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Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6. 
 

PRESTÍGIO EM XEQUE 
A linguagem que separa as elites da norma ensinada nas 

gramáticas 
 

Por: Luiz Costa Pereira Junior Disponível em: 
http://revistalingua.uol.com.br/fixos/assuntos/especiais.asp  

Acesso em 22 de outubro de 2013 
 

O país acordou com 201.032.714 de habitantes em 
junho de 2013, garante o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o IBGE.   
  Números tão imensos e minuciosos nascem 
defasados ao primeiro bebê vindo após o seu anúncio, 
mas o fato é que lembram que somos um país de cifras 
continentais, que encortinam um movimento de 
transformação que, na surdina, tem na língua um índice de 
seu impacto.    
  Para linguistas, a urbanização agressiva das 
últimas décadas, a TV e a mobilidade social promovida 
pelo vigor econômico dos anos FHC, Lula e Dilma podem 
ter ajudado a reduzir a distância entre os idiomas 
expressos pela elite brasileira e pelo povão.  

A ponto de haver hoje um vácuo entre a língua 
efetivamente usada pela elite culta do Brasil 
contemporâneo e a descrita pelas gramáticas tradicionais, 
que em tese espelham o padrão culto do idioma.  

  
Movimento 
  De camadas inteiras de alto poder aquisitivo e 
melhor nível educacional à elite pouco culta, fechada e 
hierárquica, palavras e construções sintáticas parecem 
contrariar cada vez mais o repertório clássico dos 
compêndios gramaticais.   
  Exemplos circundam as próximas páginas. 
Mostram que, ao contrário de sociedades rurais e citadinas 
do passado, que apresentavam pouca diferença interna 
em sua gramática à custa de uma estratificação social 
rígida, em sociedades urbano-industriais haveria mais 
trocas simbólicas entre classes diferentes, uma variedade 
mais ampla de escolhas e uma estratificação social mais 
fluida, com maior linha cruzada entre repertórios 
gramaticais e culturais. [...]  
  A urbanização intensa, no entanto, colocou em 
proximidade física as diferentes classes sociais. Em 1940, 
quando só 31% dos brasileiros viviam nas cidades (IBGE), 
a ideia circulante era a de que o sujeito ignorante na língua 
ocupava a periferia rural e os estratos sociais mais baixos; 
enquanto a metrópole era o lugar das trocas linguísticas de 
prestígio. Em 1980, quando esse índice chegou a 65%, o 
pessoal da roça já ocupara a cidade, em décadas de 
intenso contato, apesar das relações sociais ainda muito 
hierarquizadas e desiguais.   
 
Capital cultural  
  A urbanização e a industrialização também fizeram 
com que todos passassem por fenômenos semelhantes, 
em homogeneização cultural e de linguagem (o caso mais 
gritante é o da harmonização de sotaques e linguagens 
iniciada pela era da TV por satélite). Com isso, indivíduos e 
grupos antes diferentes estão tendo mais confluência do 
que se imaginava.   
  Em geral, a variante de linguagem menos 
prestigiada é a mais criativa. A pessoa não está pautada 
pela escola, a que não frequentou. Não tem a ideia de uma 
tradição atrás de si. A linguagem culta tende a ser mais 

conservadora, pois herdeira da tradição escolar. Muda 
menos a própria língua, pois se sente mais patrulhada. 
Mas, a certa altura, a classe culta tende a assimilar a 
inovação de caráter mais popular, quanto mais exposta 
estiver a ela em suas situações de comunicação 
cotidianas.   
  [...] De 2003 a 2011, a renda média do brasileiro 
cresceu 33%. A nossa elite ganhou um Portugal no 
período: mais de 9 milhões de pessoas passaram a 
integrar as classes A e B. Já uma turbinada classe C 
cresceu uma Espanha, com 40 milhões de novos 
postulantes a classe média.   
  [...] O Inaf (Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional) dos últimos dez anos, sistematizado pelo 
Instituto Paulo Montenegro, mostra que só 25% dos 
brasileiros entre 15 e 64 anos dominam a leitura e a 
escrita. Eles estão espalhados em todas as classes, não 
só na elite - e é de supor que, apesar dos anos escolares, 
parte da elite tradicional integre os 75% da população 
analfabeta funcional.  
 

