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1} A afirmativa "A lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça à direito", materializada no Art. 
5 da CF/1988, constitui-se em corolário de qual dos 
princípios da Administração Pública?

(A) Legalidade.
(B) Motivação.
(C) Autotutela.
(D) Controle Judicial.
(E) Hierarquia.

2) O Art. 61 da CF/1988 prevê que a "iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo 
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos 
casos previstos nesta Constituição."
As leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas são de competência privativa

(A) do Congresso Nacional.
(B) do Ministro da Defesa.
(C) dos Comandantes de Cada Força Armada.
(D) do Presidente da República.
(E) do Presidente do Senado Federal.

3) Assinale a opção correta em relação ao processo de
Microfilmagem.

(A) A microfilmagem pode ser utilizada para substituição 
plena do documento original, dispensando a sua guarda, 
inclusive para fins legais.

(B) A microfilmagem possui alta precisão, embora seja re
vestida de baixa durabilidade, devendo, por isso, haver 
cuidados especiais em sua guarda.

(C) A economia de espaço, peso e tamanho de arquivos não ê 
relevante quando se utiliza a microfilmagem.

(D} Microfilmes podem assustar pelo seu custo elevado, o que 
ê compensado, no entanto, por economia de equipamento, 
de pessoal, dentre outras.

(E) A reprodução dos microfilmes, embora seja muito útil por 
diversas razões, tem por limitação não apresentar per
feita exatidão dos documentos reproduzidos.
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4) As necessidades de Maslow são: sociais, estima,

(A) fisiológicas, segurança, e autorrealização.
(B) fisiológicas, segurança, e motivacionais.
(C) higiênicas, segurança, e autorrealização.
(D) higiênicas, segurança, e motivacionais.
(E) higiênicas, psicológicas, e motivacionais.

5) Analise a tabela a seguir.

Hês Estoque inicial (unidades) Entradas(unidades) Saídas(unidades)
1 15.0D0 1.000 4.0002 12.000 3.000 7.000
3 8.000 1.000 4.000

Assinale a opção que apresenta o giro de estoque para os 
dados do trimestre representados no quadro acima.

(A) 1,5
(B) 1,2
(C) 1,0
(D) 0,7
(E) 0,5

6) Assinale a opção que apresenta apenas variáveis contínuas.

(A) Quantidade de torcedores; peso.
(B) Altura; quantidade de alunos.
(C) Número de folhas; área.
(D) Volume; comprimento.
(E) Largura; grau de escolaridade.

7) Segundo Chiavenato (2009), assinale a opção que apresenta 
uma vantagem do recrutamento externo.

(A) E geralmente mais rápido que o recrutamento interno.
(B) Em princípio, é mais seguro que o recrutamento interno.
(C) Renova e enriquece os recursos humanos da organização.
(D) Apresenta maior índice de validade e de segurança.
{E) Desenvolve um sadio espírito de competição entre o pes

soal .

Prova
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8) Em uma situação de passivo a descoberto, o patrimônio 
líquido é

(A) maior que zero.
(B) igual a zero.
(C) menor que o passivo.
(D) maior que o passivo.
(E) menor que zero.

9) Segundo a Teoria das Relações Humanas, o nível de produção é 
determinado

(A) pela capacidade física ou fisiológica.
(B) por normas sociais e expectativas grupais.
(C) pela capacidade intelectual.
(D) pela estrutura organizacional.
(E) pela capacidade intelectual e física.

10) A CF/1988 prevê, em seu Art. 2o, que são Poderes da União: o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assinale a opção 
que apresenta as características desses Poderes.

(A) Harmônicos e dependentes entre si.
(B) Harmônicos e independentes entre si.
(C) Autônomos e dependentes entre si.
(D) Autônomos e independentes entre si.
(E) Soberanos e independentes entre si.

11) São características do modelo burocrático:

(A) estruturas flexíveis, que nem sempre podem sofrer divi
são de trabalho e fragmentação bem definidas.

(B) relativo processo de descentralização da tomada de deci
sões, com dispersão e integração. Existência de delega
ção acentuada.

(C) cargos generalistas, continuamente redefinidos por inte
ração com outros indivíduos participantes da tarefa.

(D) atividades inovadoras/não estáveis. Pouca normatização, 
normas genéricas. Detalhes normatizados pelos próprios 
níveis operacionais.

