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I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões) e Raciocínio Lógico (05 questões), Gestão 
Pública (03 questões), Noções de Direitos Humanos (02 questões), Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do 
Estado de Minas Gerais (02 questões), Conhecimentos Específicos (30 questões) e um tema para redação.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 
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IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 
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XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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PORTUGUÊS RACIOCÍNIO LÓGICO

1) Assinale abaixo a alternativa em cuja frase a palavra 
“bastante” possa ser corretamente classificada como 
um advérbio.
a) Há bastante comida para o jantar.
b) O vinho não é bastante.
c) Ele já foi bastante rico.
d) Chega, você já falou o bastante!

2) Quanto à colocação pronominal, assinale abaixo a 
alternativa que apresenta erro, de acordo com a norma 
culta da língua portuguesa.
a) Matá-lo-ei ou não terei paz novamente.
b) Matá-lo eu irei ou não terei paz novamente.
c) Eu o matarei ou não terei paz novamente.
d) Matarei-o ou não terei paz novamente.

3) Na frase “Ele deve passar fome, pois está muito 
magro”, a palavra “pois” funciona como um articulador 
das orações e estabelece entre elas a relação de:
a) soma.
b) oposição.
c) explicação.
d) conclusão.

9) Em uma entrevista para saber se as pessoas utilizariam 
os produtos A, B ou C, chegou-se a seguinte conclusão: 
229 pessoas utilizariam o produto A, 223 utilizariam o 
produto B, 196 utilizariam o produto C, 79 utilizariam os 
produtos A e B, 89 os produtos A e C, 69 os produtos B 
e C, 37 os três produtos e 53 nenhum dos três. Nessas 
condições, é correto afirmar que:
a) 275 pessoas utilizariam somente um dos produtos.
b) 112 pessoas utilizariam somente o produto C.
c) 225 pessoas utilizariam os produtos A e C, mas não 

utilizariam o produto B.
d) 500 pessoas foram entrevistadas.

10) O serviço de obras de uma prefeitura pavimentou um 
quinto de uma avenida num primeiro dia de trabalho, 
pavimentou um quarto do restante num segundo dia 
de trabalho e ainda faltam pavimentar 13500 metros da 
avenida. Se o custo por metro de pavimentação custa 
R$ 72,00, então o custo para pavimentar toda a avenida 
é igual a :
a) R$ 162.000,00
b) R$2.160.000,00
c) R$216.000,00
d) R$ 1.620.000,00

4) Com base no exercício anterior, é possível classificar a 
conjunção “pois”. A partir disso, poderiamos substituí- 
la adequadamente pelo conectivo:
a) por que.
b) porquê.
c) por quê.
d) porque.

Leia as afirmativas abaixo para responder as questões 5 e 6:
I. Sua decisão implicará grandes perdas.
II. Amor implica em sacrifício.
III. Os funcionários devem obedecer o regimento.

5) As frases que apresentam erro quanto à regência verbal 
são:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.

6) Interpretando as afirmativas I e II, assinale abaixo a 
alternativa que apresenta -  correta e respectivamente, 
sem alterar o sentido original das frases -  sinônimos 
para o verbo “implicar”.
a) originar/rechaçar.
b) acarretar/requerer.
c) rechaçar/acarretar.
d) requerer/recusar.

7) Assinale abaixo a alternativa cujas palavras são 
acentuadas pela mesma regra de “abóbora”, “bobó” e 
“míssil”, respectivamente.
a) música/cipó/terrível.
b) cérebro/mó/difícil.
c) necrotério/ebó/pênsil.
d) titânico/pó/fácil.

11) Observando o 1o , 2o e 3o quadrados abaixo, tem-se 2 
quadradinhos brancos no 1° ; 6 quadradinhos brancos 
no 2o e 12 quadradinhos brancos no 3o. Se continuarmos 
a formar quadrados até a 7a posição então a soma de 
todos os quadradinhos brancos até a 7a posição será 
igual a:

a) 168
b) 126
c) 240
d) 112

12) Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro 
e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é 
correto afirmar que:
a) o condicional entre P e Q , nessa ordem, é verdade.
b) a disjunção entre P e Q é verdade.
c) a conjunção entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
d) o bicondicional entre P e Q, nessa ordem, é verdade.