1. Sobre as ideias presentes no texto, assinale o que for 
correto: 

a) Apenas a elite domina funcionalmente a leitura e a 
escrita. 

b) O padrão culto do idioma já não pode ser 
considerado a modalidade falada pela elite culta.  

c) A língua é considerada, ainda que não 
declaradamente, um indicativo dos impactos da 
transformação. 

d) A diferença entre a língua falada por pessoas de 
nível sociocultural mais elevado continua muito 
distante daquela falada pelas classes menos 
favorecidas. 

 

2. O objetivo central do texto é: 

a) Destacar uma realidade sobre a língua 
portuguesa bem diferente do que pregam os 
linguistas.  

b) Denunciar pontos controversos sobre o domínio da 
norma considerada de prestígio, defendendo um 
ponto de vista. 

c) Mostrar que o idioma se transformou nas últimas 
décadas, destacando que houve alteração histórica 
no domínio do padrão considerado culto da língua. 

d) Informar dados sobre a evolução do idioma e suas 
consequências na produção de manuais sobre a 
língua, o que levou a conclusões equivocadas. 

 

3. Sobre pontuação, assinale a única alternativa correta 
de acordo com a norma padrão: 

a) Em: “o fato é que lembram que somos um país de 
cifras continentais, que encortinam um movimento 
de transformação”, a vírgula introduz uma oração 
subordinada adjetiva restritiva. 

b) Em: “A urbanização intensa, no entanto, colocou em 
proximidade física as diferentes classes sociais”, as 
vírgulas marcam a alteração da ordem direta na 
oração. 

c) Em: “A linguagem culta tende a ser mais 
conservadora, pois herdeira da tradição escolar”, a 
vírgula separa elementos deslocados de sua 
posição comum na frase. 

d) Em: “Muda menos a própria língua, pois se sente 
mais patrulhada”, a vírgula separa orações 
coordenadas. 
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4. Sobre os recursos de construção de sentido do texto, 
analise as proposições a seguir: 

I. Apesar de manter o nível formal de linguagem, há a 
presença de linguagem figurada em sua construção. 

II. Em “Números tão imensos e minuciosos nascem 
defasados ao primeiro bebê vindo após o seu 
anúncio”, a presença da preposição “a” obedece a 
uma importante regra de regência verbal. 

III. Em: “Em 1940, [...], a ideia circulante era a de que o 
sujeito ignorante na língua ocupava a periferia rural 
e os estratos sociais mais baixos; enquanto a 
metrópole era o lugar das trocas linguísticas de 
prestígio.” o ponto e vírgula foi empregado para 
separar orações coordenadas, de sujeitos 
diferentes, não unidas por conjunção, mas que 
guardam relação entre si. 

IV. Os parênteses presentes em: “em homogeneização 
cultural e de linguagem (o caso mais gritante é o da 
harmonização de sotaques e linguagens iniciada 
pela era da TV por satélite)” isolam uma explicação. 

 

a) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a proposição I está correta. 
c) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
d) Apenas as proposições II e IV estão corretas. 

 
5. No contexto, as palavras “compêndios” e “confluência”, 

destacadas no texto, respectivamente, significam: 

a) compilações; e consenso. 
b) obras antigas; e anuência.  
c) súmulas; e divergência. 
d) enciclopédias; e correção. 

 
6. Assim como a palavra “xeque”, presente no título do 

texto, também se escrevem corretamente, com x, todas 
as palavras da alternativa: 

a) __ingar; me__er; en__er. 
b) Ca__imbo; __u__u; __ute. 
c) __ aréu; en__ame; coa__ar 
d) Me__ilhão; __alé; __a__im. 

 
7. Analise as proposições a seguir quanto à colocação 

pronominal de acordo com a norma padrão: 

I. Faria-lhe o favor, desde que se desculpasse 
primeiramente. 

II. Demonstrou-lhes o produto, lhes perguntou sobre o 
interesse e saiu. 

III. Dir-te-ia toda a verdade outrora, mas hoje me 
arrependeria. 

IV. Alguém falou-lhe sobre o projeto. 
 

a) Há erro em duas proposições. 
b) Há erro em três proposições. 
c) Há erro em uma proposição. 
d) Há erro em todas as proposições. 

 
8. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego e 

ortografia das palavras: 

a) O valor da contribuição foi tachado à revelia da 
decisão do juiz. 

b) A teoria incipiente não conseguiu convencer os 
expertos no assunto. 

c) O cônjugue esteve presente para deferir o 
documento. 

d) As negociações têm o objetivo de terminar o 
prolongado deferendo sobre a posse do lago. 

