalidade.

10) Segundo Gulik, citado por Cury (2005), a departamentalização

por área geográfica apresenta, entre outras, a seguinte

vantagem:

(A) crescente facilidade de manter a política de estoque em

nível regional.

(B) crescente facilidade de manter uma política de conjunto

de âmbito internacional e nacional.

(C) grande facilidade no planejamento, supervisão, coordena-

ção e controle dos serviços executados na mesma área.

(D) o dirigente não depende dos outros órgãos para atingir

os resultados das gerencias regionais.

(E) melhor maneira de assegurar que o poder e o pres-

tígio das autoridades locais sejam resguardados pelos

administradores.

11) Um investidor aplicou um capital de R$ 200,00 (duzentos

reais) em uma instituição financeira, em regime de juros

compostos, a uma taxa de 20% ao mês. Qual o montante a que

o investidor terá direito após três meses? (utilize a ta-

bela anexa a esta prova, caso necessário).

(A) R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) .
(B) R$ 328, 00 (trezentos e irinte e oito reais) .

(C) R$ 335, 80 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta

centavos).

(D) R$ 345, 60 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta

centavos).
(E) R$ 355, 80 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta

centavos).
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12) Segundo ROSS, em relação ao valor presente líquido e ao

orçamento de capital, assina1e a opção correta.

0% ) Custos de oportunidades são custos já decorridos.

03) O capital de giro líquido é a diferença entre ativos

circulantes e passivos circulantes.

(C) A Erosão é um dos mais importantes efeitos bilaterais e

corresponde ao fluxo de caixa transferido por cliente a

um novo projeto .

(D) A Deflação é um fato importante da vida econômica e por

isso deve ser desconsiderada nas decisões de investimen-

to.

(E) O valor presente líquido deve ser descontado à taxa

nominal.

13) As normas de auditoria representam as condições necessárias

a serem observadas pelos auditores externos no desenvolvi-

mento do serviço de auditoria. Das opções abaixo, assinale

a que pertence às normas relativas à pessoa do Auditor.

(A) O auditor deve estudar e avaliar o sistema contábil e o

controle Interno da Empresa.

(B) O trabalho deve ser adequadamente planejado.

(C) O parecer do auditor dever ser fundamentado.

(D) O auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na

realização de seu exame e na exposição de suas

conclusões.

(E) O parecer deve expressar a opinião do auditor sobre as

demonstrações contábeis tomada em conjunto.

14) A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos

poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

municípios obedecerá aos seguintes princípios, "EXCETO" ao

Princípio da

GA) Legalidade.

03) Impessoalidade.

(C) Autenticidade governamental.

(D) Publicidade e eficiência.

(E) Moralidade.
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15) Requisitos dos contratos são aqueles que tornam completo e

perfeito o ato jurídico. Em relação a esses requisitos,

assinale a opção INCORRETA.

(A) Elemento subjetivo é a participação, no ato, das vonta-

des declaradas de duas ou mais pessoas, físicas ou jurí-

dicas.

(B) Os contratos referem-se apenas ao que foi pactuado como

objeto das obrigações, podendo, eventualmente, ultrapas-

sar esse limite.
(C) O elemento jurígeno é o acordo das partes, das vontades

concorrentes.

(D) O elemento objetivo é o próprio objeto do contrato.

(E) O principal efeito do contrato é criar um vínculo jurí-

dico entre as partes.

16) Receita pública, em sentido amplo, caracteriza-se como in-

gresso de recursos ao patrimônio público, mais especifica-

mente como uma entrada de recursos financeiros que se refle-

te no aumento das disponibilidades.

São consideradas receitas de capital as

(A) provenientes da realização de recursos financeiros ori-

undos de contribuição de dívidas.

(B) tributárias.

(C) de contribuições .

(D) industriais.

(E) patrimoniais .

