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1. Você receberá do fiscal de sala: 

a) uma folha de respostas destinada à marcação das 
respostas das questões objetivas; 

b) esse caderno de prova contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas  
(A, B, C, D e E). 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de 
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente 
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado 
acima do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 
número de inscrição e o número do documento de 
identidade; 

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da 
folha de respostas; 

c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo 
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 
caderno que você recebeu; 

d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone 
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica 
digital, controle de alarme de carro etc., bem como 
relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido 
e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação 
sumária do candidato. 

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira 
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será 
permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de  
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas da prova objetiva. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às suas respostas em qualquer outro 
meio que não seja o próprio caderno de prova. 

9. Somente após decorrida uma hora e meia do início da prova 
você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o 
caderno de prova. 

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do 
período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o 
caderno de prova. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal 
da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a 
entregar, será eliminado do concurso. 

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos 
na folha de respostas. 

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários 
durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término 
da prova, o candidato não poderá usar o sanitário. 

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão  
divulgados no dia 02/12/2014, no endereço eletrônico 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/procempa. 

15. O prazo para interposição de recursos contra os  
gabaritos preliminares será das 0h00min do dia  
03/12/2014 até às 23h59min do dia 04/12/2014,  
observado o horário oficial de Porto Alegre, no endereço 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/procempa, por meio do 
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. 
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Língua Portuguesa 

Texto I 

A maçã não tem culpa 

Pela lenda judaico-cristã, o homem nasceu em inocência. Mas 

a perdeu quando quis conhecer o bem e o mal. Há uma distorção 

generalizada considerando que o pecado original foi um ato 

sexual, e a maçã ficou sendo um símbolo de sexo.  

Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia, Adão e Eva já 

tinham filhos pelos métodos que adotamos até hoje. Não usaram 

proveta nem recorreram à sapiência técnica e científica do  

ex-doutor Abdelmassih. Numa palavra, procederam dentro do 

princípio estabelecido pelo próprio Senhor: “Crescei e multiplicai-

vos”. O pecado foi cometido quando não se submeteram à 

condição humana e tentaram ser iguais a Deus, conhecendo o 

bem e o mal. A folha de parreira foi a primeira escamoteação da 

raça humana. 

Criado diretamente por Deus ou evoluído do macaco, como 

Darwin sugeriu, o homem teria sido feito para viver num paraíso, 

em permanente estado de graça. Nas religiões orientais, creio eu, 

mesmo sem ser entendido no assunto (confesso que não sou 

entendido em nenhum assunto), o homem, criado ou evoluído, 

ainda vive numa fase anterior ao pecado dito original. 

Na medida em que se interioriza pela meditação, deixando a 

barba crescer ou tomando banho no Ganges, o homem busca a si 

mesmo dentro do universo físico e espiritual. Quando atinge o 

nirvana, lendo a obra completa do meu amigo Paulo Coelho, ele 

vive uma situação de felicidade, num paraíso possível. Adão e 

Eva, com sua imensa prole, poderiam ter continuado no Éden se 

não tivessem cometido o pecado. A maçã de Steve Jobs não tem 

nada a ver com isso. 

Repito: o pecado original não foi o sexo, o ato do sexo, 

prescrito pelo próprio latifundiário, dono de todas as terras e de 

todos os mares. A responsabilidade pelo pecado foi a soberba do 

homem em ter uma sabedoria igual à de seu Criador. 
(Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo) 

01 
O título dado ao texto I – A maçã não tem culpa – é 

(A) confirmado pelo teor do texto. 

(B) retificado pelas palavras do cronista. 

(C) desmentido pelo texto da Bíblia. 

(D) transmitido como uma brincadeira do autor. 

(E) ironizado pelas referências textuais. 

02 
Apesar de publicado em um jornal, o texto I deve ser classificado 
como 

(A) dissertativo-argumentativo. 

(B) narrativo-histórico. 

(C) teórico-religioso. 

(D) lírico-poético. 