9. Está correta, de acordo com a norma padrão, a 
concordância e flexão verbal na alternativa: 

a) Quais de nós são capazes de resolver essa questão 
sem problemas?  

b) Cerca de mil manifestantes esteve presente na 
praça central. 

c) A obra “Os Sertões” imortalizaram Euclides da 
Cunha.  

d) Alguém de vós sois contra a manifestação? 
 
10. Quanto ao emprego da crase, analise as proposições a 

seguir. Em seguida assinale a alternativa que contenha 
a análise correta. 

I. A contribuição que se propôs a dar, não foi 
destinada a devida importância. 

II. Foi obrigado a apresentar a petição a instituições 
não especificadas no edital. 

III. A secretária a quem me dirigi não mencionou a 
necessidade de protocolo oficial. 

IV. A lei é dado o poder de forçar o indivíduo a repensar 
a sua conduta. 

 

a) Há a necessidade de crase em apenas duas das 
proposições. 

b) Não há necessidade de crase em proposição 
alguma. 

c) Há a necessidade de crase em todas as 
proposições. 

d) Há a necessidade de crase em apenas três das 
proposições. 

 
11. Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO equivale ao 

número binário 1 Megabytes: 

a) 1.048.576 bytes 
b) 220 bytes 
c) 1.000.000 bytes 
d) 1.024 kilobytes 

 
12. É o tipo de barramento que se destaca pela sua alta 

velocidade, destaca-se também pela capacidade de em 
um único conector com a placa mãe, conectar até 127 
dispositivos e é um tipo de conector Plug and Play 
(conecte e use), ou seja, se o Sistema Operacional 
oferecer suporte a esta tecnologia o usuário pode 
conectar um periférico sem a necessidade de desligar o 
computador. 

a) Porta USB (Universal Serial Bus) 
b) Porta Paralela 
c) Porta PS/2 
d) Porta Serial 

 
13. Assinale a única alternativa correta, que corresponde a 

seguinte definição: “Estes tipos de vírus são os que 
mais causam danos, pois atacam arquivos executáveis 
(.exe, .com, .ovl, .dll) sobrescrevendo o código original 
e causando danos quase sempre irreparáveis. Para ser 
contaminado por este vírus se deve executar um 
arquivo já infectado.”: 

a) Vírus invisível. 
b) Vírus de macro. 
c) Vírus de boot. 
d) Vírus de programa. 
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14. Este tipo de impressora usa toner, uma substância fina 
em forma de pó, para reproduzir texto e elementos 
gráficos no papel. Elas podem imprimir com tinta 
colorida ou preta, embora em cores geralmente sejam 
mais caras. Uma impressora que só pode imprimir 
usando tinta preta é chamada às vezes de impressora 
monocromática. 

a) Impressora matricial. 
b) Impressora térmica. 
c) Impressora a laser. 
d) Impressora jato de tinta. 

 
15. No Sistema Operacional da Microsoft, Windows 7, os 

controles permitem selecionar comandos, alterar 
configurações ou trabalhar com janelas. O controle que 
permite digitar informações, como senha ou termo de 
pesquisa é denominado de: 

a) Caixas de texto. 
b) Caixas de listagem. 
c) Botões de comando. 
d) Caixas de seleção. 

 
16. Assinale a alternativa que contém um conjunto 

composto exclusivamente de números primos: 

a) {2, 5, 7, 11, 19, 24} 
b) {2, 3, 5, 17, 31, 37} 
c) {3, 6, 9, 19, 23, 29} 
d) {5, 7, 11, 13, 14,17} 

 
17. Duzentas e noventa pessoas responderam uma 

pesquisa sobre a audiência de dois programas de 
televisão, A e B. Verificou-se que 130 das pessoas 
consultadas assistiram ao programa A; somente 50 
pessoas assistiram os dois programas e apenas 60 
pessoas não assistiram nenhum dos dois programas. 
Qual é o número de pessoas que assistiram ao 
programa B? 

a) 150 pessoas 
b) 100 pessoas 
c) 50 pessoas 
d) 140 pessoas 

 
18. Um carro percorre 5/8 de uma estrada em 4 horas, à 

velocidade média de 75 km/h. Para percorrer o restante 
dessa estrada em 1 hora e meia, sua velocidade média 
deverá ser: 

a) 115 km/h 
b) 120 km/h 
c) 100 km/h 
d) 130 km/h 

 
19. Em 8 dias, 5 pintores pintam um prédio inteiro. Se 

fossem 3 pintores a mais, quantos dias seriam 
necessários para pintar o mesmo prédio?  