17) Observe a expressão a seguir. <

Valor presente de fluxos de caixa subsequentes

ao investimento inicial

Investimento inicial

Segundo ROSS, na Administração Financeira, a representação

acima significa Índice

(A) do racionamento de capital.

(B) da taxa interna de retorno.

(C) do orçamento de capital .

(D) de rentabilidade.

(E) da tarifa TIR.
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18) Uma empresa revende o produto "KIT007", que é utilizado na

construção de casas pré-fabricadas e tem uma demanda anual

estimada em 3.000 unidades. Essa empresa trabalha com apenas

um fornecedor, localizado a 1.000Km de distância. O custo do

transporte, de R$ 300,00/ lote, fica por conta do fornecedor.

O custo da emissão de um pedido é estimado em R$ 100,00.

Com base nas informações apresentadas preencha corretamente

as lacunas e, a seguir, assinale a opção correta.

Sabendo que a empresa planeja comprar todo mês o "KIT007",

de seu fornecedor, o custo anual de obtenção em que ela

incorrerá será de /ano para aquisição de

unidades .

(A) R$ 4.800,00 / 250 / mensais

(B) R$ 1.200,00 / 250 / mensais

(C) R$ 4.800,00 / 36.000 / anuais

CD) R$ 1.200,00 / 250 / semestrais

(E) R$ 4.800,00 / 3.000 / mensais

19) Considere que uma empresa necessite de 200 unidades do item

"XYZ" para produzir um determinado equipamento. Ela contacta

o fornecedor e emite o pedido. O fornecedor diz que tem 160

unidades para pronto fornecimento e 40 para entregar logo

após reconstituir seu estoque, sendo aceita a proposta pelo

comprador. Considerando o conceito de "Demanda" e "Consumo"
de Martins, Petrônio G., assinale a opção correta:

(A) A demanda foi de 200 unidades, o consumo de zero

(0) unidade e a demanda perdida foi de 200 unidades.

(B) A demanda perdida foi de 40 unidades, a demanda de 200

unidades e o consumo de 160 unidades.

(C) O consumo foi de 40 unidades, a demanda de 200 unidades

e a demanda perdida de 160 unidades.

(D) A demanda foi de 200 unidades, o consumo de 160 unidades

e a demanda perdida de zero (0) unidade.

(E) A demanda foi de 200 unidades, o consumo de 160 unida-

des, o "BACKLOG" foi de- 40 unidades e a demanda perdida

de Zero (0) unidade.
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20) Correlacione as Taxas de juros aos seus conceitos e, a

seguir, assinale a opção que apresenta a sequencia correta.

TAXAS CONCEITOS

I - Taxas efetivas ( ) Taxas de juros que permitem o

II - Taxas nominais mesmo crescimento do dinheiro

III- Taxas proporcionais no regime de juros simples.

IV - Taxas equivalentes ( ) Tem uma taxa efetiva implícita

V - Taxa bruta e taxa em seu enunciado, que depende

líquida do número de períodos de capi-

talização.

( ) Taxas de juros que estão liga-

das à questão do imposto de

renda.

( ) Taxas de juros utilizadas nos
cálculos financeiros, a juros

compostos, pelas calculadoras

financeiras e pelas funções
financeiras de planilha eletrô-

nica.

( ) Taxas de juros que permitem

mesmo crescimento do dinheiro

em regime de juros compostos .

( ) Taxas de juros que estão liga-

das ao fenômeno da inflação.

(A) (IV) (III) (II) (I) (-) (V)

(B) (I) (III) (II) (IV) (-) (V)

(C) (III) (II) (V) (I) (IV) (-)

(D) (III) (II) (V) (-) (I) (IV)

(E) (I) (II) (III) (V) (IV) (-)

21) Entre 1905 e 1910, Henry Ford promoveu a grande inovação do

século X: a produção em massa. Para obter um esquema

caracterizado pela aceleração da produção por meio de um

trabalho ritmado, coordenado e econômico, FORD adotou três

princípios básicos. Assinale a opção que apresenta estes
princípios.