(E) predomínio da interação vertical entre superior/subordi- 
nado. Relacionamento do tipo autoridade/obediência.
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12) Segundo a Teoria da Administração Científica, a eficiência 
significa a correta utilização dos recursos {meios de 
produção) disponíveis, podendo ser mensurada como a relação 
entre produtos resultantes e recursos utilizados. Pode-se 
dizer, com base nesse conceito, que a eficiência tende a 
aumentar quando os

(A) produtos resultantes diminuem, permanecendo constantes 
os recursos utilizados.

(B) recursos utilizados aumentam, permanecendo constantes os 
produtos resultantes.

(C) produtos resultantes diminuem e os recursos utilizados 
aumentam.

(D) recursos utilizados diminuem, permanecendo constantes os 
produtos resultantes.

(E) recursos utilizados e produtos resultantes variam na 
mesma proporção.

13) Assinale a opção que NÃO se enquadra na hipótese de dispensa 
de licitação, de acordo com a Lei n° 8.666/1993.

(A) Nos casos de guerra ou grave pertubação da ordem.
(B) Para contratação de profissional de qualquer setor ar

tístico, diretamente ou através de empresário exclusivo 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opnião pública.

(C) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o abastecimento.

(D) Quando houver possibilidade de comprometimento da segu
rança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do 
Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional.

(E) Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia 
elétrica e gás natural com concessionário permissionãrio 
ou autorizado, segundo as normas da legislação especí
fica .
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14} Cora o surpreendente aumento do número de bibliotecas através 
dos anos e em todas as partes do mundo, ficou provado ser 
mais conveniente a utilização de sistemas padronizados e 
aceitos internacionalmente do que criar e construir ura 
sistema próprio de classificação da documentação. A 
classificação da documentação mais famosa e difundida é a de 
Melvil Dewey que recebeu o nome de classificação:

(A) simplex.
(B) homogênea. '
(C) heterogênea.
(D) cartesiana.
(E) decimal.

15) Uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo 
objetivo é produzir, no investigador ou no público em geral, 
uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, 
denomina-se

(A) gráfico estatístico.
(B) série estatística.
(C) distribuição de frequência.
(D) dados em painel.
(E) série conjugada.

16) Chiavenato (2011) menciona uma importante ferramenta que 
passou a ser adotada pela escola do planejamento, a qual 
se baseia na suposição de que, se não se pode prever 
o futuro especulando sobre uma variedade de futuros, 
pode-se, no entanto, aproximar-se do futuro correto. Como 
se denomina essa ferramenta?

(A) Cenário.
(B) Visão.
(C) Meta.
(D) Valor.
(E) Missão.
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17) Segundo Medeiros e Hernandes (2010), as opções abaixo 
apresentam vantagens na Centralização de arquivos, EXCETO:

(A) eficiência - devido a centralização a existência de um 
especialista em arquivística melhora a eficiência e a 
rapidez do trabalho.

(B) Concentração - os documentos são concentrados por assun
tos, oferecendo ao consulente uma visão global.

(C) uniformidade - proporciona certa padronização ao sistema 
e métodos de arquivamento.

(D) utilização - amplia o uso do equipamento e, consequente
mente, alonga sua vida útil.

(E) espaço - implica em economia de espaço necessário ao 
arquivamento centralizado de documentos.

18) Segundo Medeiros e Hernandes (2010), no método numérico, o 
documento classificado recebe um número, conforme a ordem de 
chegada e, ao mesmo tempo, esse número é transcrito em uma 
guia a qual, ao ser colocada na pasta, ocupará lugar 
correspondente no arquivo.
Dentre os diferentes métodos de arquivamento numérico, como 
se denomina aquele no qual os números são dados de dez 
em dez para cada assunto principal?

(A) Decimal.
(B) Numérico dúplex.
(C) Numérico simples.
(D) Alfanumérico.
(E) Automático.
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19) Segundo Führer (2012), a adjudicação atribui a obra ou 
serviço ao vencedor da licitação, conferindo-lhe preferência 
no contrato. No entanto, o momento e a conveniência da 
assinatura do contrato ficam ainda na dependência da vontade 
discricionária da administração. Havendo motivo justo e 
fundamentado, pode o contrato não se concretizar. Assinale a 
opção que apresenta, corretamente, uma possibilidade de um 
contrato não se concretizar.

(A) A licitação pode ser anulada apenas pelo Poder Judici
ário, no caso de irregularidade ou ilegalidade procedi
mental .

(B) A licitação pode ser anulada por motivos de interesse
público. ■

(G) A licitação pode ser revogada pela própria administração 
ou pelo Poder Judiciário, no caso de irregularidade ou 
ilegalidade procedimental.