a) 5 dias 
b) 4 dias 
c) 6 dias 
d) 7 dias 

 
 
 
 
 

20. Armando ganha 30% a mais que Bethânia, e Cláudio 
ganha 20% a menos que Armando. Se a diferença 
entre os salários de Armando e Cláudio é de R$ 
130,00, qual é o salário de Bethânia? 

a) R$ 400,00 
b) R$ 550,00 
c) R$ 500,00 
d) R$ 390,00 

 
21. Referente a Lei nº 9.784 de janeiro de 1999, assinale 

“V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as 
afirmativas falsas: 

(  ) É direito dos administrados, conforme Art. 3º do 
Capítulo II,  fazer-se assistir, facultativamente, por 
advogado, salvo quando obrigatória a 
representação, por força de lei. 

(  ) É dever do administrado, conforme Art. 4º do 
Capítulo III, colaborar para os esclarecimentos dos 
fatos, porém, sem obrigação de prestar as 
informações que lhe forem solicitadas. 

(  ) Conforme Art. 10, são capazes, para fins de 
processo administrativo, os maiores de vinte e um 
anos. 

(  ) Segundo o Art. 18,  é impedido de atuar em 
processo administrativo o servidor ou autoridade 
que, dentre outros motivos, esteja litigando judicial 
ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro. 

(  ) Art. 56. Das decisões administrativas não cabe 
recurso, em face das razões de legalidade e de 
mérito.   

Assinale a alternativa correta: 

a) V, V, F, F, V. 
b) V, F, F, V, F. 
c) F, V, F, V, V. 
d) F, F, F, V, V. 

 
22. Conforme Parágrafo 2º do Art. 7º da Lei nº 8.666 de 21 

de junho de 1993, as obras e os serviços somente 
poderão ser licitados quando: 

a) Houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 

b) Apresentar orçamento resumido em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários. 

c) Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 
executados no exercício financeiro futuro, de acordo 
com o respectivo cronograma. 

d) Houver projeto básico disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório, 
para posterior aprovação da autoridade competente. 
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23. Assinale a alternativa correta quanto às modalidades de 
licitação: 

a) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas de 
apresentação das propostas.  

b) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 
para alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a 
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação. 

d) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas de 
apresentação das propostas.  

 
24. Dos Contratos Administrativos de que trata a Lei nº 

8.666/93, assinale “V” para as afirmativas verdadeiras e 
“F” para as afirmativas falsas: 

(  ) Nos contratos celebrados pela Administração 
Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 
32 desta Lei. 

(  ) Conforme Parágrafo 3º, é autorizado o contrato com 
prazo de vigência indeterminado. 

(  ) Art. 56. A critério da autoridade competente, em 
cada caso, e desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida prestação de 
garantia nas contratações de obras, serviços e 
compras. 

(  ) Art. 67. A execução do contrato poderá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, não sendo 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. 

Assinale a alternativa correta: 

a) F, F, V, V. 
b) F, V, F, V. 
c) V, F, V, F. 
d) V, V, F, V. 

25.  “É a denominação geralmente atribuída a setores 
encarregados do recebimento, registro, distribuição e 
movimentação dos documentos em curso; 
denominação atribuída ao próprio número de registro 
dado ao documento; livro de registro de documentos 
recebidos e/ou expedidos. (PAES, Marilena Leite. 
Arquivos: teoria e prática. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2004. p.27).”  

O texto apresentado é referente ao conceito de: 

a) Expedição. 
b) Almoxarifado. 
c) Patrimônio. 
d) Protocolo. 

 
26. Conforme a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e membro da equipe de apoio não 
poderão ser desempenhadas por militares. 

b) Conforme Art. 6º o prazo de validade das propostas 
será de 60 (sessenta dias), se outro não estiver 
fixado em edital. 

c) Poderá ser realizado pregão por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação, nos 
termos de regulamentação específica. 

d) Conforme Art. 5º é vedada a exigência de garantia 
de proposta. 

 
27. Analise as afirmativas a seguir, referente à Lei nº 869 

de 05 de julho de 1952: 

I. Art. 44. O funcionário não poderá ser transferido de 
uma para outra carreira. 

II. Art. 59. Havendo mais de um concorrente à mesma 
vaga, terá preferência o de maior tempo de 
disponibilidade e, no caso de empate, o de maior 
tempo de serviço público. 

III. Conforme Art. 158, o funcionário poderá ser 
licenciado quando convocado para serviço militar. 

IV. Conforme Art. 13, só poderá ser provido em cargo 
público quem satisfazer, dentre outros requisitos, ter 
completado 16 anos de idade. 