(A) De economicidade, de intensificação e de produtividade.

(B) De intensificação, de planejamento e de produtividade.

(C) De produtividade, de preparo e de controle.

(D) De preparo, de economicidade e de planejamento.

(E) De intensificação, de economicidade e de preparo.
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22) O registro de uma operação no livro diário denomina-se par-

tida de diário.

O método universalmente usado em todos os sistemas contábeis

é o método das partidas dobradas.

Segundo a equipe de professores da FEA/USP, assinale a

opção correta em relação ao método das partidas dobradas.

(A) Passivo = ativo - despesas.

(B) Passivo = ativo + despesas.

(C) Ativo = passivo - patrimônio líquido.

(D) Ativo = passivo + receitas.

(E) Ativo = passivo + patrimônio líquido.

23) Conforme disposição constitucional, a Lei Orçamentária Anual

(LOA) é constituída pelos seguintes orçamentos:

(A) participativo, econômico e social.

(B) de obras e equipamentos, ação social e de desenvolvimen-

to econômico.

(C) de empréstimos, de pessoal e de encargos sociais.

(D) fiscal, seguridade social e investimentos das empresas.

(E) público, de investimento e financeiro.

24) Uma das principais finalidades da contabilidade é demonstrar

periodicamente a situação patrimonial, financeira e de ren-

tabilidade das empresas.

Esta demonstração é substanciada basicamente no balanço pa-

trimonial e na demonstração de resultados.

Segundo a análise de demonstrações contábeis, assinale a

opção correta.

(A) Na análise patrimonial financeira, os quocientes de li-

quidez referem-se às possibilidades da empresa de pagar

seus compromissos de curto prazo, médio e longo.

(B) Por meio do quociente de imobilização de capital, são

analisados as possibilidades de a empresa poder solver

seus compromissos, ou seja, suas dívidas.

(C) Os quocientes de rentabilidade são resultados do rela-

cionamento entre o estoque médio periódico com outros

elementos das demonstrações contábeis.

(D) O quociente de Imobilização de capital indica a propor-

ção do capital imobilizado em passivo fixo.

(E) O índice de rotação de estoques demonstra quantas vezes

o estoque foi renovado durante o exercício.
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25) Recursos materiais são itens ou componentes que uma empresa

utiliza nas suas operações do dia a dia, na elaboração do

seu produto final ou na execução de seu objeto social.

Dentre suas classificações, os materiais auxiliares são

aqueles que não são incorporados ao produto final e são

denominados também de materiais

GA) não específicos.

03) específicos.

(C) principais e secundários.

DJ) indiretos ou não produtivos.

DE) segunda linha.

26) O que deverá acompanhar a Lei de Diretriz Orçamentária

(LDO)?

CA) Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais.

(B) Lei Orçamentária Anual (LOA) .

02) Orçamento de Seguridade Social.

(D) Orçamento Fiscal.

(E) Proposta orçamentária.

27) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo e, a seguir, assinale a opção correta.

Pelo ponto de vista gerencial, o critério do período de

payback é frequentemente utilizado por empresas

e sofisticadas na tomada de decisões de que en-

volvem montantes relativamente .

(A) pequenas/contabilidade/grandes

(B) pequenas/ investimento/grandes

(C) grandes / investimento/pequenos

(D) grandes /contabilidade/pequenos

(E) pequenas/compras/lucrativos

Prova 
~

: Amarela Concurso : PS-QC/ 2010

Profissão : ADMINISTRAÇÃO

10/ 18



28) Para fins da lei 8.666/ 93 (Lei de licitações), considera-se

servidor público aquele que:

(A) exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração,

cargo, função ou emprego público.

(B) exerce cargo ou atividade pública remunerada pela comis-

são de licitação.

(C) exerce, mesmo que transitoriamente, mas com remuneração,

qualquer atividade nos poderes executivo e legislativo,

independentemente de função.

(D) exerce apenas cargos públicos de natureza remuneratória

conforme plano de carreira.