(D) A licitação pode ser revogada por motivos de interesse 
público.

(E) A licitação pode ser anulada por desistência do vence
dor .

20) Assinale a opção que corresponde às fases do processo de 
documentação.

(A) Pesquisa, organização e classificação.
(B) Leitura, classificação e centralização.
(C) Produção, pesquisa e leitura.
(D) Recolhimento, leitura e classificação.
(E) Coleta de dados, produção e organização.

21) Segundo Fedeli, Polloni e Peres (2010), a memória principal,
também chamada de memória central, é composta por dois tipos 
diferentes: a memória volátil (caso aconteça falta de
energia elétrica, o seu conteúdo será perdido) e a não 
volátil (permite que o conteúdo seja preservado mesmo com 
falta de energia, sendo gravada pelo fabricante do 
computador e lida pela CPU usada para fins específicos do 
equipamento).
Assinale, a opção que apresenta um exemplo de memória 
volátil.

(A) ROM
(B) PROM
(C) SDRAM
(D) BDRAM
(E) EPRAM
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22) A Qualidade Total está baseada num conceito que significa 
proporcionar aos funcionários as habilidades e a autoridade 
para tomar decisões que tradicionalmente eram dadas aos 
gerentes. Como se denomina esse conceito?

(A) Empowerment.
(B) Downsizing.
(C) Outsourcing.
(D) Redução do tempo do ciclo de produção.
(E) Garantia da qualidade.

23) 0 método de avaliação de desempenho baseado no fato de que 
no comportamento humano existem características extremas 
capazes de levar a resultados positivos {sucesso) ou 
negativos {fracasso}, não se preocupando com características 
situadas dentro da normalidade, corresponde ao método

(A) das escalas gráficas.
{B) da escolha forçada.
(C) da pesquisa de campo.
(D) dos incidentes críticos.
(E) misto.

24) Segundo os princípios básicos de organização propostos pela 
teoria neoclássica da administração, é INCORRETO afirmar que

(A)

(B) 

<C)

(D)

(E)

a especialização ê consequência do princípio da divisão 
do trabalho.
uma consequência da divisão do trabalho é a maior pro
dutividade e melhor rendimento do pessoal envolvido, 
delegação é o processo de transferência da autoridade e 
responsabilidade para posições de 
quico.
segundo o princípio da hierarquia, 
sobe na escala hierárquica, aumení 
sabilidade do administrador.
o grau de autoridade é proporcional ao grau 
dade assumida pela pessoa.

mesmo nível hierár-

na medida em que se
L  o volume da respon-

aoi grau de autori-
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25) Analise a tabela abaixo, extraída do programa Cale.

H rquiyo Editer Exsbir in s e r ir  fo rm a ta r Ferram en ta s Qados Ja n ela  A lu d a

Iii3 - t-. i.l * i ü y u iili ü - jí - rJt »,
! b H  | Arial __  j V i |  | lo  ! v ; i  &  J  «  : I S i l  H  a  ( B I  «M  ' «JS <H> t x  í a

|es _ _ fio 2 = 1
....... .....i... R... d ... .Ç,....1.... P..

i  r . o n i i i > l e  ( l «  v ^ r n l i i ?  i .

A tabela acima representa um controle de vendas, na qual a 
coluna A exibe o nome do vendedor, a coluna B representa o 
valor vendido por cada um deles e a coluna D representa a 
previsão de vendas calculada para cada vendedor, ou seja, a 
meta a ser cumprida ou superada por cada um. A coluna E se 
destina a verificar o cumprimento da meta, a qual exibirá as 
palavras "Não Cumpriu" ou "Cumpriu", de acordo com o 
desempenho observado.
Assinale a opção que apresenta a fórmula que deve ser 
utilizada na célula E5 e copiada para as demais células de 
sua coluna para que se exiba se o vendedor cumpriu ou não a 
sua meta.