13) A frase “Se Carlos trabalha, então ganha dinheiro” é 
equivalente a frase:
a) Carlos não trabalha e ganha dinheiro.
b) Carlos trabalha ou ganha dinheiro.
c) Carlos não trabalha ou ganha dinheiro.
d) Se Carlos não trabalha, então não ganha dinheiro.

GESTÃO PÚBLICA
8) Veja as três palavras que seguem. Complete as lacunas 

com o artigo.
___púbis;___ cal;___ mascote.
Em concordância com o gênero das palavras 
apresentadas, assinale abaixo a alternativa que 
completa, correta e respectivamente, as lacunas.
a) o/a/a.
b) a/a/o.
c) o/o/a.
d) a/o/o.

14) Para fins de monitoramento do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG - 2012/2015), serão elaborados:
a) Relatórios Estatísticos de Resultados.
b) Relatórios de Acompanhamento e de Resultados.
c) Relatórios de Gestão Fiscal.
d) Relatórios Institucionais de Monitoramento.
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15) Analise as seguintes afirmativas, referentes à disciplina 
constitucional dos servidores públicos.
I. A Constituição reserva o percentual de 5% (cinco por 

cento) dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência.

II. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei complementar.

III. É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical.

Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.

16) Com relação à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro 
de 2011 (Lei da Transparência), assinale a alternativa 
CORRETA:
a) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à 

informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) 
dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela 
que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 10 (dez) 
dias para se manifestar.

b) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso 
à informação, poderá ser interposto no prazo de 15 
(quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior 
àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 
5 (cinco) dias para se manifestar.

c) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à 
informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) 
dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela 
que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 5 (cinco) 
dias para se manifestar.

d) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso 
à informação, poderá ser interposto no prazo de 15 
(quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior 
àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 
10 (dez) dias para se manifestar.

__________ NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS__________

17) Com relação ao direito à instrução previsto na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) O Estado tem prioridade em relação aos pais na escolha 

do gênero de instrução que será ministrada às crianças 
e aos adolescentes.

b) A instrução técnico-profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.

c) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais.

d) A instrução elementar será obrigatória.

18) Com relação aos direitos previstos pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa 
CORRETA:
a) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, mas não 

lhe é assegurado o direito de mudar de nacionalidade.
b) Toda pessoa tem o direito de ser, dentro de seu país, 

reconhecida como pessoa.
c) Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer pais, mas 

não poderá regressar ao seu próprio país.
d) Toda pessoa tem o direito de não ser perseguida, salvo 

em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum.

CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTATUTO DO SERVIDOR 
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

19) Analise as seguintes afirmativas:
I. A violação ao Código de Conduta Ética praticada por 

servidor público poderá ensejar a aplicação da censura 
ética, no caso de grave lesividade ou se verificada a 
reincidência na prática de ato cuja sanção aplicada 
tenha sido a suspensão.

II. A autoridade que violar o Código de Conduta Ética fica 
sujeita à sanção de advertência. Cessado o vínculo 
com a Administração Pública, será aplicável a sanção 
de censura ética.

III. A Comissão de Ética, após o devido processo legal, 
decidiu que José Paulo, servidor público do Estado de 
Minas Gerais, cometeu infração cuja sanção aplicável é 
a advertência verbal. Nessa hipótese, a decisão poderá 
ser aplicada imediatamente pela própria Comissão de 
Ética.

Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.

20) Indique a alternativa CORRETA:
a) Os atos praticados sob domínio de assédio moral 

deverão ser mantidos a fim de se garantir a segurança 
jurídica das relações entre a Administração Pública e os 
administrados.

b) Na aplicação das penas previstas em lei, no caso de 
assédio moral, serão consideradas a extensão do dano, 
as atenuantes, as agravantes e as reincidências.

c) A pretensão punitiva administrativa do assédio moral 
prescreve em um ano para a pena de censura.

d) Poderá ser responsabilizado administrativamente 
o agente público, pela prática de assédio moral, 
independentemente da sentença prolatada em ação 
cível que julgou indevida a reparação pelos danos 
causados à vítima.