V. Art. 15. É vedado a nomeação de candidato 
habilitado em concurso após a expiração do prazo 
de sua validade. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 

 
28. Conforme Art. 1º do Decreto 43.885 de 04 de outubro 

de 2004, são exemplos de princípios que regem a 
conduta do servidor público: 

a) Pessoalidade, Pontualidade, Assiduidade, Cortesia, 
Transparência, Honestidade. 

b) Fidelidade ao Interesse pessoal, Impessoalidade, 
Boa-fé, Cortesia, Honestidade, Transparência. 

c) Boa-fé, Honestidade, Impessoalidade, 
Transparência, Assiduidade, Pontualidade. 

d) Ineficiência, Pessoalidade, Cortesia, Transparência, 
Honestidade, Pontualidade. 
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29. Referente à Lei Delegada nº 134 de 25 de janeiro de 
2007, é INCORRETO afirmar: 

a) Parágrafo 3º - os ouvidores de que trata este artigo 
têm mandato de dois anos, admitido uma 
recondução por igual período. 

b) Conforme parágrafo 2º do Art. 2º, os ouvidores da 
OGE têm mandato fixo sem estabilidade. 

c) Art. 9º. O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto 
serão escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta 
e cinco anos, de reputação ilibada e com formação 
universitária, indicados pelo Governador do Estado e 
por ele nomeados, se aprovados pela Assembleia 
Legislativa. 

d) Conforme Parágrafo 2º do Art. 9º, o Ouvidor da 
Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas será 
escolhido dentre cidadãos com mais de trinta e cinco 
anos, de reputação ilibada, com formação 
universitária e notório conhecimento na área 
temática específica. 

 
30. Conforme Art. 7º do Decreto 43.885 de 04 de outubro 

de 2004, em todos os Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta haverá 
uma Comissão de Ética. Referente à Comissão de 
Ética, é INCORRETO afirmar: 

a) Parágrafo 7º - Da decisão final da Comissão de 
Ética caberá recurso ao Conselho de Ética Pública.  

b) Parágrafo 10º - Os Órgãos e Entidades 
regionalmente estruturados poderão instituir 
Comissões de Ética Regionais, que receberão as 
normas e diretrizes expedidas pelo Conselho de 
Ética Pública por meio de Comissão de Ética 
Central. 

c) Parágrafo 2º - A Comissão de Ética será integrada 
por quatro servidores públicos, lotados no órgão ou 
entidade, indicados pelo dirigente máximo, com 
mandato de três anos, facultada uma recondução 
por igual período. 

d) Parágrafo 3º - A atuação, no âmbito da Comissão de 
Ética, não enseja qualquer remuneração para seus 
membros e os trabalhos nela desenvolvidos são 
considerados prestação de relevante serviço 
público. 

 
31. Conforme a Lei Delegada nº 180 de 20 de janeiro de 

2011, a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, 
Gestão e Finanças será presidida pelo:  

a) Advogado - Geral do Estado.  
b) Controlador - Geral do Estado. 
c) Secretário de Estado da Fazenda. 
d) Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Referente ao Art. 36 da Lei Delegada nº 180 de 20 de 
janeiro de 2011, a Controladoria - Geral do Estado, 
órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo, tem por finalidade assistir diretamente o 
Governador no desempenho de suas atribuições 
quanto aos assuntos e providências atinentes, no 
âmbito do Poder Executivo, à defesa do patrimônio 
público, ao controle interno, à auditoria pública, à 
correição, à prevenção e combate à corrupção e ao 
incremento da transparência da gestão no âmbito da 
Administração Pública Estadual. Ao que compete a 
Controladoria – Geral do Estado, assinale “V” para as 
afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas falsas: 

 

(  ) Realizar atividades de auditoria e fiscalização nos 
sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de 
pessoal, de recursos externos e nos demais 
sistemas administrativos e operacionais,  segundo 
os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência e 
economicidade. 

(  ) Avaliar o cumprimento e a efetividade dos 
programas do governo.  

(  ) Acompanhar a gestão contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do estado e 
das entidades da Administração indireta em apoio 
ao exercício do controle externo do Poder 
Legislativo, previsto no art. 74 da Constituição do 
Estado. 

(  ) Coordenar o regime disciplinar do servidor público e 
aplicá-lo aos órgãos e entidades  do Poder 
Judiciário. 

