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INSTRUÇÕES
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'I Leia,atentamente.e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e normas que regem este Concurso Público.

Verifiquese este caderno contém 80 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a substituição do

mesmo.

Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo

apenas1 (uma)a respostacorreta.

O t,empopara a realizaçãodas provasé de 5 horas, incluindoo preenchimentodagrade de respostas. O

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 2 horas e 30

minutos do início da mesma. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo

tempo, assinando a ata da sala.

4. Nenhuma informação sobre as instruções eLouconteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte

integrante da mesma.

5. NoCaderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritospreliminaresserãodivulgadosno dia 18/05/2009,até as 15 horasna FUNDATEC,Rua Prof.

CristianoFischer,-n';2012e no'sitewww.f~ndatec.com.br
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LíNGUA PORTUGUESA

Instrução:As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

,Trânsito vira fonte de energia
01 Já ouviu o ditado "Se você não pode vencê-Io,.junte-se a ele"? Uma companhia israelense
02 do setor de energia, chamada Innowattech, parece estar levando... frase ... sério. Cansada de ver a
03 situação do trânsito de veículos só piorar no mundo todo, a empresa resolveu dar uma utilidade sustentável
04 (por incrível que pareça!) ao problema. .

05 A técnica é conhecida como piezeletricidade e promete transformar energia mecânica - como
06 aquela que é gerada com o impacto e com a pressão dos pneus dos carros no asfalto - em eletricidade. A
07 empresa garante que ..., ainda" muitas outras fontes de energia parecidas que todos os dias,
08 como, por exemplo, o atrito dos aviões nas pistas de pouso e decolagem, dos metrôs sobre os trilhos e, até
09 mesmo, dos pedestres nas calçadas. .

10 Mas, para que o ciclQ de de energia seja possível, é instalação de
11 geradores embaixo do asfalto. Segundo a Innowattech, um trecho de um quilômetro consegue produzir 100
12 quilowatts de eletricidade -energia suficiente para abastecer cerca de 40 casas. E o melhor é que os
13 horários de rush coincidem com os momentos de pico de energia, o que diminui as chances das pessoas
14 ficarem sem luz.
15 Nos próximos meses, a rodovia próxima aTei Aviv, em Israel, vai ser testada com a nova técnica e,
16 se tudo der certo, em 2010 o mundo vai poder usufruir da novidade para, quem sabe, encontrar no trânsito
17 um pequeno consolo.

..

(http://super.abril.com.br/bloas/planeta/152577 post.shtml - 10/3/2009 - adaptação)
. .

QUESTÃO 01 - 'Assinale a alternativa que càmple.a
correta e adequadamente as lacunas pontilhadas das
linhas 02 e 07 do texto.

A) a - a - a
B) à - à - à
C) a - a - há
O) a - a - à
E) à - à - há

QUESTÃO 02 - Marque a alternativa cujas
expressões completam correta e respectivamente as
lacunas tracejadas das linhas 07 e 10 do texto.

A) desperdiçamos - conversão - necessária a
8) desperdissamos - conversão - necessário a .
C) desperdisamos ~ converção - necessária a
O) desperdiçamos - convercão - necessário a
E) desperdissamos - converssão - necessária a

QUESTÃO 03 - Considerando as informações
contidas no texto, pode-se afirmar que:

I - A transformação de energia mecânica em
eletricidade é fato consumado. Segundo a empresa
israelense, basta, apenas, instalar equipamentos em
todos os carros e aviões. .

11 - Segundo a Innowattech/ se o problema da
falta de energia é de todos, todos devem ajudar na
sua resolução. Assim, propôs o reaproveitamento da
energia mécânica que não é utilizada pelos carros,
aviões e metrôs.

111- Para que os planos de transformação da
enel!!Jiamecânica em eletricidade pensados por uma
empresa israelense transformem-se em realidade, é
necessário, ainda, testes comprobatórios.

Ouais estão corretas?

A) Apenas a I.
B) Apenas a 11.
C) Apenas a 111.
D)' Apenas a I e a 11.
E) Apenas a 11e a 111.

QUESTÃO 04 - A expressão embaixo (I. 11), sem
causar incorreção à estrutura, só não poderia ser
substituída por

. A) abaixo.
8) sob.
C) por baixo.
O) debaixo.
E) aquém. ........

QUESTÃO 05 - Considere as seguintes afirmações
acerca de palavras do texto.

I - Em veículo§. (1.03),o elemento grifado representa
desinência de número.
11- Na palavra conhecid!!, (I. 05) a letra grifada
representa desinência de gênero.
111- Em emlJresa (I. 07), sublinhado está o dígrafo e
em negrito o encontro consonantal.

........

OU,ais estão corretas?

A) Apenas I.
8) Apenas 11.
C) Apenas I e 11.
D) Apenas I e 111.
E) I, 11e 111.

Execução: FUNDATEC Auxiliar Técnico Administ~ação2
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" QUESTAO 06 -Sobre a palavra Mas (I. 10), é correto
dizer que:

I - Pode ser substituída por porém,. contudo,
entretanto.
11- Introduz oração coordenada adversativa.
III-Introduz idéia de oposição, de contraste.

,.....
Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas 11.
C) Apenas I e 11.
D) Apenas I e 111.
E) 1,11e 111.

QUESTÃO 07 - Ao utilizar a expressão por incrível
que pareça!, colocada entre parênteses na linha 04, o
autor confere à informação a que se refere a idéia de

A) aceitação.
B) complacência.
C) incredulidade.
D) ingenuidade.
E) insatisfação.

,-
QUESTÃO 08 - "Se você não pode vencê-Ia, junte-se
a ele."(1.01). No texto, o uso desse ditado popular:

I - Vai ao encontro do que a companhia israelense
resolveufazer. .
11- Vai de encontro com a pretensão da companhia
israelense. .
111- Resume a idéia da companhia Innowattec no que
se refere ao problema do trânsito de veículos.

,

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas 11.
C) Apenas I e 11.
D) Apenas I e 111.
E) I, 11e 111.

QUESTÃO 09 - Caso a palavra rodovia (I. 15) fosse
passadq para o plural, quantas outrasdeveriam sofrer
alteração para manter a correção do período em que
se encontra?

À) Uma.
S) Duas.
C) Três.
D) Quatro.
.E) Cinco.

QUESTÃO 10 - A respeito da palavra sustentável(I.
03), afirma-se que: .

I - É um adjetivo derivado.
11- O sufixo formador -vel indica ação, modo de ser.
111- A palavra susto pertence à mesma família.

Quais estão incorretas?

A) Apenas I.
S) Apenas 11.
C) Apenas I e 11.
D) Apenas 11e 111.
E) I, 11e 111.

/' Instrução: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto abaixo.