(A) =SE(B5>-D5;"Cumpriu";"Não Cumpriu")
(B) =SE(B5>-D5;"Não C u m p r i u C u m p r i u " }
(C) =SE(D5>-B5;"Cumpriu";"Não Cumpriu")
(D) =SE(D5>B5Cumpriu";"Não Cumpriu")
(E) =SE(B5<=D5;"Cumpriu";"Não Cumpriu")

Vcjulcitor
J o s é  &l.££U&g.
P e d ro  N eto...........
M aria  S a n to s  
Joãoi M s n e z e s  
R o d rig o  B a s t o s
S a n d r o h íjh o ........
L ú c ia  S ilv a  
'êiUÍ.S.p B a s t o s

Total ' ' .....
V a lo r  M éd io ..........
M a io r va ior 
M en or valor

[ V a lo r  v e m J K Io

!...RÇBSOjÊof
j R $  99C OOÍ

1777 ..... r í ; 7 00 ,0 )1
f  7 ........R $  7 9 D 'o o Í
I.............. RÍ5 5Dg 7c Õ Í
Í ..............R$" SOO õ q

i  , R S  8 5 0  ,00;7".'7."'"r?'.9̂.íõõ̂
f ......... R $  5 .9 8 0  ,00;

] ..............R $  747,501
] R $  3 9 0  ,00;
j R S  5 0 0 .0 0

V *41101 « l o  r . < u n Í K s a < >  P i H v i s i . l i >  J í h  V h i i i I o x  i R t i s i i U i i i l n

R S  2 6 ,0 0  
R S  5 9  ,40

.... R S  2 8  ,001

.....R Í ' 3 9 ,5 0 f
R S  15,001

....R $  2 4  ,001
1 R S ^ , 5p jl  
R S  4 5 ,00j

R S  279,401
....R S  34193!

R S  5 9 ,4 0 ! 
R S  15 ,Ü0:

......RS 65Õ ,Ò0Q
RS 9 0 0 ,0 0 : 

.....RS 5 0 0 ,0 0
......RS 7B 9 .Õol...
...... R S  499.ÒÕ]...
..... RS 60 0 ,0 0 !

RS 8 6 0 ,0 0 í 
R ^ ^ ü - Õ o ]

R S  5 .8 9 8  ,Òd!
" l [ R S  712,251
.....RS 900,001

R S  4 9 9 ,0 b !

Ll-J Iíl.í : Bd ̂ HO
_m.. f.

26) Assinale a opção que apresenta uma vantagem da organização 
linear.

(A) Promoção da especialização e do aperfeiçoamento.
(B) Definição clara dos deveres e responsabilidades.
(C) Promoção da cooperação e o trabalho em equipe.
(D) Possibilita melhor controle da quantidade e da quali

dade .
(E) Facilita a participação de especialistas.
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27) Uma determinada conta do ativo que sofra um débito de 
R$ 100,00 terá seu saldo

(A) aumentado em R$ 100,00
(B) diminuído 

dobrada.
em R$ 200,00, devido ao método da partida

(C) aumentado 
dobrada.

em R$ 200,00, devido ao método da partida

(D) diminuído em R$ 100,00
(E) constante.

28) No Pregão Eletrônico para o julgamento e classificação das 
propostas, será adotado o critério de:

(A) melhor Técnica.
(B) maior Lance.
(C) menor prazo de entrega.
(D) técnica e Preço.
(E) menor Preço.

29) o prazo mínimo até o recebimento das propostas na licitação 
realizada na modalidade Tomada de Preços do tipo técnica e 
preço será de quantos dias?

(A) 05
(B) 15
(C) 30
(D) 45
(E) 60

30) Como se denomina o princípio contábil em que, após o 
reconhecimento da receita, deduzem-se dela todos os valores 
representativos dos esforços para sua consecução?

(A) Da realização da receita.
(B) Da competência.
(C) Do custo histórico.
(D) Da materialidade.
(E) Da prudência.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/13
Profissão : TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

10/17



31) 0 lucro ou prejuízo de um exercício está na dependência do
confronto das contas

(A) do ativo e do passivo.
(B) de receita e de despesa.
(C) do patrimônio líquido.
(D) de receita e do ativo.
(E) de despesa e do passivo.

32} Segundo Chiavenatto (2011), o BENCHMARKING foi introduzido 
pela Xerox em 1979 como "um processo contínuo de avaliar 
produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fortes e 
daquelas empresas que são reconhecidas como líderes 
empresariais." Assinale a opção que representa a principal 
barreira à adoção do BENCHMARKING.

(A) Convencer os administradores de que seus desempenhos 
podem ser melhorados e excedidos.

(B) Dificuldade natural para captação de informações dos 
concorrentes.

(C) Utilização de metodologia inadequada de captação dos 
dados na maioria dos casos.

(D) Falta de habilidade dos administradores para visualizar 
as melhores práticas em uso no mercado.

(E) Gestão do conhecimento organizacional inadequada, o que 
anula os benefícios do modelo.

33) Como se denomina o princípio que procura focalizar o número 
de subordinados que um administrador pode dirigir 
eficientemente?