(  ) Estabelecer normas e procedimentos de auditoria e 
correição a serem adotados pelos órgãos e 
entidades do Poder Legislativo. 

Assinale a alternativa correta: 

a) V, V, F, F, F. 
b) F, F, V, V, V. 
c) V, V, F, V, V. 
d) V, V, V, F, F. 

 
33. É um controle adotado pelo administrador financeiro 

que tem como objetivo básico, a projeção das entradas 
e saídas de recursos financeiros para determinado 
período, visando prognosticar a necessidade de captar 
empréstimos ou aplicar excedentes de caixa nas 
operações mais rentáveis para a empresa. 

a) Administração de Contas a Receber. 
b) Giro de Estoque. 
c) Capital de Giro. 
d) Fluxo de caixa. 

 
34. São exemplos de fatores que reduzem o Capital de 

Giro de uma empresa: 

a) Imobilizações em excesso, prazos de vendas muito 
longos, níveis elevados de estoques. 

b) Maior rotação de estoques, cobrança eficiente, 
vendas de imobilizações. 

c) Lucratividade, maior rotação de estoque, 
imobilização em excesso. 

d) Distribuição de lucro, vendas à vista, ineficiência no 
sistema de cobrança. 
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35. Analise as afirmativas a seguir: 

I. Uma das vantagens em que se tem em ser uma 
organização centralizadora, é que as decisões são 
mais consistentes com os objetivos organizacionais. 

II. A descentralização coloca a autoridade de decidir 
nos pontos o mais distante possível de ocorrência 
das ações. 

III. Falta de habilidade de dirigir e coordenar 
subordinados pode ser um obstáculo para a 
delegação de poderes no ponto de vista do chefe. 

IV. Uma das vantagens em ser uma empresa 
descentralizada, é de se ter aumento do moral e da 
experiência dos dirigentes locais, principalmente se 
jovens e em período de experiência. 

V. A descentralização pode levar a uma diminuição de 
produtividade, pois as pessoas são solicitadas a 
aceitar maior responsabilidade. 

VI. Com a globalização da economia e as facilidades 
oferecidas pela moderna tecnologia das 
comunicações e dos transportes, o acesso à 
informação a distância facilita a descentralização da 
autoridade. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II, IV, V e VI são 

verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, III, IV e VI são 

verdadeiras. 
 

36. Um planejamento é a visualização de uma situação 
futura destacando meios e caminhos utilizados para se 
alcançar os objetivos propostos. O ato de planejar pode 
ser executado através de uma sequência de questões 
formuladas, que são, a formulação de objetivos, 
identificação de metas e estratégias atuais, análise 
ambiental, análise de recursos, identificação de 
oportunidades estratégicas e ameaças, determinação 
do grau de mudança necessária, tomada de decisão 
estratégica, implementação da estratégia e medida e 
controle do processo. Referente à questão medida e 
controle do processo, é correto afirmar: 

a) Deve-se checar frequentemente os procedimentos 
adotados e os resultados obtidos para se ter a 
certeza de estar se fazendo o certo. 

b) Uma vez detectados os hiatos de desempenho, 
talvez seja necessário modificar a estratégia. Daí, 
estratégias alternativas devem ser identificadas, 
avaliadas e selecionadas. 

c) Após analisados os recursos e o ambiente, é 
previsto os resultados e decidido se manterão a 
estratégia atual ou não. 

d) Uma vez determinada a estratégia, a realização do 
planejamento é implementada, incorporando-se às 
operações cotidianas da gerência. 

 

37. Nele se apresenta a situação do patrimônio no 
momento em que foi levantado. Nele, constam todas as 
contas patrimoniais, agrupadas em ordem decrescente 
de liquidez: 

a) Demonstrativo das Origens e Aplicações de 
Recursos. 

b) Balanço Patrimonial. 
c) Demonstrativo do Resultado do Exercício. 
d) Demonstrativo dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

38. É o tipo de avaliação de pessoal que enfoca os 
seguintes requisitos: cognição, habilidade e atitude 
vertidas por meio da aquisição de novos 
conhecimentos, habilidades, aplicabilidade efetiva nas 
tarefas a serem desenvolvidas e na mudança de 
atitudes e comportamentos dos participantes. 

a) Avaliação por competência. 
b) Avaliação de resultados. 
c) Avaliação de reação e satisfação. 
d) Avaliação de processos. 