(E) tiver qualquer participação na comissão de licitação,

com ou sem vínculo com o órgão contratado pela adminis-

tração.

29) Segundo Cury, em que tipo de estrutura organizacional a res-

ponsabilidade da execução é impessoal e há poderes restritos

dos membros?

(A) Linear ou militar.

(B) Divisional.

(C) Funcional.

(D) Colegiada.

(E) Staff-and-line.

30) O método de produção com o objetivo de disponibilizar os

materiais requeridos pela manufatura apenas quando forem

necessários para que o custo de estoque seja menor é

denominado sistema

(A). customizado de reposição contínua.

(B) JUST-IN-TIME.

(C) PERT CPM.

(D) padroni zado de estoque .
(E) de fluxo contínuo para estoque.

31) Em relação à Organização Administrativa, a situação em que o

Estado desmembra órgãos para propiciar melhoria na sua orga-

nização estrutural é denominada de

(A) Terceirização.

(B) Centralização.

(C) Desconcentração.

(D) Descentralização.

(E) Administração distributiva.
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32) O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo,

terá por objetivo:

(A) verificar a probidade da administração, o emprego do

dinheiro e o controle das operações de crédito.

(B) apoiar o controle externo, bem como a execução dos pro-

gramas de governo.

(C) fiscalizar e controlar os atos apenas das empresas pú-

blicas da administração direta.

(D) julgar as contas pessoais do Presidente da República e

apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de

governo.

(E) verificar a probidade da administração, a guarda e legal

emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de

Orçamento.

33) Com relação aos cargos, empregos e funções públicas,

assinale a opção correta à luz do artigo 37 da Constituição

Federal de 1988.

(A) São acessíveis somente aos brasileiros natos com idade a

partir de 18 anos.

(B) A investidura em cargo ou emprego público depende de

aprovação prévia em concurso sem relevância para a natu-

reza e complexidade do cargo ou emprego.

(C) Não são acessíveis aos estrangeiros que optaram por man-

ter suas nacionalidades.

(D) São acessíveis somente aos brasileiros e aos estrangei-

ros naturalizados procedentes de países amigos que assi-

naram tratados comerciais.

(E) São acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi-

tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na

forma da lei.

34) Segundo CHIAVENATO, assinale a opção que apresenta o maior

grau de descentralização dentro de uma empresa.

(A) Quando as decisões mais importantes são tomadas nos ní-

veis mais baixos da hierarquia.

(B) Quando as decisões mais importantes são tomadas nos ní-

veis mais altos da hierarquia.

(C) Quando é maior a supervisão sobre as decisões tomadas.

(D) Quando as decisões são tomadas nos níveis intermediários

da hierarquia.

(E) Quando as pequenas decisões são delegadas aos operários.
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35) Assinale a opção que se refere a Orçamento Fiscal.

(A) Compreende os investimentos realizados pelas empresas em

que o Poder Público, direta ou indiretamente, detenha a

maioria do capital social com direito a voto.

(B) Constitui-se no principal dos três orçamentos e refere-

se aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da

administração direta e indireta, inclusive fundações

instituídas e mantidas pelo Poder Público.

(C) Abrange as entidades e órgãos a ela vinculados - saúde,

previdência social e assistência social - da administra-

ção direta e indireta, bem como os fundos e fundações

instituídos e mantidos pelo Poder Público.

(D) Constitui-se no primeiro orçamento dos três Poderes, dos

órgãos e entidades da administração direta, bem como das

fundações mantidas pelo Poder Público.

(E) Compreende os investimentos realizados pelas empresas da

administração direta que detenham a maioria do capital

social com direito a voto.

36) Segundo Eliseu Martins, assinale a opção correta em relação

a custos para planejamento e controle.

(A) Custos controláveis são os que estão sob a responsabili-

dade e controle de uma outra pessoa em nível superior.

(B) O controle dos custos não deve ser implantado de acordo

com a estrutura organizacional da empresa.