(A) Hierarquia.
(B) Supervisão.
(C) Alcance do controle.
(D) Controle.
(E) Amplitude administrativa.

34) Assinale a opção que apresenta, respectivamente, um numeral 
e seu arredondamento correto, de acordo com as normas da 
Fundação IBGE.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

952,85 -> 952,8 
714,26 -> 714,2 
139,16 -> 139,1 
221,24 -> 221,3 
430,33 ~> 430,3

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/13
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35) Documentação é um conjunto de técnicas cujo objetivo 
primordial é a produção, sistematização e utilização de 
documentos. Assinale a opção que corresponde à natureza que 
a documentação pode ter conforme sua organização, utilização 
e finalidade.

(A) Comercial, financeira ou oficial.
(B) Administrativa, científica ou cultural.
(C) Comercial, científica ou oficial.
(D) Cultural, científica ou financeira.
(E) Administrativa, Financeira ou científica.

36) Segundo Chiavenatto (2011), a filosofia da melhoria contínua 
deriva do Kaizen (do japonês kai, que significa mudança, e 
zen, que significa bom). Kaizen ê uma palavra que significa 
um processo de gestão e uma cultura de negócios.
Em relação aos princípios dessa filosofia, é correto afirmar 
que o Kaizen

(A) baseia-se, exclusivamente, nas melhorias observadas por 
equipes de especialistas.

(B) baseia-se na manutenção do status quo como fonte de 
consolidação das melhorias.

(C) baseia-se em melhorias grandes e pontuais, que devem 
ocorrer em intervalos regulares.

(D) baseia-se no trabalho em equipe e em pessoas incentiva
das a pensar e treinadas para pensar crítica e constru
tivamente .

(E) prevê o controle dos funcionários, uma vez que a auto- 
disciplina é sujeita a falhas.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/13
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37) Em relação a formalização dos contratos com a Administração
Pública, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas
abaixo, e assinale a seguir a opção que apresenta a
sequência correta.

{ ) Todo contrato deve mencionar: os nomes das partes e os 
de seus representantes; a finalidade; o ato que autori
zou a sua lavratura; o número do processo da licita
ção, da dispensa ou da inexigibilidade; e a sujeição 
dos contratantes as normas da Lei e às cláusulas
contratuais.

( ) A publicação resumida do contrato e dos seus aditivos na 
imprensa oficial não é condição indispensável para sua 
eficácia.

( ) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as 
condições para sua execução, expressas em cláusulas que 
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes, em conformidade com os termos da licitação e da 
proposta a que se vinculam.

(A) (V) (F) (V)
(B) (F) (F) (V)
(C) (F) (V) (V)
(D) (V) (V) (V)
(E) (V) (F) (F)

38) Na administração de materiais, a horizontalização consiste 
na estratégia de comprar de terceiros o máximo possível dos 

. itens que compõem o produto final ou dos serviços de que 
necessita. Entre as vantagens dessa estratégia, pode-se 
destacar as seguintes, EXCETO:

(A) redução dos custos.
(B) foco no negócio principal da empresa.
(C) incorporação de novas tecnologias.
(D) domínio sobre tecnologia própria.
(E) maior flexibilidade e eficiência.
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39) Analise as afirmativas abaixo em relação ao recrutamento de 
pessoal.

I - Os contatos com outras empresas que atuam no mesmo
mercado são uma técnica de recrutamento interno.

II - O adequado mapeamento das fontes de recrutamento permi
te â organização reduzir os custos operacionais de 
recrutamento, através da economia, na aplicação de suas 
técnicas e na eficácia na busca de talentos.

III- Uma vantagem do recrutamento interno é apresentar menor 
índice de validade e de segurança.

IV - Uma desvantagem do recrutamento externo ê geralmente 
ser mais demorado do que o recrutamento interno.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

40) Assinale a opção que apresenta o tamanho do lote de compra e 
o estoque médio, respectivamente, para uma demanda anual 
constante de 30.000 unidades e 6 pedidos por ano.

(A) 2.500 e 5.000
(B) 5.000 e 2.500
(C) 7.500 e 15.000
(D) 15.000 e 7.500
(E) 20.000 e 10.000
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41) Segundo Mathias-Pereira (2012), o BALANCEO SCORECARD, 
formulado por Kaplan e Norton (2000) , se apresenta como um 
instrumento de gestão organizacional relevante, capaz 
de fornecer um referencial de análise de estratégia 
orientada para a criação de valor futuro. Assinale a 
opção que apresenta as quatro perspectivas do BALANCED 
SCORECARD.