 
39. Uma das teorias mais conhecidas no campo da 

motivação humana é a da hierarquia das necessidades 
de Maslow (1954, 2001). Para esse autor, o que move 
o ser humano é a busca da satisfação de 
necessidades. Essas necessidades podem ser de 
diversas naturezas e estão dispostas segundo uma 
hierarquia de predominância, tradicionalmente 
visualizada em forma de pirâmide. A necessidade 
disposta no topo da pirâmide é:  

a) Necessidades fisiológicas. 
b) Necessidades sociais. 
c) Necessidade de estima. 
d) Necessidade de auto realização. 

 
40. Saber comunicar-se corretamente é essencial para 

garantir o sucesso do atendimento. Por isso, quem 
trabalha com atendimento ao cliente, deve ter como 
requisitos básicos as seguintes habilidades: 

a) Bom vigor físico para resistir a longos períodos em 
pé. 

b) Boa comunicação oral, boa memória e raciocínio 
rápido. 

c) Conhecimento em finanças, controle de mercadorias 
e raciocínio lógico. 

d) Intimidade no atendimento, conhecimento de gírias e 
boa memória. 

 
41. É uma lei complementar que, regulamentando o Artigo 

163 da Constituição Federal, estabelece as normas 
orientadoras das finanças públicas no País. Ela objetiva 
aprimorar a responsabilidade na gestão fiscal dos 
recursos públicos, por meio de ação planejada e 
transparente que possibilite prevenir riscos e corrigir 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas. A lei na qual se refere este enunciado é: 

a) Lei Delegada nº 180 de 20/01/2011. 
b) Lei nº 9.784/99 
c) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
d) Lei nº 8.666/93 
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42. Conforme Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
(PDMI) 2013 – 2030, a Governança de Rede enfatiza a 
interação entre governo e sociedade, fortalecendo a 
Gestão para a Cidadania. A Governança de Rede se 
subdivide em dois eixos de trabalho, a saber: a Gestão 
Regionalizada e a Gestão Participativa. Referente à 
Governança de Rede, assinale a alternativa correta:  

a) Na Gestão Participativa, os Comitês Regionais 
atuam orientados pelas diretrizes de articulação 
horizontal e sistêmica dos órgãos e entidades 
governamentais, pela colaboração institucional e 
pela intersetorialidade. 

b) A Gestão Participativa possibilita a priorização das 
estratégias, a partir da percepção da sociedade 
local, permitindo-lhe uma participação ativa e não 
mais apenas como receptora de políticas públicas. 

c) A Gestão Regionalizada constitui-se na construção 
de um espaço legítimo de interface entre a 
sociedade civil organizada e o Governo do Estado, 
em cada uma das regiões de planejamento. 

d) A Gestão Regionalizada possibilita a priorização das 
estratégias, a partir da percepção da sociedade 
local, permitindo-lhe uma participação ativa e não 
mais apenas como receptora de políticas públicas. 

 

43. Referente à Lei de Acesso à Informação, indique “V” 
para as afirmativas verdadeiras e “F” para as 
afirmativas falsas: 

(  ) Art. 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder 
público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a gestão 
transparente da informação, propiciando amplo 
acesso a ela e sua divulgação. 

(  ) Art. 7º. O acesso à informação de que trata essa Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter 
informação primária, íntegra, autêntica e atualizada.  

(  ) Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá 
autorizar ou conceder o acesso imediato à 
informação disponível. 

(  ) Art. 24. A informação em poder dos órgãos e 
entidades públicas, observado o seu teor e em razão 
de sua imprescindibilidade à segurança da 
sociedade ou do Estado, poderá ser classificada 
como ultrassecreta, secreta ou reservada. 

(  ) Conforme o Parágrafo 1º do Art. 24, o prazo máximo 
de restrição de acesso à informação ultrassecreta é 
de 15 (quinze) anos. 

Assinale a alternativa correta: 

a) V, V, F, F, V. 
b) V, V, V, V, F. 
c) F, F, V, V, F. 
d) F, V, F, F, V. 

 

44. Conforme disposto na Constituição Federal, compete a 
ela traçar diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual do exercício subsequente a sua 
aprovação, assegurar o equilíbrio fiscal das contas 
públicas, dispor sobre alteração na legislação tributária 
e estabelecer a política de aplicação das agências 
financeiras de fomento. 

a) Código Tributário Nacional. 
b) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
c) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
d) Lei de Acesso a Informação. 