(C) Uma boa base de comparação é o descarte de custos esti-

mados e a introdução dos custos médios passados em

função de determinadas expectativas quanto ao futuro.

(D) Uma boa base de comparação é o descarte de custos esti-

mados e a retirada dos custos médios passados em função

de determinadas expectativas quanto ao futuro.

(E) Custos controláveis são os que estão sob a responsabili-

dade e controle de uma determinada pessoa.

37) Quanto às formas de abuso de poder, quando o Agente Público,

embora atuando dentro de sua competência, afasta-se do inte-

resse público que deve nortear todo o desempenho administra-

tivo, diz-se que o Agente atuou com:

(A) excesso de poder.

(B) desvio de poder.

(C) excesso de capacidade.

(D) excesso de competência.

(E) desvio de função.
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38) Qual a função administrativa que define objetivos e decide

sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los

adequadamente?

(A) Planos.
(B) Planejamento.

(C) Organização.

(D) Controle.

(E) Meta.

39) Qual a técnica que consiste em gerar ideias criativas que

possam resolver problemas da organização e que é feita em

sessões que duram de 10 a 15 minutos, envolvendo até 15

participantes que se reúnem ao redor de uma mesa para dizer

palavras que vem à mente quando se emite uma palavra-base?

(A) Análise do campo de forças.

(B) Método cartesiano.

(C) Princípio da dúvida sistemática.

(D) Benchmarking.

(E) Brainstorming.

40) Complete corretamente as lacunas da sentença abaixo, e, a

seguir, assinale a opção correta.

O Plano Plurianual (PPA) constitui-se na síntese dos esfor-

ços de planejamento de toda administração pública. De acordo

com o estabelecido no Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias (ADCT), o período de vigência do PPA será o

período compreendido entre o ano do mandato presi-

dencial e o do exercício do mandato

subsequente.

(A) segundo / final / primeiro

(B) primeiro / final / primeiro

(C) segundo / início / último

(D) último / final / primeiro

(E) primeiro / início / primeiro
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41) Segundo Eliseu Martins, a soma de todos os custos de produ-

ção, exceto os relativos a matérias-primas e outros even-

tuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela

empresa, é considerada como custo

(A) da produção do período.

(B) de transformação.

(C) da produção acabada.

(D) da produção inacabada.

(E) primário.

42) Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será

obrigatória a modalidade de licitação que emprega,

preferencialmente, a forma eletrônica. Assinale a opção que

apresenta essa modalidade.

(A) Convite .

(B) Concorrência eletrônica.

(C) Concurso.

(D) Pregão.

(E) Registro de preços médios via internet.

43) Quanto ao regime jurídico, as Autarquias são classificadas

em

(A) Associações públicas.

(B) Órgãos Profissionais.

(C) Comuns e Especiais.

(D) Extra-Estatal.

(E) Fundação.

44) Segundo CHIAVENATO, a Teoria Clássica da Administração

caracterizava-se pela ênfase

(A) na tarefa realizada pelo operário.

(B) no planejamento, controle e execução das tarefas.

(C) na estrutura que a organização deveria possuir para ser

eficiente.

(D) na racionalização do trabalho para se aumentar a produ-

ção.
(E) na racionalização dos recursos materiais para se aumen-

tar a produção.
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45) Certo Prefeito Municipal, diante da emergência provocada pe-

las chuvas que assolam seu município há mais de 2 meses,

resolveu contratar uma empresa para fazer obras e serviços

de transporte por 07 meses, com a finalidade de amenizar o

problema até a reestruturação da secretaria responsável

pelos serviços que está prevista para 07 meses. Com base no

texto assinale a opção referente à ação do prefeito.

(A) Agiu corretamente porque utilizou a dispensa de lici-

tação conforme a lei 8.666/ 93, uma vez que observou

ainda, o prazo máximo de 210 dias permitidos para a

situação.
(B) Agiu corretamente porque é prevista a dispensa de lici-

tação para a situação de emergência, podendo ainda o

contrato ser prorrogado.