Semáforos solares para as ruas brasileiras!
QJ O esbanjamento de eletriCidadeé tão grande e - infelizmente - tão natural na nossa sociedade que,
'02 todos os dias, presenciamos enormes gastos desnecessários de energia e nem sequer nos damos conta.
03 Quer um exemplo? Semáforos! Afinal, eles passam 24 horas funcionando e não podem ser apagados em
04 nenhum dia do ano.
05 Óbvio que não estamos sugerindo que os faróis de trânsito sejam extintos das ru~, há
06 alternativas para diminuir - e até mesmo zerar - o consumo de energia elétrica nos semáforos. O uso de
07 lâmpadas LEDs no lugar das incandescentes, por exemplo, já está sendo adotado em diversas cidades do
08 mundo - inclusive brasileiras - e diminui bastante o uso da eletriCidade (as lâmpadas incandescentes
09 consomem 100 watts, enquanto as LEDs, de 15 a 20 watts).
10 A grande novidade, no entanto, está nas cidades de San Isidro, na Argentina, e Porto Príncipe, no
11 Haiti, _ as lâmpadas dos sinais de trânsito também foram trocadas por LEDs, , ao invés de serem
12 abastecidas por energia elétrica, são alimentadas por painéis solares.
13 Além de cortar os gastos energéticos em 90%, se comparados aos faróis conv~ncionais, os
14 semáforos solares são 100% ecológicos e ainda ajudam a diminúir o trânsito das ruas _ estão
15 instalados. Monitorados via satélite, eles funcionam a partir do sistema wireless de internet, o qúe permite que
16 os técnicos do trânsito alterem, a qualquer momento, o tempo de cada far()l, de acordo com o tráfego.
17 A ideia ainda não chegou ao Brasil, a gente não vê a hora disso acontecer. Segundo dados da
18 CET; só em São Paulo existem mais de'20 mil cruzamentos com semáforos. Dá pra imaginar o tamanRo da
19 eco'nomla? .

r-o

(httc://sucer.abril.com.br/bloas/claneta/162951 cost.shtml 24-4-2009 - adaptação)

.
Execução: FUNDATEC Auxiliar Técnico Administração3
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QUESTAO 11 - De acordo com o texto, pode-se
afirmar que:

I - O gasto de energia faz parte do nosso
cotidiano de tal modo que nem o percebemos,

11- O usode LEOsemlugarde lâmpadasnos
faróis contribui para a melhora da iluminação pública.

111- A idéia de trocar LEOs por lâmpadas
incandescentes ainda não chegou às cidades
brasileiras.

Ouais estão corretas?

A) . Apenas I.
B) Apenas 11.
C) Apenas 111.
O) Apenas I e 11.
E) Apenas 11e 111.

QUESTÃO 12 - Analise as afirmações a seguir,
relacionadas ao uso de elementos coesivos do texto.

I - As lacunas pontilhadas das linhas 05 e 11 podem
ser preenchidas por mas, introduzindo orações
adversativas. ' .

11 - Semprovocarqualquerincorreçãoàs frases, as
lacunas tracejadas das linhas 11 e 14 devem ser
preenchidaspor em que.
11- Na linha 13, a palavra se pode ser substituída por
caso sem que ocorram alterações na estrutura da
frase.

Ouais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas 11.
C) Apenas, 111.
O) Apenas I e 11.
E) Apenas 11e 111.

QUESTÃO 13 - Na primeira linha do texto, a
estrutura tão...que estabelece entre as orações uma
relação de

A) conformidade.
. B) comparação.

C) combinação.
O) consequência.
E) contradição.

QUESTÃO 14- Analise as seguintes propostas de
alterações no texto.

I - Deslocamentode não (I. 03) para antes de ser.
11- Supressão da palavra já (I. 07).
111- Substituição de ainda (I. 14) por mesmo assim.

Ouais provocariam alteração no sentido das frases
em que estão inseridas?

A) Apenas I.
B) Apenasll.
C) Apenas I e 11.
D) Apenas 11e 111.
E) I, 11e 111.

Execução: FUNDAT~C

QUESTAO 15 - Considere as propostas de
substituiçãode palavrase expressõesdotexto.

I - A expressãotodosos dias (I.02) por diariamente.
11- do ano (I. Q4)por anual. .

111-de trânsito (I. 05) por transitório.

Ouais das substituições acima mantêl)1o sentido que
a expressão original tem no texto?

A) Apenas I.
B) Apenas 11.
C) Apenas I e 11.
O) Apenas 11e 111.
E) I, 11e 111.

. QUESTÃO 16 - Analise a frase a seguir e as
propostas de reescritura que a seguem.

Monitorados via satélite, eles funcionam a partir do
sistema wireless de internet, o que permite que os
técnicos do trânsito alterem, a qualquer momento, o
tempo de cada farol, de acordo com o tráfego.

I - Eles, monitorados via satélite, funcionam a partir
do sistema wlreless de internet, o qual permite que os
técnicos do trânsito alterem, a qualquer instante, o
tempode cadasinaleira, de acordo com o tráfego.
11- Monitorados via satélite, eles.funcionam conforme
previsto pelo sistema wireless de internet, que torna
possível que os técnicos do trânsito alterem, a todo
momento,o tempo de cada farol, de acordo com o ,
tráfego. ,
111 - Eles funcionam a partir do sistema wireless de
internet, que é monitorado via' satélite, o qua! permite
que os técnicos do trânsito alterem, conforme o
tráfego, a qualquer momento, o tempo de cada farol.

-..

Ouais mantêm o sentido expresso no período
original?

A) Apenas a I.
B) Apenas a 11.
C) Apenas a I e a 11.
O) Apenas a 11e a 111.
E) I, 11e 111.

QUESTÃO 17 - Em relação ao' uso da expressão É!
Gente na frase mas a gente não vê a hora. disso
acontecer (I. 17), afirma-se que:

I - É expressão característica da linguagem coloquial.
11 - Considerando o padrão culto da língua
portuguesa, a expressão a gente assumiria a forma
nós, provocando alteração na forma verbal.
111- No contexto em que ocorre, poderia ser
substituída por os brasileiros, sendo necessário ajuste
na frase para manter a correção.

Ouais estão corretas?

A) Apenas a I.
B) Apenas a 11.
C} Apenas a I e a 11.
O) Apenas a 11e a 111.
E) I, 11e 111.

4 Auxiliar Técnico Administração
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" QUESTOES 18 - Sobre a palavra até (I. 06) é correto'
dizer que:

r

A) Recebe acento gráfico por ser oxítona terminada
em e.

B) Sem o acento gráfico não representa outro
vocábulo da língua portuguesa.

C)' É acentuada por ser monossílaba tônica.
O) 'É acentuada por ser paroxítona.
E) Sendo mpnossílaba, não deveria ser acentuada.

,.-

QUESTÃO 19 - Sobre os travessões utilizados nas
linhas 01,06 e 08, afirma-se que:

1- São utilizados em função da mesm'a regra.
11- Podem ser substituídos por parênteses.
111- Poderiam ser 'retirados sem provocar incorreção
às frases.