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________

21) Na Administração Pública ______________ , os
governos não podiam demitir funcionários de baixa 
produtividade, não podiam premiaros bonsfuncionários 
pelos resultados obtidos e não conseguiam direcionar 
a administração para os resultados. Esta antecedeu a 
Administração Pública Gerencial.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da frase acima.
a) Burocrática.
b) Administrativa.
c) Coerente.
d) Centralizadora.

22) A Administração Pública Gerencial emerge na
_________  metade do século ___, como resposta à
expansão das funções econômicas e sociais do Estado,
e ao desenvolvimento tecnológico e à _______________
da economia mundial.
Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas do texto acima.
a) Segunda / XX / globalização.
b) Primeira / XX / globalização.
c) Segunda / XX / centralização.
d) Primeira / XIX / centralização.
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23) O mundo mudou. Aeficiência da Administração Pública, 
a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade 
dos serviços tendo o cidadão como beneficiário, torna- 
se essencial. A reforma do aparelho do Estado passa 
a ser orientada (na Administração Pública Gerencial)
predominantemente _____________________________
____________________________ . Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
a) Pelos valores nacionalistas de preservação da 

individualidade.
b) Pela criação de novos cargos e distribuição de valores.
c) Pelos valores da eficiência e qualidade na prestação 

de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 
cultura gerencial nas organizações.

d) Pela aclamação da população quanto os valores 
aplicados na administração.

24) A Administração Pública Gerencial constitui um avanço 
e, até certo ponto, um rompimento com a administração 
pública anterior. Isto não significa que seja totalmente 
contrária aos seus princípios. A administração pública 
gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva 
alguns de seus princípios fundamentais.
Assinale a alternativa que NÃO condiz com estes 
princípios fundamentais.
a) Admissão segundo rígidos critérios de mérito.
b) Carreira.
c) Inexistência de um sistema estruturado e universal de 

remuneração.
d) Avaliação constante de desempenho.

25) Enquanto a administração de empresas está voltada
para o lucro________ (para a maximização do interesse
_________ ), esperando que através do mercado o
interesse___________ seja atendido, a Administração
Pública Gerencial está explicitamente voltada para o 
interesse__________ .
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) Coletivo / privado / público / coletivo.
b) Privado / dos acionistas / coletivo / público.
c) Público / coletivo / coletivo / público.
d) Coletivo / dos acionistas / público / coletivo.

26) O CADERNO MARE N° 1 menciona as principais 
características da Administração Pública Gerencial 
(também chamada de Nova Administração Pública). 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma delas.
a) Orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário 

ou cidadão-cliente.
b) Fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia 

estatal, organizada em carreiras do Estado, e 
valorização do seu trabalho técnico e político de 
participar, juntamente com os políticos e a sociedade, 
da formulação e gestão das políticas públicas.

c) Ênfase nos controles de resultados através dos 
contratos de gestão.

d) Transferência para o setor privado dos serviços sociais 
e científicos competitivos.

27) Tratando-se de Administração Pública Gerencial, o 
primeiro estágio foi “inspirado” na administração de 
empresas privadas e surgiu na administração pública 
como resposta à crise fiscal do Estado, voltando-se 
para a busca do incremento da eficiência no setor 
público. Assinale a alternativa que NÃO apresenta foco 
dos programas implementados neste estágio.
a) Redução de custos.
b) Enxugamento de pessoal.
c) Aumento da eficiência, com clara definição das 

responsabilidades, dos objetivos organizacionais.
d) Definição de planejamento sociocultural.

28) Considerando a evolução da Administração Pública 
Gerencial e seus respectivos estágios, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente a sua ordem 
cronológica.
a) Managerialism, Consumerism, Public Service 

Orientation (PSO).
b) Consumerism, Managerialism, Public Service 

Orientation (PSO).
c) Public Service Orientation (PSO), Managerialism, 

Consumerism.
d) Consumerism, Public Service Orientation (PSO), 

Managerialism.