(E) dissertativo-expositivo. 

03 
Os dados presentes no texto, que revelam posicionamentos 
diferentes do cronista, são fruto de 

(A) pesquisas nos textos bíblicos. 

(B) opiniões pessoais do cronista. 

(C) informações de estudiosos no assunto. 

(D) novas leituras da Bíblia. 

(E) depoimentos de autoridades. 

04 
Na frase inicial do texto – Pela lenda judaico-cristã – o conector 
pela traz uma ideia de 

(A) meio ou instrumento. 

(B) conformidade. 

(C) tempo. 

(D) modo. 

(E) localização. 

05 
No texto há uma série de referências ao mundo atual. Assinale a 
opção que apresenta a frase em que está ausente qualquer 
referência desse tipo. 

(A) “não recorreram à sapiência técnica e científica do ex-doutor 
Abdelmassih”. 

(B) “ou evoluído do macaco, como Darwin sugeriu”. 

(C) “lendo a obra completa do meu amigo Paulo Coelho”. 

(D) “A maçã de Steve Jobs não tem nada a ver com isso”. 

(E) “deixando a barba crescer ou tomando banho no Ganges”. 

06 
“Pela lenda judaico-cristã, o homem nasceu em inocência. Mas a 
perdeu quando quis conhecer o bem e o mal. Há uma distorção 
generalizada considerando que o pecado original foi um ato 
sexual, e a maçã ficou sendo um símbolo de sexo”. 

Sobre esse primeiro parágrafo do texto, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) O autor inicia o texto apresentando a falsa versão de uma 
lenda. 

(B) O termo “distorção” é uma ironia, já que se refere a um fato 
verdadeiro. 

(C) O pronome “a” (mas a perdeu) substitui o termo anterior 
“lenda”. 

(D) A distorção referida no texto alude à ilusão de o homem ter 
nascido em inocência. 

(E) A crença generalizada é a de que a inocência do homem se 
perdeu em função da prática sexual. 

07 
“Há uma distorção generalizada considerando que o pecado 
original foi um ato sexual”. 

No segmento sublinhado, a forma do gerúndio “considerando” 
pode ser corretamente substituída por 

(A) “quando se considera”. 

(B) “ao considerar-se”. 

(C) “que considera”. 

(D) “caso se considere”. 

(E) “à medida que se considera”. 
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08 
Segundo o texto, a maçã ficou sendo um símbolo de sexo por 

(A) ser uma representação do bem e do mal. 

(B) trazer em si mesma uma forma erótica. 

(C) ter sido mal interpretado o seu papel na lenda judaico-cristã. 

(D) ter sido dada por Eva a Adão. 

(E) ter servido de armadilha erótica para Adão. 

09 
Da mesma forma que temos o adjetivo composto “judaico-
cristã”, poderíamos ter outro adjetivo composto formado com os 
adjetivos “técnica e científica”, no segundo parágrafo. 

Nesse caso, assinale a opção que indica a forma correta desse 
adjetivo. 

(A) Técnico-científica. 

(B) Científica-técnica. 

(C) Científica-técnico. 

(D) Técnica-científica. 

(E) Técnico-cientifico. 

10 
“Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia”. 

Essa frase do texto poderia ser reescrita corretamente, na forma 
nominalizada, do seguinte modo: 

(A) “Quando da ocorrência do episódio narrado na Bíblia”. 

(B) “Após o ocorrido narrado na Bíblia”. 

(C) “Ao ocorrer o episódio narrado na Bíblia”. 

(D) “No momento em que o episódio narrado na Bíblia ocorreu”. 

(E) “Na ocorrência do episódio narrado na Bíblia”. 

11 
A frase “Crescei e multiplicai-vos”, se colocada na mesma pessoa, 
no singular, deveria assumir a seguinte forma: 

(A) “Cresce e multiplique-se”. 

(B) “Cresça e multiplique-se”. 

(C) “Cresce e multiplica-te”. 

(D) “Cresça e multiplica-te”. 