Ouais estão corretas?

A) Apenas L'
B) Apenas 11.
C) Apenas I e 11.
O) Apenas 11e 111.
E) 1,11e 111.

QUESTÃO 20 ;...Analise as seguintes propostas de
transposição da frase presenciamosenormes gastos
desnecessários de energia (I. 02) da voz ativa para a
passiva.

r
I - Enormes gastos desnecessários de energia são
presenciados por nós.
11'- Presenciaram-segrandesgastosde energia.
111 - Enormes gastos desnecessários de energia
presenciamos. "

Ouais das propostas acima estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas 11.
C) Apenas I e 11.
O) Apenas li e 111.

E) 1,11e 111.

Execução:FUNDATEC

Para a resolução das questões' desta prova,
ç.onsidere os seguintes detalhes: (1) o mouse está
configurado para uma pessoa que o utiliza com a
mão direita (destro) e 'usa, com maior frequência,
o botão esquerdo, que possui as funcionalidades
de seleção ou arrastar normal, dentre outras. O
botão da direita serve para ativar o menu d~
contexto ou arrastar especial; (2) os programas
utilizados nesta prova foram instalados com todas
as suas configurações padrão, entretanto, caso
tenham sido realizadas alterações' significativas
nestas configurações elas serão alertadas no
texto da questão ou mostradas visualmente, se
necessário; e (3) no enunciado e respostas de
aJgumas quest~es existem palavras que foram
digitadas entre aspas, apenas para destacá-Ias.
Nest~ caso, para resolver as questões,
desconsidere as aspas e atente somente para o
texto propriamente dito.

As questões 21 e 22 baseiam-se nas Figuras 1(a) e
1(b), do Windows XP.. A Figura 1(a) mostra a
janela principal do Windows Explorer. A Figura
1Jb), mostra um menu do Windows XP, ativado a
partir da Figura 1(a).

Endereço

Pastas

Alexandre -Fernan,,~lf

_ Alvaro - Gildasio

O Andreia- Rodrigo
i~ d

.
It...;IBruno- An re,
p2

p3

Nome ....

u::nAlexandre-Fer;ando+-{I]
lã Alvaro-Gildasio· [I]

dreia - RodriQo

iiãeruno~And,é uJ
i-I ] -.wr q~t__'.. JI

~...~. ,.,'~

.~ ~eu c0n1putador

Figura 1(a)-Windows Explorer

5 Auxiliar Técnico Administração
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Explor-ar
Abrir

Pesquisar. , .

Compartilhamentoe segurança....
IIAdd to archive...
IIAdd to "Bruno - André.rar- '-
li Compressand email...
llCompress to "Bruno- André.rar- and email

.Scan

Enviarpara ..

Recortar

Copiar

Criar atalho

Exduir

Renomear~

Propriedades

F,gura 1(b)-Menudo WindowsXP

QUESTÃO 21 - Na janela principaldo Windows
Explorer, a seta nQ4 aponta para uma pasta cujo
nome está selecionado e envolto por um retângulo.
Para se conseguir esse mesmo efeito, na pasta
apontada pela seta nQ5, basta realizar, sobre era,
sequencialmente, as seguintes atividades:

I - (1) posicionar o cursor do mouse
exatamente sobre o local apontado pela seta nQ6; (2)
dar um clique, no botão direito do mouse, para que
seja mostrado o menu da Figura 1(b); e (3) dar um
clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre a
opção apontada pela seta nQ7 (Figura 1(b)).

11- (1) seleciol1ar apasta apontada pela
seta nQ 5; (2)posicionar o cursor do mouse
exatamente sobre o local apontado pela seta nQ6; e
(3)dar um clique no botão esquerdç do mouse.

111- (1) pressionar uma vez a tecla ESC,
do teclado; (2) pressionar uma vez a seta de direção
do teclado que aponta para baixo (!); e (3) pressionar
uma vez a tecla ENTER,do tecladq.

Ouais estãó corretas?

A) Apenas a I.
B) Apenas a 11..
C) Apenas a I e a 11.
D) Apenas a I e a 111.
E) A I, a 11e a 111.

QUESTÃO 22 - Na janela principal do Windows
Explorer, mostrada na Figura. 1(a), caso seja
pressionada várias vezes a tecla E$C e a seguir dado
dois diques, com o botão esquerdo do mouse, sobre
o ícone àpontado pela seta nQ1, pode-se afirmarque:

A) será selecionadaapasta apontada pela seta nQ
2.

B) continuará selecionada a pasta apontada pela
seta nQ4.

C) será selecionada a pasta "p1".
D) será selecionada a pasta "alg".
E) será selecionada a pasta "Geral".

Execução: FUNDATEC

A questão 23 baseia-se na Figura 2, do Word 2002,.
a partir da qual se pode observar 'que está sendo
elaborado um documento, no qual parte do texto
encontra-se selecionado.

&quivo [daa. ~i. /ti..ri. EOTrMta. Fe"amentas Ta\<da Ionola Ajyda

C1 ~. &di~J!i ~ ~ 8\ ", ... :~85%

Tim..NewRoma" . mf~.i N I S - =

..

~

Figura 2 -JaQela principal do Word 2002 ....

QUESTÃO 23 - Na janela do Word 2002 (Figura 2),
se for dado um clique, com o botão esquerdo do
mouse, exatamente sobre o número 20, apontado
pela seta nQ1, pode-se afirmar que:

I - a palavra apontada pela seta nQ2 pa$sará a
ter fonte de tamanho 20.

11 - todo o texto selecionado, apontada pela
seta nQ3, passará a ter fonte de tamanho 20.

111- todo o parágrafo, apontada pela seta nQ4,
passará a ter fonte de tamanho20.

Ouais estão corretas?

A) Apenas a t
B) Apenas a 111.
C) Apenas a I e a 11.
D) Apenas a I e a 111.
E) A I, a 11e a 111.

As questões 24 e 25 baseiam-se na Figura 3, do
Word 2002, a partir da qual se pode observar que
está sendo elaborado um documento. Nessa
Figura observam-se os seguintes detalhes: (1) a
seta nQ 3 aponta para o ponto de inserção de
texto, no formato de uma barra vertical ("I"); e (2)
a seta nQ5 aponta para uma palavra sob a qual há
um sublinhado ondulado na cor vermelha.

....
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Figura 3 -Janela principal do Word 2002

QUESTÃO 24 - Ao ser digitado o texto mostrado na
Figura 3, o Word 2002 inseriu, a,utomaticamente,sob.
a palavra apontada pela seta nQ5, um sublinhado
ondulado na cor vermelha. Este sublinhado, indica
que esta palavra:

A) foi escrita de forma incorreta.
8) está incorretamente flexionada.
C) ~é de origem estrangeira, tendo sido encontrada

em um dos dicionários do Word 2002.
D) não foi encontrada em um dos dicionários do

Word 2002, podendo ter sido . escrita
incorretamente.