(C) Não agiu corretamente porque a dispensa só pode ser

autorizada para serviços e obras que possam ser conclu-

ídas no prazo máximo de 180 dias a partir da data da

ocorrência da emergência.

(D) Não agiu corretamente porque a dispensa só pode ser

autorizada para serviços e obras que possam ser conclu-

ídas no prazo máximo de 60 dias a partir da data da

ocorrência da emergência.

(E) Não agiu corretamente porque a dispensa só pode ser

autorizada para serviços e obras que possam ser conclu-

ídas no prazo máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado

por mais 120 dias.

46) Segundo CHIAVENATO, a organização racional do trabalho se

fundamenta

(A) na análise do trabalho operário, no estudo das técnicas

de execução, na linha de montagem e em melhores

salários.

(B) na análise do trabalho operário, no estudo dos tempos e

movimentos, na fragmentação das tarefas e na especiali-

zação do trabalhador.

(C) no estudo dos tempos e movimentos, na linha de montagem,

na análise do trabalho operário e no estudo das técnicas

de execução.

(D) na linha de montagem, em melhores salários, nos cargos e

tarefas, e na análise do trabalho operário.

(E) nos cargos e tarefas, na especialização do trabalhador,

na linha de montagem e na especialização do trabalhador.

Prova 
~

: Amarela Concurso : PS-QC/ 2010

Profissão : ADMINISTRAÇÃO

16/ 18



47) O processo de elaboração e discussão da proposta orçamentá-

ria desenvolve-se praticamente durante todo o ano, a fim de

permitir que o orçamento seja executado a partir do exercí-

cio financeiro seguinte. Segundo PISCITELLI, em relação à

elaboração e à aprovação do orçamento, assinale a opção

correta.

(A) Compete, privativamente ao Presidente da República, en-

viar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto

de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de

orçamento.

(B) Após sancionar a Lei Orçamentária, o Presidente da Repú-

blica a encaminha ao Congresso para que este se encarre-

gue da respectiva publicação no Diário Oficial da União.

(C) A Secretaria do Orçamento Federal é responsável pela

elaboração da proposta orçamentária que será encaminha-

da, inicialmente, ao Palácio Nacional.

(D) Compete, privativamente ao Presidente da República, en-

viar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual e as pro-

postas de ações a implementar.

(E) A proposta orçamentária final é encaminhada ao Presiden-

te da República via Congresso Nacional.

48) Qual será o montante acumulado de um capital de R$ 5.000,00

(cinco mil reais), ao fim de 02 anos, aplicado sob o regime

de juros compostos de 32% ao ano com capitalização trimes-

tral? (utilize a tabela anexa a esta prova, caso necessá-

rio).

(A) R$ 6.066,50 (seis mil, sessenta e seis reais e cinquenta

centavos).

(B) R$ 6.380, 65 (seis mil, trezentos e oitenta reais e
sessenta e cinco centavos).

(C) R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

(D) R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) .

(E) R$ 9.254, 65 (nove mil, duzentos e cinquenta e quatro

reais e sessenta e cinco centavos).

49) Assinale a opção que apresenta o procedimento utilizado em

auditoria para os custos do ATIVO e que consiste em

identificar "in loco" o bem declarado nas demonstrações fi-

nanceiras.

(A) Dinheiro em conta-corrente bancária.

(B) Cálculo de valorização de estoques.

(C) Contagem física.

(D) Inspeção de documentos .

(E) Conferência de cálculos.
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50) Qual o processo contínuo e sistemático de pesquisa para

avaliar produtos, serviços e processos de trabalho de

organizações que são reconhecidas como líderes empresariais

ou como representantes das melhores práticas, com o

propósito de aprimoramento organizacional?

(A) Brainstorming.

(B) Marketing.
(C) Benchmarking .

(D) Planejamento tático.

(E) Gráfico de Gantt.
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