45. Departamentalização é o agrupamento, de acordo com 
um critério específico de homogeneidade, das 
atividades e correspondentes recursos – humanos, 
financeiros, tecnológicos, materiais e equipamentos – 
em unidades organizacionais. Existem algumas formas 
de departamentalização de uma empresa, como por 
quantidade, funcional, por clientes, por processos, 
matricial, mista entre outras. Referente à 
departamentalização do tipo funcional, é correto 
afirmar: 

a) Organizada baseada nas etapas do processo. Varia 
de acordo com o segmento e tem como foco a 
execução excedente do trabalho. 

b) É realizada de acordo com as atividades inerentes a 
cada um dos produtos ou serviços da empresa.  

c) São feitas de acordo com a necessidade do cliente e 
varia muito de caso a caso. 

d) É quando as atividades são agrupadas de acordo 
com as funções da empresa, podendo ser 
considerado o critério de departamentalização mais 
usado pelas empresas. 

 
46. A departamentalização pode ser considerada, entre 

todos os componentes e subcomponentes da estrutura 
organizacional, como o mais conhecido pelos 
executivos e funcionários das empresas. A estrutura 
organizacional é representada graficamente pelo 
organograma, que é a representação de determinados 
aspectos da estrutura organizacional. O organograma 
pode ser do tipo Linear ou Vertical. Referente ao 
organograma do tipo Linear, é correto afirmar: 

a) Está relacionado à atividade ou decisão referente a 
uma posição ou cargo organizacional, mostrando os 
participantes e o grau participativo de cada um. 

b) Tem como desvantagem permitir a visualização da 
responsabilidade pela função. 

c) Deve ser adotado quando existir apenas um 
responsável contribuinte para a execução de um 
trabalho em comum. 

d) Tem como vantagem não considerar a estrutura 
informal. 

 
47. Conforme CHIAVENATO trata-se uma avaliação de 

modo circular por todos os elementos que mantêm 
alguma forma de interação com o avaliado. Assim, 
participam da avaliação o superior, os colegas e pares, 
os subordinados, os clientes internos e externos, os 
fornecedores e todas as pessoas que giram em torno 
do avaliado. 

a) Pesquisa de campo. 
b) Avaliação por objetivos. 
c) Avaliação 360 Graus. 
d) Avaliação por competência. 
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48. Conforme a Lei nº 8159 de 8 de janeiro de 1991, os 
arquivos podem ser do tipo Público ou Privado. 
Referente aos arquivos Públicos ou Privados identifique 
com “V” as afirmativas verdadeiras e “F” as afirmativas 
falsas: 

(  ) Os documentos públicos são identificados como  
correntes, intermediários e permanentes. 

(  ) Para arquivos públicos, consideram-se documentos 
intermediários aqueles que, mesmo sem 
movimentação, constituam objeto de consulta 
frequente. 

(  ) Consideram-se documentos correntes aqueles que 
devem ser definitivamente preservados. 

(  ) O acesso aos documentos privados identificados 
como de interesse público e social poderá ser 
franqueado mediante autorização de seu proprietário 
ou possuidor. 

(  ) Consideram-se arquivos privados os conjuntos de 
documentos produzidos ou recebidos por pessoas 
físicas ou jurídicas, em decorrência de suas 
atividades. 

Assinale a alternativa correta: 

a) V, F, F, F, V. 
b) V, F, F, V, V. 
c) V, F, V, F, V. 
d) F, V, V, F, F. 

 
49. Conforme Art. 4 º do Decreto 45.722 de 06 de setembro 

de 2011, ela tem por finalidade examinar manifestações 
referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e 
entidade da Administração Pública, direta e indireta do 
Poder Executivo, bem como de concessionário e 
permissionário do serviço público estadual: 

a) Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. 
b) Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. 
c) Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais. 
d) Plano Plurianual de Ação Governamental. 

 
50. Referente à Lei Complementar nº 116 de 11 de janeiro 

de 2011, é INCORRETO afirmar: 

a) Art.4º. O assédio moral, conforme gravidade da 
falta, será punido com: I- repreensão e II- demissão. 

b) Art. 7º. A pretensão punitiva administrativa do 
assédio moral prescreve nos seguintes prazos: I- 
dois anos para a pena de repreensão e suspensão; 
II- cinco anos, para penas de demissão. 

c) Art. 11. O Estado providenciará, na forma de 
regulamento, acompanhamento psicológico para os 
sujeitos passivos de assédio moral, bem como para 
os sujeitos ativos, em caso de necessidade. 

d) Art. 8º. A responsabilidade administrativa pela 
prática de assédio moral independe das 
responsabilidades cível e criminal. 

 