. E) não foi encontrada em um dos dicionários do
Word 2002, podendo haver erro de concordância
gramatical.

QUESTÃO 25 - Na janela principal do Word 2002
(Figura 3), se for dado um. clique, com o botão
esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela seta
nQ1, pode-se afirmar que:

I - será apagada.a palavra apontada pela seta

11 - será ocultada a marca de forrnatação
apontada pela seta nQ2.

111- todo o parágrafo apontado pela seta nQ 6
continuará a ter o alinhamen.to j!-,stificado.

Quais estão corretas?

A) Apenas a I.
8) Apenas a 11.
C) Apenas a 111.
D) Apenas'a 11e a 111.
E) A I, a 11e a 111.

.J

Execução: FUNDATEC

./

x

A questão 26 baseia-se nas Figuras 4(a)e 4(b), do
Word 2002. A Figura 4(a) mostra,
intencionalmente, apenas, parte da janela
principal do Word 2002, na qual encontra-se
sendo elaborando um documento. A Figura 4(b)
mostra a caixa de diálogo "Idioma", ativada a
partir da Figura 4(a).

»
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p"lnter"faz'8"a"t"no'Caxias"
.~ "é'bicampeão -gaúcho'
~nvicto, "no "ano"de "seu "
i

t r" 8T~en enano.ll
l
!
im

m 1.2 em Lin 1
..-...----...................

AA ,,~,--~y-~,.""""'_"'Y-"'=

Figura 4(a)-Janela. principal do Word 2002
Idioma

o verificador ortográfico e outras ferramentas de
v.erifiéaçào utilizam automaticamente os dicionários
do idioma selecionadol se estiverem disponíveis.

r Mão verificar ortografia ou gramática

P' D!::,tectaridioma automaticamente

Padrão... I I I CancelarOK

Figura 4(b)-Caixa de diálogo "Idioma"

QUESTÃO 26 - Para ativar a caixa de diálogo
"Idioma", mostrada na Figura 4(b), bastou, na janela
principal do Word 2002 (Figura 4(a», dar dois cUques,
com o botão esquerdo do mouse, sobre o local
apontadopelaseta nQ

A) 1.
.8) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

7 Auxiliar Técnico Administração
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As questões 27, 28 e 29 baseiam-se na Figura 5,
que mostra a .janela princjpal do Excel 2002, a
partir da qual se pode observar que está sendo
elaborado um documento.

c.

o

.

JaneIB

!.
. dB.fiJ.· .

1'
4J J

.

- e x

[j ~ ~f T c~ ri :E T ~+ i +:rN:.~ . ... % <I- o .00
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»
~JEJ o 000 ,do... ,o ' T T

D6 . fi,200
A B... ~ ...

1 '
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:' ~., t1
c

QUANTIDADE

. 10
2
5

VALOR

R$ 50.00

R$ 100.00

200.00

,,

.L~L J
NÚM SCRl

Figura 5- Janela principal do E~cel 2002

QUESTÃO 27 - Após observar a Figura 5, do Excel
2002, pode-se afirmar que:

I - a célula corrente,
selecionada, é a D6.

11 - a planilha corrente,
selecionada, chama-se "Tabela".

111 - a pasta corrente,
selecionada, chama-se "Cálculo".

Qúais estão corretas?

A) ~penas a I. .

B) Apenas a I e a 11.
C) Apenas a I e a 111.
D) Apenas a 11e a 111.
E) A I, a 11e a 111.

. QUESTÃO 28 - Na Figura 5, do Excel 2"002,paraq~e
seja mostrado, no local apol]tado peJâ seta nQ6, a
multiplicação dos valores situados na mesma linha,
ou seja, 2 vezes R$ 100,00, basta inserir, neste local,
a fórmula

A) = C * D
B) C x D
C) = C5 * D5
D) (5C * SE)
E) . = (C5 x E5)

QUESTÃO 29 - Na Figura 5, do Excel 2002, a célula
apontada pela seta nQ7 passou a exibir o estilo de
moeda (R$), após ter sido dado um clique, com o
botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado
pela seta nQ

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Execução: FUNDATEC

A questão 30 baseia:se na Figura 6, que mostra--a
. janela principal do Internet Explorer 6.

2 3 .. 4 5

i ~rnternet

Figura 6 - .Internet Explorer 6

QUESTÃO 30 - Por um motivo qualquer, não foi
possível acessar o conteúdo de um determinado site,
utilizando-se o Internet Explorer "6, conforme se pode
observar na Figura 6. Nesse caso, para atualizar esta
página eletrônica, basta dar um clique, com o botão
esque'rdo do mouse, sobre o 'ícone apontado pela
seta nQ

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.,

LEGISL~ÇÃO

QUESTÃO 31 - Estágio probatório é o período de
em que o servidor, nomeado em

caráter efetivo, ficará em observação e .durante o qual
será verificada a conveniência ou não de sua
confirmação no cargo.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
assertiva acima.

A) 06 (seis) meses
B) 01 (um) ano
C) 02 (dois) anos
D) 30 (trinta) meses
E) 03 (três) anos

8 Auxiliar Técnico Administração
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... 'QUESTAO 32 - As férias somente poderão ser
interrompidas pelos seguihtes motivo~:

--

I - calamidade pública.
/I - comoção interna.
/11- convocação para júri.
IV - serviço militar.
V - superior interesse público.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e 11.
C) Apenas I, /I e /lI.
O) Apenas I, /I, 1/1e IV.
E) I, 11,1/1,IV e V.

.I"'"

QUESTÃO 33 - Ao servidor que adRuirir direito à
aposentadoria voluntária com proventos integrais e
cuja a permanênCiano desempenho de suas funções
for julgada conveniente e oportuna para o serviço
público poderá ser deferida, por ato do Governador,
uma gratificação especial de

Assihale a alternativa que completa corretamente a
assertiva acima.

--

QUESTÃO 34 - O processo administrativo disciplinar,
instaurado pela autoridade competente para aplicar a
pena disciplinar, deverá ser iniciado no prazo de 5
(cinco)dias úteis, contados da data em que for

.I"'" A) apresentada a denúncia.
B) publicada a designação dos mem,bros da

comissão.
C) indicados os membros ,dacomissão.
O) apresentadoQ resultado da Sindicância.
E) publicado a decisão da Sindicância.

QUESTÃO 35 - Assinale a alternativa que indica o
que ocorrerá aos servidores contratados por prazo
determinado, após o vencimento do prazo de vigência
docontrato. '

A) deverão encaminhar pedido de prorrogação.
B) poderão requerer assinatura de novo contrato.
C) terão seus contratos extintos.
O) terão seus contratos renovados automaticamente.
E) terão seus contratos prorrogados pelo mesmo

período.