29) No que se refere à Administração Pública Gerencial, 
no seu plano de estrutura organizacional, a 
descentralização e a redução dos níveis hierárquicos 
tornaram-se essenciais.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao caminho 
escolhido para melhorar os serviços e os resultados da 
administração.
a) Definição clara de objetivos.
b) Maior autonomia dada aos gerentes para obtenção 

destes resultados.
c) Deslocamento do controle para avaliar os resultados 

finais das ações.
d) Adicionalmente, criação de novos cargos executivos e 

gerenciais.

30) Um programa para implantação de Administração 
de Materiais estabelece objetivos financeiros e 
administrativos bem definidos.
Identifique e assinale a alternativa que NÃO corresponde 
a estes objetivos.
a) Eliminar totalmente itens sem movimentação, 

erradicando definitivamente as causas da existência 
destes itens em estoque sem utilidade para a produção 
ou para a venda.

b) Reduzir em 80% das perdas de materiais na logística 
industrial pela utilização de técnicas de movimentação 
e acondicionamento.

c) Obter um nível de serviço entre 95% e 100% no 
atendimento aos pedidos de clientes.

d) Reduzir investimentos em estoques de materiais.

31) Definindo “Administração de Materiais”, podemos dizer
que é a atividade que_________ , executa e __________ ,
nas condições mais ____________  e econômicas,
____________ do material, partindo das especificações
dos artigos___________ até a entrega do produto final
ao____________ .
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto acima.
a) Planeja / controla / eficientes / o fluxo / a comprar / cliente.
b) Compra / controla / eficientes / o estoque / a vender / 

usuário.
c) Planeja / controla / eficientes / o estoque / a vender / cliente.
d) Compra / controla / rápidas / o fluxo / a vender / cliente.

32) A área de Administração de Materiais de uma empresa 
poderá ser centralizada ou descentralizada, em função 
da estrutura corporativa.
Verifique os itens a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta somente vantagens da centralização.
I. Administra com mais facilidade a escassez de 

fornecimento de determinados materiais.
II. Acompanha melhor o mercado de matérias-primas e 

componentes.
III. Reduz o preço dos itens adquiridos e, como 

consequência, reduz o custo dos produtos.
IV. Utiliza pessoal muito mais especializado e qualificado. 
Estão corretas as afirmativas:
a) Somente as afirmativas I, II, e IV estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
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33) A área de Administração de Materiais de uma empresa, 
de acordo com a sua estrutura, poderá ser centralizada 
ou descentralizada.
Verifique os itens a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta somente vantagens da descentralização.
I. Realização de compras urgentes, atendendo as 

necessidades da produção.
II. Comunicação direta do usuário com o comprador.
III. Recuperação de maior porcentagem de ICMS com 

compras no mesmo estado.
IV. Acompanhamento cuidadoso das quantidades 

entregues e ajuste do suprimento estritamente às 
necessidades do dia.

V. Economia na contratação de pessoal.
VI. Atendimento ágil às mudanças súbitas dos programas 

de produção, que resultam num comportamento das 
vendas não previsto.

a) Somente as afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III, IV e VI estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

34) A gestão de Materiais tem um das suas bases no 
Controle de Abastecimento. Sem recursos adequados, o 
sistema produtivo da empresa não pode se desenvolver 
conforme o planejado. Decidir entre comprar 
(terceirização) ou fabricar tem sido uma das maiores 
preocupações das empresas modernas. A análise deve 
englobar enfoques financeiros e estratégicos, porque 
nem sempre o menor preço é o valor fundamental para 
se optar por uma coisa ou outra.
Assinale a alternativa que apresenta somente fatores a 
serem analisados.
I. Valor estratégico da tecnologia de fabricação do item a 

ser comprado.
II. Qualidade do produto.
III. Confiabilidade no cumprimento de prazos.
IV. Possibilidade de liberação de recursos produtivos.
V. Indisponibilidade de recursos.
VI. Novos produtos com volume de produção inicial baixo.
VII. Custo.
a) Somente as afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III, IV, Ve VII estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