(E) “Cresce e multiplique-te”. 

12 
Assinale a opção que indica a frase que se apresenta na voz 
passiva. 

(A) “Na medida em que se interioriza.” 

(B) “o pecado original foi um ato sexual”. 

(C) “mesmo sem ser entendido no assunto”. 

(D) “não sou entendido em nenhum assunto”. 

(E) “o homem teria sido feito para viver num paraíso”. 

13 
“nem recorreram à sapiência técnica e científica”. 

A estrutura sublinhada se repete em 

(A) “conhecer o bem e o mal”. 

(B) “Adão e Eva”. 

(C) “Crescei e multiplicai-vos”. 

(D) “universo físico e espiritual”. 

(E) “dono de todas as terras e de todos os mares”. 

14 
“A folha de parreira foi a primeira escamoteação da raça 
humana”. 

Assinale a opção que indica o significado contextualizado do 
termo “escamoteação”. 

(A) Falha ou pecado. 

(B) Ocultação ou disfarce. 

(C) Qualidade ou virtude. 

(D) Roupa ou vestimenta. 

(E) Decepção ou frustração. 

15 
A seguir, é apresentado o último parágrafo do texto I. 

“Repito: o pecado original não foi o sexo, o ato do sexo, prescrito 
pelo próprio latifundiário, dono de todas as terras e de todos os 
mares. A responsabilidade pelo pecado foi a soberba do homem 
em ter uma sabedoria igual à de seu Criador”. 

Sobre os componentes do último parágrafo do texto, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O termo “o ato do sexo” corrige um erro anterior. 

(B) O termo “prescrito” é um parônimo do termo “proscrito”. 

(C) O termo “latifundiário” se refere a Adão. 

(D) Após o “a” craseado foi omitido o termo “soberba”. 

(E) A forma verbal “repito” não se justifica por nada ter sido dito 
antes. 

16 
Assinale a opção que indica o termo sublinhado que deve ser 
considerado complemento 

(A) a folha de parreira. 

(B) estado de graça. 

(C) situação de felicidade. 

(D) dono de todas as terras. 

(E) igual à de seu Criador. 

17 
Assinale a opção que indica a frase em que o sujeito aparece 
posposto ao verbo. 

(A) “Há uma distorção generalizada”. 

(B) “a maçã ficou sendo um símbolo do sexo”. 

(C) “Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia”. 

(D) “A maçã de Steve Jobs não tem nada a ver com isso”. 

(E) “O pecado original não foi o sexo”. 

18 
Analise o segmento do texto I a seguir. 

“Na medida em que se interioriza pela meditação, deixando a 
barba crescer ou tomando banho no Ganges, o homem busca a si 
mesmo dentro do universo físico e espiritual. Quando atinge o 
nirvana, lendo a obra completa do meu amigo Paulo Coelho, ele 
vive uma situação de felicidade, num paraíso possível”. 

A única substituição inadequada, por poder apresentar outro 
significado é 

(A) “Na medida em que” = à proporção que. 

(B) “pela meditação” = por meio da meditação. 

(C) “deixando a barba crescer” = deixando que a barba cresça. 

(D) “tomando banho” = banhando-se. 

(E) “num paraíso possível” = num possível paraíso. 
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Atenção! A charge a seguir se refere às questões 19 e 20. 

 

19 
Assim como no texto I da prova, a charge acima 

(A) insere um tema moderno na história bíblica. 

(B) apresenta Eva como causadora do pecado original. 

(C) mostra a maçã como símbolo de sexo. 

(D) denuncia Deus como vingativo. 

(E) indica a presença da serpente no paraíso. 

20 
Na frase “Adão, nós somos unissex!”, a vírgula se justifica 

(A) pela antecipação de um adjunto adverbial. 

(B) pela presença de um vocativo. 

(C) pelo destaque de um aposto. 

(D) pela indicação de uma interjeição. 

(E) pela inversão da ordem direta. 