QUESTAO 36 - Assinale as assertivas abaixo com V,
se verdadeiras e com F, se falsas:

)

() A ajuda de custo destina-se a compensar as
despesas de instalações do servidor que, I'JO
interesse do serviço, passe a ter exercício em nova
sede, com mudança de domicílio em caráter
permanente.
() O servidor que se afastar temporariamente da
sede, em objeto de serviço, fará jus, além das
passagens de transporte, também a diárias
destinadas à indenização das despesas de
alimentação e pousada.
() Será concedida indenização de transporte ao
servidor que reálizar despesas com a utilização de
meio próprio de locomoção, para execução de

/serviços externos, por força das atribuições próprias
do cargo, conforme previsto em regulamento.
() Por triênio de efetivo exercício no serviço
público, o servidor terá concedido automaticamente
um. acréscimo de / 15% (quinze por cento),
denominado avanço, calculado na forma da lei.
() A função gratificada será percebida somente
pelo exercício de chefia, cumulativamente ao
vencimento do cargo de provimento efetivo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A). V-F-V-F-V
B) F- V - F - V - F
C) V- V- F - F- V
O) V - V - V - F - F
E) V- V - V - V - V

'QUESTÃO 37 - O servidor efetivo que contar com
anos de tempo computável à

aposentadoria e que houver exercido cargo em
comissão, inclusive sob a forma de função gratificada,
por anos cpmpletos, terá incorporada ao
vencimento do cargo, como vantagem pessoal, a
importância equivalente a
do valor da função gratificada.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
assertiva acima.

A) dez (10) - cinco (05) - 10% (dez por cento)
B) cinco (05) - dez (10) - 20% (vinte por cento)
C) dezoito (18) - dois (02L- 20% (vinte por cento)
O) ,quinze (15) - dois (02) - 15% (quinze por

cento)
E) doze (12) - três (03) - 20% (vinte por cento)

Execução: FUNDATEC Auxiliar Técnico Administração9

A) 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento
básico

B) 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento
básico

C) 15% (quinze por cento) do vencimento básico
O) 10% (dez por cento) da remuneração
E) 25% (vinte e cinco por cento) da remuneação
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QUESTAO 38 - O servidor, pai, mãe ou responsável
por excepcional, físico ou mental, em tratamento, fica
autorizado a se afastar do exercício do cargo, quando
necessário, por- período. de afé

de sua carga horária
normal cotidiana, na forma da lei.'

Assinale a alternativa que completa corretamente a
assertiva acima.

A) 20% (vinte por cento)
B) 25% (vinte e cinco)
C) 40%(quarentaporcento) \

O) 50% (cinquenta por cento)
E) 75% (setenta e cinco por cento)

QUESTÃO 39 - O servidor em estágio probatório
somente terá direito à aposentadoria qua,ndo
invalidado por acidente em serviço, agressão não-
provocada no exercício de suas atribuições,
acometido de moléstia profissional ou, entre outros:

I - tuberculose ativa.
11- alienação mental.
111-cardiopatia grave.
IV - espondiloartrose anquilosante.
V - paralisia irreversível e incapacitante

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e 11.
C) Apenas I, 11e 111.
D) Apenas I, 11,111e IV.
E) I, 11,111,IV e V.

QUESTÃO 40 - Ficam submetidos ao regime jurídico
instituído pela Lei n. 10.098/94, na qualidade de
servidores públicos os servidores estatutários:

I - da Administração Direta .

11-Idas autarquias

_ 111- das fundações de direito público, inclusive
os interinos e extranumerários

IV - os servidores. estabilizados vinc,uladosà
Consolidaçãodas Leis do Trabalho

V - os servidores oriundos de contratos
terceirizados.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e 11.
C) Apenas I, 11e 111.
D) Apenas I, 11,111e IV.
E) I, 11,111,IV e V.

QUESTAO 41 - São objetivos básicos do sistema ."
Nacional de trâns'ito?

I. Fixar, mediante nôrmas e procedimentos, a
.padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades
de trânsito.

11. Julgar os reCUrSOSinterpostos pelos infratores.
111.Estabelecer a ,sistemática de fluxos

permanentes de informações entre os diversos
órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo
decisórioe a integraçãodo sistema. '

Quais estão corretas?

A) Apenas I e 11.
B) Apenas I e 111.
C) Apenas 11e'llI.
O) I, 11e 111.
E) Apenas I.

QUESTÃO 42 - Qual o pràzo que o proprietário tem,
. no caso de transferência de propriedade, para adotar
as providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo?

......

A) 7 dias.
B) 15dias.
C) 30 dias.
D) 60 dias.
E) 180 dias.

....

QUESTÃO 43 - Qual o tipo de veículo automotor que
não precisa ser anualmente licenciado?

.......

A) Veículo bélico.
B) Elétrico.
C) Articulado.
O) Reboque.
E) Semireboque.

.....

QUESTÃO 44 - Os veículos destinados
especialmente à condução coletiva de escolares
somente poderão circular se obedecerem alguns
parâmetros estabelecidos em lei.
Qual ou quais ~as exigências abaixo estão corretas?

,

I. Registro como veículo de escolares.
11. Équipamento registrador instantâneo inalterável

de velocidade e tempo.
111. Cintos de segur!inça em numero igual' a

lotação.

....

....

A) I.
B) 11.
C) 111.
O) I, 11.
E) 11, 111.

Execução: FUNDATEC Auxiliar Técnico Administração10
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'. QUESTAO 45- Qu~:iI é a característica da categoria
D, que é a habilitação exigida para a condução de
escolares?

A) É a de condutor de veiculo motorizado de 2 ou 3
rodas, com ou sem carro lateral.

B) -Condutor de veiculo motorizado cujo peso bruto
total não exceda a 3500kg.

C) Condutor de veiculo motorizado cujo peso bruto
total exceda a 35QOkg.

D) Condutor de veiculo motorizado utilizado no
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a
8 lugares, excluído o do motorista.

E) Nenhumadas respostas anteriores.

QUESTÃO 46 - Dentre as penalidades passíve.isde
aplicação pelas autoridades de trânsito, qual não está
previstaem lei?' .

A) Advertência por escrito.
B) Multa. .
C) Suspensãodo direito de dirigir.
D) Apreensão do veículo.
E) Justificar-se perante o Diretor do DETRAN.

QUESTÃO 47 - Em caso de ser aplicada a pena de.
suspensão do 'direito de dirigir, por qual período o
condutor terá que cumprir a sua pena?

r A) Mínimode 15 dias e máximo de 30 dias.
B) Mínimode um mês e máximo de dois meses.
C) Mínimode um-mês e máximo de três meses.
D) Mínimode um mês e máximo de um ano.
E) Mínimo de dois meses e máximo de seis meses.

QUESTÃO 48 - Quando o condutor será submetido a
curso de reciclagem?