35) A Administração de Materiais também atua no 
estabelecimento de políticas de Estoque, para que a 
situação do caixa da empresa seja aliviada pelo retorno 
destes recursos à tesouraria.
Assinale a alternativa que apresenta técnicas para se 
atingir um bom resultado (redução de investimentos 
em estoques).
I. Utilizar curvas ABC e Técnicas de Pesquisa operacional.
II. Negociar a manutenção de estoques em consignação 

na empresa.
III. Realizar compras especulativas, sempre que surgir 

oportunidade.
IV. Não aceitar entregas fora do programado.
V. Controlar a rotação e utilização de cada item do 

inventário.
VI. Adotar técnicas de fabricação classe universal, como 

Just-ln-Time.
VII. Desenvolver um Planejamento Estratégico, 

estabelecendo metas para investimento nos estoques.
VIII. Realizar inventário rotativo e de técnicas de pré- 

contagem dos materiais.
a) Somente as afirmativas I, III, IV, VI e VIII estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, IV, V, VI, VII e VIII estão 

corretas.
d) Somente as afirmativas I, III, IV, V, VI, VII e VIII estão 

corretas.

36) A Administração de Materiais também atua na 
economia de utilização de materiais através de 
algumas técnicas.
Assinale a alternativa que apresenta estas técnicas.
I. Técnicas como Engenharia do Valor, Geração de 

Alternativas e Seleção da Melhor Alternativa.
II. Sistema Econômico de Transporte.
III. Não fornecer às atividades produtivas mais do que 

determina a utilização-padrão de materiais.
IV. Planejar a reutilização de todas as embalagens de 

fornecimento e controlar as perdas nas embalagens dos 
produtos acabados.

V. Compras eficientes gerando abastecimento com 
qualidade, pontualidade, condições financeiras e preço 
baixo.

VI. Visão abrangente de Source Marketing.
a) Somente as afirmativas I, III, IV, e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II, III e VI estão corretas.

37) Leia as definições a seguir e assinale a alternativa que 
preenche correta e respectivamente as lacunas, na 
ordem apresentada.
_______________  é um recurso controlado pela
entidade como resultado de eventos passados e do 
qual se espera que benefícios econômicos futuros 
fluam para a entidade.
_______________  é o valor pelo qual um ativo é
reconhecido após a dedução da depreciação e da perda 
por redução ao valor recuperável acumuladas.
_______________ é o montante de caixa ou equivalente
de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso 
dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou 
construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao 
ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com 
as disposições específicas de implantação das Normas 
IFRS.
_______________ é o custo de um ativo ou outro valor
que substitua o custo, menos o seu valor residual.
a) Valor Contábil / Ativo / Custo / Valor Depreciável.
b) Ativo / Valor Contábil / Custo / Valor Depreciável.
c) Ativo / Valor Depreciável / Perda por Redução / Custo.
d) Custo / Valor Justo / Valor Depreciável / Ativo.

38) Leia as definições a seguir e assinale a alternativa que 
preenche correta e respectivamente as lacunas, na 
ordem apresentada.
_______________  é o valor presente dos fluxos de
caixa que a entidade espera obter com o uso contínuo 
de um ativo e com a alienação ao final da sua vida útil 
ou incorrer para a liquidação de um passivo.
_______________ é o valor pelo qual um ativo pode ser
negociado entre partes interessadas, conhecedoras 
do negócio e independentes entre si, com ausência de 
fatores que pressionem para a liquidação da transação 
ou que caracterizem uma transação compulsória.
_______________  é a alocação sistemática do valor
depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil.
_______________ ao valor recuperável é o valor pelo
qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade 
geradora de caixa excede seu valor recuperável.
a) Valor Contábil / Valor Justo / Depreciação / Perda por 

Redução.
b) Valor Justo / Valor específico para a entidade (valor em 

uso) / Depreciação / Perda por Redução.
c) Valor específico para a entidade (valor em uso) / Valor 

Justo / Depreciação / Perda por Redução.
d) Valor específico para a entidade (valor em uso) / Valor 

Justo / Depreciação / Valor Depreciável.
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39) Veja os métodos exibidos a seguir e assinale a 
alternativa correspondente.
Custo Médio / PEPS ou FIFO / UEPS ou LIFO
a) Métodos de Contagem de Estoques.
b) Métodos de Cálculo Logístico.
c) Métodos de Avaliação de Compra.
d) Métodos de Avaliação de Estoques.