(A) Financeira; Cliente; Processos de negócio internos; 
Aprendizado e crescimento das pessoas.

(B) Gerencial; Organizacional; Processos de negócio inter
nos; e Aprendizado e conhecimento das pessoas.

(C) Financeira; Cliente; Processos de negócio externos; e 
Aprendizado e crescimento das pessoas.

(D) Gerencial; Organizacional; Processos de negócio exter
nos; e Aprendizado e conhecimento das pessoas.

(E) Financeira; Stakeholders; Processos de negócio externos; 
e Aprendizado organizacional.

42) o Decreto 5678/2005 institui o Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização (GESPUBLICA). No Art. 7o do 
referido decreto, fica instituído o Comitê Gestor do 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, com 
o objetivo de formular o planejamento das ações do 
GESPUBLICA, bem como coordenar e avaliar a execução dessas 
ações. Assinale a opção que apresenta o Órgão no âmbito do 
qual este comitê foi estabelecido e cujo representante o 
coordenara:

(A) Casa Civil.
(B) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
(C) Senado Federal.
(D) Ministério da Integração Nacional.
(E) Presidência da República.

43) Qual é o comando a ser utilizado para apagar uma palavra â 
esquerda do cursor no WRITER?

(A) <Backspace>
(B) <Ctrl>+<Backspace>
(C) <Ctrl> + <Del>
(D) <Del>
(E) <Ctrl> + <End>

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/13
Profissão : TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

15/17



44) Em relação às características da descentralização pode-se 
afirmar que a autoridade

(A) continua responsável pela tarefa cometida a seu subordi
nado, em caráter transitório e pessoal.

(B) continua responsável pela tarefa cometida a seu subordi
nado, em caráter permanente e impessoal.

(C) passa para o nível subordinado as atribuições e respon
sabilidades, em caráter transitório e pessoal.

(D) passa para o nível subordinado as atribuições e respon
sabilidades, em caráter permanente e impessoal.

(E) passa para o nível subordinado as atribuições e respon
sabilidades, em caráter permanente e pessoal.

45) São fontes das quais o Patrimônio Líquido pode ser 
proveniente:

(A) Lucros e Caixa.
(B) Contas a Receber e Dividendos.
(C) Investimento dos Sócios e Lucros.
(D) Contas a Pagar e Imobilizado.
(E) Imobilizado e Juros.

46) Todos os itens que já entraram no processo produtivo, mas 
que ainda não são produtos acabados, denominam-se estoques

(A) em trânsito.
(B) em consignação.
(C) de matéria-prima.
(D) de materiais diretos.
(E) de produtos em processo.

47) Assinale a opção que apresenta o órgão de consulta do 
Presidente da República nos assuntos relacionados à 
soberania nacional e à defesa do Estado democrático, 
conforme previsto no Art. 91 da CF/1988.

(A) Ministério da Defesa.
(B) Estado Maior Conjunto das Forças Armadas.
(C) Estado Maior da Presidência da República.
(D) Assessoria Militar de Defesa.
(E) Conselho de Defesa Nacional.
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48) Como se denomina o princípio geral da administração, dentre 
os 14 (quatorze) elencados por Fayol, em que cada empregado 
deve receber ordens de apenas um superior?

(A) Cadeia escalar.
(B) Centralização.
(C) Unidade de direção.
(D) Equidade.
(E) Unidade de comando.

49) A etapa final do processo de treinamento é a avaliação dos 
resultados obtidos. O programa de treinamento deve ter uma 
avaliação de sua eficiência. Segundo Chiavenato (2009), a 
avaliação dos resultados do treinamento pode ser feita em 
três níveis, que são:

(A) Organizacional, Financeiro, Recursos Humanos.
(B) Financeiro, Recursos Humanos, Tarefas e Operações.
(C) Organizacional, Recursos Humanos, Tarefas e Operações.
(D) Financeiro, Desempenho, Tarefas e Operações.
(E) Organizacional, Desempenho, Tarefas e Operações.

50) Um órgão da Administração Pública pretende efetuar uma 
compra orçada em R$651.000,00 e realizar uma obra orçada em 
R$151.000,00. De acordo com a Lei n° 8.666/1993, as 
licitações para a contratação poderão ocorrer, 
respectivamente, sob as modalidades:

(A) concorrência e convite.
(B) tomada de preços e convite.
(C) tomada de preços e concorrência.
(D) concorrência e concorrência.
(E) tomada de preços e tomada de preços.
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