I. Quando condenado judicialmente por delito de
trânsito.

11. Quando completar 40 anos.
111.Quando trocar de veiculo por outro mais potente.

Quais estão corretas?

r

A) Apenas I.
B) Apenas 11.
C) Apenas 111.
D) Apenas I, 11.
E) Apenas 11e 111.

QUESTÃO 49

habilitação?

Quais são os documentos de

A) Certificado de Licenciamento Anual.
B) Certificado de Registro.
C) Carteira de Identidade e CIC.

. Q) Carteira Nácional de Habilitação e Permissão
para Dirigir.

E) Nenhuma das respostas acima.

/

QUESTAO 50 - Qual é a penalidade aplicada ao
condutor que se evadir da fiscalização, não
submetendo o veículo à pesagem obrigatória?

A) Apreensão da carteira de habilitação.
B) Aplicação de multa.
C) Apreensão do veículo..
D) Retenção do veículo.
E) Suspensão do direito de dirigir.

.

QUESTÃO 51 - A tipificação da infração, o local, a
data e a- hora do cometimento da infração e os
caracteres da placa de identificação do veículo, sua
marca e espécie, constituem:

A) Notific~ção judicial.
B) Autuação policial.
C) Auto de infração.
D) Acareação.
E) Nenhuma das respostas acima.

QUESTÃO 52 - Quando o Auto de Infração será
arquivado e seu registro julgado insubsistente?

..i

I. Se considerado inconsistente e irregular.
11. Se, no prazo máximo de 30 dias, não for

expedida a notificação de autuação.
111.Se, no pra?:o máximo de seis meses, não for

julgado o recurso.

Quais estão corretas?

A) I.
B) 11.
C) 111.
D) I, 11.
E) 11, 111.

QUESTÃO 53 - Que circunstâncias sempre agravam
as penalidades dos crimes de trânsito?

.
I. Utilizar 9 veiculo sem placas; com placas falsas

ou adulteradas.
11. Sem possuir Permissão para dirigir ou Carteira

de Habilitação.
111.Com dano potencial para duas ou mais

'pessoas ou com grande risco de grave dano
patrimonial a terceiros.

Quais estão corretas?

A) 1,.11.
B) I, 111.
C) 11,.111.
D) I, li, 111. .
E) Nenhuma das respostas acima.
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.QUESTAO,54 - Qual é a pena para o condutor
habilitado que pratica homicídio culposo na direção
de veículo automotor?

A) Detençãode 2 a 4 anos e suspensão ou proibição
de se obter a Permissão ou a Habilitação para
dirigir veíc~lo automotor.

B) Detençãode seis meses a um ano.
C) Multa e retenção do veículo.
D) Detenção de seis meses a dois anos, multa e

suspensão do direito de dirigir.
E) Detenção de um ano e aplicação de multa

conforme o art. 209 do CTB.

QUESTÃO 55 - Qual a pena para o condutor do
veiculo, no momento do acidente que deixar de
prestar socorro imediato a vítima?

A) Obrigação de fazer a reciclagem.
B) Detenção de seis meses a um ano, ou multa, se o

fato não constituir elemento de crime mais grave.
C) Detenção de seis meses a dois anos.
D) Detençãode dois meses e multa.
E) Detençãode um ano, multa e retenção da CNH.

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

..

QUESTÃO 56 - "Para entender o que significa a
administração, é preciso ir além da interpretaç~o da
palavra. É preciso também compreender o papel que
a administração desempenha para as organizações e
para sociedade" (MAXIMIANO, 2bOO). Segundo o
autor acima citado, pode-se ter os seguintes
conceitos para administração, EXCETO:

A) Objetivos, decisões e recursos são palavras-
. chaves na definição do conceito de
administração.

B) Administração é o proce~so de tomar e colocar
em' prática decisões sobre objetivos e utilização
de recursos.

C) A administração é processo ou atividade
dinâmica que consiste em tomar decisões sobre
objetivos e recursos.

D) O processo de administrar (ou processo
administrativo) é incompatível com qualquer
situação em que haja pessoas utilizando recursos
para atingir algum tipo de objetivo.

E) A finalidade última do processo de administrar é
garantir a realização de objetivos por meio da
aplicação de recursos,

.....

QUESTAO 57 - "Planejar é ao mesmo tempo unt
processo, uma habilidade e uma atitude. Assim como
o contrário de eficiência é desperdício, o contrário de
planejamento é improvisação. O planejamento é a
mais importante das funções gerenciais. i,

A partir desse conceito, Maximiano, (2000) definiu
que o processo de planejamento pode ser definido
das seguintes maneiras, EXCETO:

A) É imaginar uma situação nova e deixar que a
evolução, dos acontecimentos se encarregue de
realizá-Ia.

B) É definir objetivos ou resultados a serem
alcançados.

C) É definir meios' para possibilitar a realização de
resultados desejados..

D) É definir um objetivo, avaliar as alternativas para
realizá-Io e escolher um curso específico de ação.

E) É interferir na realidade, para passar de uma
situação conhecida p. outra situação desejada,
dentro de um intervalo definido de tempo.

. QUESTÃO 58 - O processo de planejar compreende
três etapas prinçipais: Aquisição de dados de entrada
(Dados de Entrada), Processamento dos dados de
entrada (Processo de Planejamento) e Preparação de
planos
(Elaboração de Planos).
Cada uma dessas etapas é um processo decisório
em si, envolvendo análises, avaliação de alternativas
e escolha de um curso de ação.'
Considerando a afirmação acima, é incorreto dizer'
que:

A) Os dados de entrada são informações sobre o
presente, passado ou futuro do ambiente externo
e dos sistemas da organização.

B) Inovações tecnológicas não são exemplos de
dados de entrada.

C) Encomendas das solicitações feitas por clientes
são exemplos de dados de entrada.

D) Um plano é o registro das decisões resultantes do
processamento dos dados de entrada.

E) Objetivos, recursos e meios de controle são
componentes de ,úm plano.

.....

QUESTÃO 59 - A abordagem mais conhecida da
motivação é a hierarquia das necessidades, de
Abraham Maslow. A hipótese que Maslow formulou é
de que dentro de todo ser humano existe uma
hierarquia dos cinco conjuntos séguintes de
necessidades:

.....
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Segundo a Teoria de Maslow, as necessidades de
interação social, afeição, companheirismo e amizade
fazem parte de que conjunto de necessidades?

A) Auto-realização.
S) Estima.
C) Associação (sociais).
D) Segurança.
E) Fisiológicas.

QUESTÃO 60 - Rabbins, (2003) define Liderança
como "um processo de influência pelo' qual os
indivíduos,com suas ações, facilitam o movimento de

/
um grupo de pessoas rumo a metas comuns ou
compartilhadas". ~

Com base nessa definição, pode-se afirmar que:

J - O líder é o indivíduo.
11- Liderança é a função ou atividade que o indivíduo
executa.
111- Líderes formais - os que detêm posições de
autoridade- nem sempre exibem comportamentos de
liderança.
IV - Líderes emergentes ou informais são aquelas
pessoas que não ocupam cargos formais de líderes. .
V - Liderança é uma atividade semelhante a do
gerenciamento.