40) Compras na Administração Pública. Princípios Básicos 
da Licitação.
A licitação visa a garantir a observância do Princípio 
Constitucional da Isonomia e a Selecionar a Proposta 
mais Vantajosa pra a Administração; ou seja, a que 
melhor atenda de maneira objetiva o interesse do 
serviço.
Verifique os itens abaixo e assinale a alternativa que 
exibe somente Princípios Básicos da Licitação.
I. LEGALIDADE;
II. IMPESSOALIDADE
III. MORALIDADE
IV. IGUALDADE
V. PUBLICIDADE
VI. CUMPLICIDADE
VII. PROBIDADE ADMINISTRATIVA
VIII. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

(EDITAL OU CONVITE)
IX. JULGAMENTO OBJETIVO
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I, II, III, IV, V, VI, VIII e IX estão 

corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, IV, V, VIII e IX estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

41) Quanto ao princípio básico da licitação referente à 
IGUALDADE, leia o texto abaixo a assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas.
DA IGUALDADE. Previsto no a rt.___, Inciso_____ da
Constituição Federal, onde proíbe a discriminação entre
os participantes_______________ . O ______________
não pode incluir cláusulas que restrinjam ou frustrem
o caráter _______________ , favorecendo uns em
detrimentode outros, que acabam por beneficiar, mesmo 
que________________ , determinados participantes.
a) 27 / XXI / da venda / interessado / comparativo / 

competitivo.
b) 17 / XIX / do processo / gestor/deliberativo / involuntário.
c) 37 / XXI / do processo / gestor/ competitivo / involuntário.
d) 47 / XX / da licitação / gerente / sucessivo / determinante.

42) O texto a seguir refere-se às Compras na Administração 
Pública, Licitações e Contratos. Leia o texto e assinale 
a alternativa que preenche correta e respectivamente 
as lacunas.
A Lei n ° _______ , d e __________ , regulamenta o Art.
____, Inciso_____ , da Constituição Federal, instituiu
normas para Licitações e Contratos Administrativos, 
pertinentes a Obras, Serviços, Compras, Alienações e 
Locações no âmbito dos Poderes da União (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
Todas as contratações com ____________ , serão
necessariamente precedidas de ______________ ,
ressalvadas as hipóteses previstas na Lei (Art. 2o -

a) 9.666 / 21.03.96 I 27 I XIX / licitação / autorização /
9.666- 96.

b) 8.666 / 21.06.93 / 37 / XXI / terceiros / Licitação / 8.666-93.
c) 7.666 / 23.01.96 / 17 / XII / terceiros / autorização /

7.666- 96.
d) 8.666 / 23.01.95 / 37 / XIX / licitação / terceiros / 8.666-95.

43) Fayol definiu os “princípios gerais” de Administração. 
Fayol adota “princípio”, afastando dela qualquer ideia 
de rigidez, pois nada existe de rígido ou absoluto em 
matéria administrativa. Dentre as alternativas abaixo, 
escolha a que exibe o número (quantidade) de Princípios 
Gerais da Administração, segundo Fayol.
a) 14.
b) 12.
c) 13.
d) 11.