Quais estão corretas?

r A) Apenas I, 11e 111:
S) Apenas 111,IV e V.
C) Apenas 11,111e V.
D) Apenas I, 11,111e IV.
E) I, 11,111,IV e V.

QUESTÃO 61 - Á lider,ança é um dos papeis dos
administradores. A pessoa que desempenha o papel
de líder influencia o comportamento de um ou mais
liderados A capacidade de liderar está intimamente
ligada com o processo da motivação, em uma
situação de mútua dependência entre líder e
liderados.
Há dois modelos de liderança que focalizam não a
forma como as decisões são tomadas, mas o tipo de
recompensa que o líder oferece. São modelos que
analisam o estilo motiva'CÍonaldo líder. Esses dois
estilos motivacionais são: o carismático e o
transacional.
Assim sendo, assinale a recompensa que tem fundo
carismático. .

A) Satisfação e oportunidade de crescimento
pessoal.

S) Autonomia e liberalidade no uso do tempo.
C) Patrocíniode programas de treinamento.
D) Aumentos salariais.
E) Promoções.

QUESTAO 62 - Robbins, (2003) define comunicação .
çomo a transferência de significado, envolvendo um
emissor, que transmite uma mensagem, e também,
um recep1or,que a compreende.
Sobre comunicação, é incorreto afirmar que:

A) A comunicação não se limita meramente à fala.
S) .Memorandos, quando lidos e compreendidos,

constituem uma forma de comunicação.
C) Os correios eletrônicos e apresentações

multimídia não são formas de comunicação.
D) Os gestos e as expressões faciais e corporais são

formas de comunicação.
E) As roupas que usamos, nosso corte de cabelo e o

carro que dirigimos são símbolos que transmitem
i,nformaçõesaos outros.

QlJESTÃO 63 - A Lei nQ8666/93, de 21.06.1993, que
institui normas para licitações e contratos da
~dministração Pública, em seu artigo 22Q,enUl11era
cinco modalidades de licitação. Bas são:

A) Concorrência, tomada de preços, convite,
concurso e leilão.

S) Convite, tomada de preços, compra direta, pregão
e leilão.

C) Concurso, competição, consórcio, pregão e leilão.
D) Leilão, tomada de preços, convite, concurso e

pregão.
E) Consórcio, concessão, convite, pregão e leilão.

QUESTÃO 64 - Assinale a alternativa que identifica o
tipo de licitação,cujo critério de seleção da proposta

. determina "que será vencedoro licitante que
apresentar ti. proposta de acordo comas
especificações do edita! ou convitee ofertar o
menor preço",segundo a definição constante no
artigo 45 da Lei 8.666/93.

A) A de melhor técnica.
S) A de menor preço.
C) A de técnica e preço.
D) A de maior oferta.
E) A de maior lance.

QUESTÃO 65 - Assinale a alternativa que identifica a
modalidade de licitação cabível, tanto na compra ou
alienação de bens móveis, para qualquer que seja o
valor de seu objeto, segundo a Lei 8.~66/93:

A) Concorrência.
S) Consórcio.
C) Tomada de Preços.
D) Leilão.
E) Pregão
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QUESTAO 66 - Na Lei de Licitações & Contratos
Administrativos, foram enumeradas vinte e nove,
situações em que é dispensável a licitação.
Dentre- essas situações em que é dispensável a
licitação, segundo o artigo 24 da Lei 8.666/93, estão:

I - Nos casos ,de guerra ou grave perturbação da
ordem.
11- Quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preço ou normalizar o
abastecimento.
111 - duando houver possibilidade de
comprometimento da segurança nacional.
IV - Para aquisição ou restauração de obras de arte e
objetos históricos, de autenticidade certificada.
V - Nos casos de calamidade pública.

Quais estão corretas?

A) Apenas 11e 111.
B) Apenas 11e IV.
C) Apenas 111e IV.
D) Apenas IV e V.
E) I, 11,111,IV e V.

,

QUESTÃO 67 - Uma licitação que tem como objeto,
a contratação de uma empresa para a prestação de
serviços de uma obra de engenharia para a reforma
de um prédio da Secretária de Obras Públicas de
Estado, cujo valor estimado na previsão orçamentária
seja de R$ 1.480.000,00 (hum milhão quatroc~ntos e
oitenta mil Reais), de acordo com a Lei de Licitações
(Lei 8.666 de 21.06.1993), estaria enquadrada em
que modalidade de licitaçao?

A) Concurso.
B) Tomada de Preços.
C) Convite.
D) Pregão.
E) Leilão.

. . I

QUESTÃO 68 - Segundo' as disposições contidas no
Artigo 37 da Constituição da República Federativa
do Brasil,. a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a cinco
princípios básicos.

Assinale a alternativa correta que contém os
princípios enumerados pela disposição constitucional
do art.37.

A) L~galidade, impessoalidade, habitualidadeJ
publicidade e eficácia.

B) Legalidade, pessoalidade, moralidade, segurança
pública e eficiência.

C) Legalidade, impessoalidade, naturalidade,
segurança pública e eficiência

D) Legalidade, pessoalidade, normalidade,
public[dade é eficácia.

E) Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

.QUESTAO 69 -Segundo as disposições contidas ri'o ........
artigo 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil, a Administração Pública, direta e indireta
deyerá obedecer, além dos princípios básicos; aos
seguintes princípios, EXCETO:

A) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei.

B) A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação. prévia em concurso
público de prOvasou de provas e títulos.

C) O prazo de validade do concurso público será de
até dois anos, prorrogável duas vezes, por igual
período.

D) É garantido ao servidor público civil o direito à
livreassociaçãosindical. .

E) A lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

QUESTÃO 70 - Meirelles, (2009) define Ato
Administrativo como "toda a manifestação unilateral
de vontade da Administração Pública que, agindo
nessa qualidade, tenha por fim imediato adqu;;;r,
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar
direitos; ou impor obrigações aos administradosou a
si própria. "

.
......

De acordocom esse autor, os atos administrativos
estão agrupados em cinco espécies, a saber:

.

I - normativos.
11- ordinatórios.

111- negociais.
IV - enunciativos.
V - punitivos.

Qual dos Atos Administrativos -abaixo relacionados,
segundo Meirelles, não é Normativo?

......

A) Decretos.
B) Regulamentos.
C)' Instruções Nórmativas.
D) Multas Administrativas.
E) l1egimentos.

QU.ESTÃO 71 A invalidação dos atos
administrativos inconvenientes, inoportunos ou
ilegítimos constitui tema de alto interesse para
Administração.
A Administração pode desfazer seus próprios atos por
considerações de m~rito' e de ilegalidade, ao passo
que o Judiciário só pode invalidar quando ilegais.

.....

A declaração.de invalidação de uma licitação ilegítima
ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo
Poder Judiciário, denomina-se:

A) Rescisão.
B) Revogação.
C) Cassação.
D) Evocação.
E) Anulação. (-
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'. QUEST AO 72 - Poder de polícia é a faculdade de
que dispõe a Administração Pública para condicionar
e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais,em benefício da coletividade ou do próprio
Estado,Segundo Meirelles (2009).
Nos Estados modernos, as polícias administrativas
atuam sobre atividades particulares que afetam ou
possam afetar os superiores interesses da
comunidadeque ao Estado incumbe zelar e 'proteger.
São exemplos de polícias administrativas, EXCETO:

QUESTÃO 73 - Do ponto de vista da organização,
após a divisão, as tarefas deverão ser agrupadas em
alguma ordem para que se obtenha eficácia no
esforço de coordenação. Administradores poderão
coordenar melhor as atividades sob sua
responsabilidade, quando estiverem agrupados de
alguma forma lógica. Esse processo de agrupamento
é denominado:

/"'.

A) Departamentalização.
B) Sistematização. '

é) Hierarquização.
D) Compensação.
E) Capacitação.

QUESTÃO 74 - A autoridade divide-se verticalmente
em níveis. As pessoas que estão em determinado
nível têm autoridade sobre as que estão no nível
inferior. Inversamente, em qualquer nível, as pessoas
se reportam para as ql!e estão acima. Essa
disposição da autoridade em níveis.denomina-se:

r

A) Nivelamento.
B) Responsabilidade.
C) Controle.
D) Hierarquia.
E) Atribuição.

QUESTÃO 75 - O organograma é o tipo mais comum
de gráfico para representar a estrutura organizacional
de uma empresa. Usualmente, é composto por um
número de blocos interligados, que mostram a
relação de autoridade e responsabilidade existente na
estrutura.
Existem certos passos, dentro de uma sequência-
lógica, a ~erem seguidos na elaboração de um
grganograma. São eles, EXCETO:

A) O estabelecimento da lista de funções.
B) A nominata dos candidatos ao preenchimento dos

cargos.
C) A determinação dos critérios de administração.
D) A análise das funções em. relação a esses

critérios. .

E) A construção do organograma propriamente dito.

QUESTAO 76 - O conceito básico de organização
com a estrutura representada na figura abaixo é
atingir o objetivo proposto niante~do um controle de
conflitos entre grupos de administradores que têm a
responsabilidade específica de um projeto, produto ou
programa e outro grupo de executivos que têm
responsabilidade especificamente funcional.

Assinale a alternativa que indica a estrutura
representada pela figura acima.

A) Estrutura Operacional.
B) Estrutura Funcional.
C) Estrutura Autônoma.
D) Estrutura Processual.
E) Estrutura Matricial.

- - /

QUESTAO 77 - Direção é necessária em toda
organização. Conceitos como unidade de comando,
centralização e descentralização, autoridade, poder e
responsabilidade, delegação e relações laterais entre

_ departamentos são alguns dos aspectos importantes
a serem considerados para uma direção eficaz. -

Numere a segunda coluna de acordo com o conceito
correspondente na primeira coluna.

1 - É' a aceitação do .papel a ser desempenhado na
organização e atribuído ao ocupant~ de um cargo.
2 -' É a capacidade de pessoas ou grupos de impor seus

desejos sobre os outros.
3 - E o poder legitimado.
4 - É uma atitude de sentimento de ligação, pela
comunhão de idéias, entre mesmo grupo.

) Poder
) Autoridade
) Responsabilidade
) lealdade

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é: - .

A) 4 - 1 - 3 - 2.
B) t - 3 - 2 ~ 4.
C) 3 - 4 - 1 - 2.
D) 2 - 3 - 1 - 4.
E) 4 - 1 - 2 - 3.
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A) Polícia Sanitária.
B) Políciado Exército.
C) Polícia Florestal. r

D) Políciade Trânsito.
r

E) Polícia Ambiental.
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QUESTAO 78 - A economia tem passado por
mudanças. O mesmo tem acontecido com as
organizações, gue estão se tornando mais flexíveis e
suscetíveis a seus ambientes.

'Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo que
caracterizam a Nova Organização.

/

I - As grandes corporações estão reduzindo
drasticamente o número de funcionários.
11- Os expedientes não possuem nenhum limite de
tempo. ~

111 - O trabalhoé definidoem termos das tarefas a
seremrealizadas. _

IV -.0 pagamento é estável e relacionado ao tempo
de serviço e nível do cargo.
V - Os empregos são estáveis.

Quais estão' corretas?

A) Apenas I e 111.
8) Apenas II e IV.
C) Apenas I, 11e 111.
D) Apenas I, 11e V.
E) 1,11,111e IV.

...

QUESTÃO,79 - O envolvimento do funcionário pode
ser definido como um processo participativo que
utiliza a competência total dos funciol)ários e se
destina a encorajar o maior comprometimento com o
sucesso da organização.
É envolver ros trabalhadores nas decisões que os
afetam e aumentar sua autonomia e controle sobre
sua~ vidas profissionais, assim se tornarão mais
motivados, mais comprometidos com a organização,
mais produtivos e mais satisfeitos com seus
trabalhos.
O programa de envolvimento do funcionário onde os
subordinados compartilham um grau significativo de
poder de tomada de decisão com seus superiores
ímediatos é do tipo?

A) Participação Representativa.
8) Círculos de Qualidade.
C) Administração Participativa.
D) Planos de Participação Acionária.
E) Gestão de Qualidade Total.

'. .""

QUESTAO 80 - Os sistemas de gestão apresentam'
características gerais e especificidades que conferem
uma estrutura conceitual e organizacional bastante
complexa e diversificada. No entanto, sempre há dois
objetivos básicos: devem desenvolver mecanismo
que garantam a sobrevivência da organização e
possibilitem sua ,permanente e contínua evolução.
Sistemas de gestão com esses objetiv9s compõem o
processo de gestão de qualidade.

"

Sobre o Processo de Gestão de Qualidade, é
incorreto dizer que:

A) O sistema de Gestão de Qualidade ap'lica à
organização métodos de produção, avaliação e
melhoria da qualidade.

8) A Gestão de Qualidade colabora decisivamente
no esforço da alta' administração da empresa em
definir as políticas da'qualidade d~ organização.

C) A Gerência da Qualidade á a função que
operacionaliza a Gestão da Qualidade.

D) Em termos operacionais, cabe à Gestão da
Qualidade desenvolver, implantar e avaliar
programas da qualidade.

E) O gerenciamento da qualidade deve ficar restrito
somente à área de produção.

-..

....

.......
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