44) Verifique as alternativas a seguir e assinale a que exibe 
somente Princípios Gerais da Administração, segundo 
Fayol.
I. Divisão do trabalho
II. Liberdade e responsabilidade
III. Unidade de comando
IV. Remuneração do pessoal
V. Descentralização
VI. Ordem
a) Somente as afirmativas I, III, IV e VI estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III, e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, IV, V e VI estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

45) Leia as definições a seguir sobre os Princípios Gerais da 
Administração, segundo Fayol, e assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas, na 
ordem apresentada.
_______________ : Cada empregado deve receber
ordens de apenas um superior. È o princípio da 
autoridade única.
_______________ : Uma cabeça e um plano para cada
conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo.
_______________ : Amabilidade e justiça para alcançar
a lealdade do pessoal.
_______________ : A capacidade de visualizar um plano
e assegurar pessoalmente o seu sucesso.
a) Unidade de direção / Unidade de Comando / Iniciativa / 

Equidade.
b) Unidade de comando / Unidade de direção / Equidade / 

Iniciativa.
c) Unidade de direção / Unidade de Comando / Equidade / 

Iniciativa.
d) Unidade de comando / Unidade de direção / Inciativa / 

Equidade.

46) A moderna administração surgiu no início do 
século passado, quando dois engenheiros 
publicaram suas experiências. Um era americano,
________________________, que veio a desenvolver a
Escola de Administração Científica. O outro era francês,
________________________, que veio a desenvolver a
chamada Escola Clássica de Administração. Assinale a 
alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas.
a) Frank Bunker Gilbreth / Henry Ford
b) Peter Drucker / Henry Ford
c) Frederick Winslow Taylor / Henry Fayol
d) Henry Fayol / Frank Bunker Gilbreth
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47) Leia o texto a seguir, sobre uma das teorias da 
administração, e assinale a alternativa que preenche 
correta e respectivamente as lacunas.
A Teoria das Relações Humanas surgiu
__________________ , como consequência das
conclusões da Experiência de __________________ ,
desenvolvida por__________________ e colaboradores.
Foi um movimento de reação e oposição a ___________

a) Na França / Colborn / Peter Drucker / Teoria Neoclássica 
da Administração.

b) Nos Estados Unidos / Hawthome / Elton Mayo / Teoria 
Clássica da Administração.

c) Na Inglaterra / Hawthorne / Frank Bunker Gilbreth / 
Teoria da Administração Científica.

d) Nos Estados Unidos / Henry Fayol / Max Weber / Teoria 
Estruturalista.

48) São características da Teoria Neoclássica:
I. Ênfase na prática da Administração
II. Reafirmação dos Postulados Clássicos
III. Ênfase nos princípios gerais de administração
IV. Ênfase nos objetivos e nos resultados
V. Ecletismo nos conceitos
a) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49) Segundo o conceito popular, a burocracia é entendida 
como uma organização onde a papelada se multiplica 
e se avoluma, impedindo soluções rápidas e eficientes. 
Para Max Weber é exatamente o contrário, a burocracia 
é a organização eficiente por excelência. Verifique 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta características de burocracia, segundo 
Weber.
I. Caráter legal das normas e procedimentos.
II. Caráter formal das comunicações.
III. Caráter racional e divisão do trabalho.
IV. Impessoalidade nas relações.
V. Hierarquia de autoridade.
a) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

50) O advento da Teoria das Relações Humanas 
trouxe uma nova linguagem que passou a dominar 
o repertório administrativo. Fala-se agora em 
Motivação, Liderança, Comunicação, Organização 
Informal, Dinâmica de Grupo, etc... Os conceitos 
clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização 
do trabalho, departamentalização, Princípios Gerais 
de Administração, etc., passam a ser contestados ou 
deixados de lado.
A Teoria das Relações Humanas enfatiza
__________________ , e não ______________ . A
comunicação é tratada como_________________ .
Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas do texto acima.
a) Os grupos / o comportamento individual / fenômeno 

social.
b) O indivíduo / os grupos / fenômeno social.
c) Os grupos / o comportamento individual / fenômeno 

organizacional.
d) O indivíduo / racionalização do trabalho / fenômeno 

social.
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_____________________________________________ REDAÇÃO_____________________

Transcreva a redação de 15 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

Na sociedade atual, estar na moda é quase uma obrigação. Adultos, jovens e até crianças buscam uma imagem ideal. Muitas 
vezes, pressionados pela mídia, e vivendo numa sociedade que estimula o consumo, é difícil libertar-se.
Considerando as idéias acima, busque elaborar um texto dissertativo-argumentativo com a seguinte proposição: Escravos da 
moda: como libertar-se?
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