Legislação Específica 

21 
A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre dispõe que  
“O Município promoverá vida digna aos seus habitantes e será 
administrado com base nos seguintes compromissos 
fundamentais: (...)”. 

Sobre os compromissos fundamentais da LO do Município de 
Porto Alegre, analise as afirmativas a seguir. 

I. O município será administrado com base na transparência 
pública de seus atos. 

II. O município será administrado por meio da participação 
popular nas decisões. 

III. O município será administrado com base na descentralização 
político-administrativa. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

22 
O prefeito de Porto Alegre nomeia para a sua assessoria, cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração, o primo de um 
vereador da cidade. 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, esta 
nomeação é 

(A) regular, pois não desrespeita qualquer norma de vedação ao 
nepotismo. 

(B) regular, pois a vedação é destinada a impedir que o prefeito 
nomeie parentes seus, apenas.  

(C) irregular, pois a lei proíbe qualquer nomeação de parentes de 
vereadores.  

(D) regular, pois os cargos em comissão não poderão ser 
ocupados por cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, mas poderão ser ocupados por parente colateral ou por 
afinidade do prefeito ou de vereadores. 

(E) irregular, pois o primo do vereador somente poderia ser 
nomeado para assessorar o próprio vereador, e não o 
prefeito. 

23 
Sobre a concorrência de servidores municipais de Porto Alegre a 
cargos eletivos, assinale a afirmativa correta. 

(A) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até seis meses após o 
término do mandato, caso eleitos. 

(B) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até um ano após o 
término do mandato, caso eleitos. 

(C) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até um ano após a 
publicação dos resultados, em caso de não serem eleitos. 

(D) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos é garantida a estabilidade a 
partir da data do registro do candidato até seis meses após a 
publicação dos resultados, em caso de não serem eleitos. 

(E) Aos servidores da administração direta e indireta que 
concorram a cargos eletivos não há qualquer garantida de 
estabilidade, sejam ou não eleitos. 

24 
Assinale a opção que apresenta somente princípios previstos 
expressamente no Art. 37, caput, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

(A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
economicidade. 

(B) Liberdade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficácia. 

(C) Legalidade, indelegabilidade, moralidade, pluralidade e 
eficiência. 

(D) Legalidade, impessoalidade, modicidade, publicidade e 
eficiência. 

(E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
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25 
Acerca das disposições constitucionais sobre o servidor público 
da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício 
de mandato eletivo, considere as afirmativas a seguir. 

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

II. Investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será interrompido 
para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

26 
Segundo a Constituição da República, os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso 
público, são estáveis após três anos de efetivo exercício. 

Sobre a estabilidade funcional, analise as afirmativas a seguir. 

I. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado. 

II. O servidor público estável só perderá o cargo mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa. 

III. O servidor público estável só perderá o cargo mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei ordinária, assegurada ampla defesa. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

27 
De acordo com a Constituição Federal, é possível a acumulação 
de cargos públicos, havendo compatibilidade de horários, nas 
situações a seguir: 

I. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
segurança. 

II. Dois cargos de professor. 

III. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

Assinale: 

(A) se somente a situação I estiver correta. 

(B) se somente a situação II estiver correta. 

(C) se somente a situação III estiver correta. 

(D) se somente as situações I e II estiverem corretas. 

(E) se somente as situações II e III estiverem corretas. 

28 
Com relação às disposições gerais constitucionais, acerca da 
Administração Pública, analise as afirmativas a seguir. 

I. Ao servidor público civil é vedado participar associações 
sindicais ou de organizações que defendam os interesses da 
categoria. 

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

III. A lei exigirá concurso público para os casos de contratação 
por tempo determinado, a fim de atender às necessidades 
temporárias de interesse público, em momentos de crise. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

29 
As opções a seguir apresentam direitos dos servidores ocupantes 
de cargo público, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Salário mínimo, fixado em lei, capaz de atender às suas 
necessidades vitais básicas e de às de sua família. 

(B) Recebimento do 13º salário com base na remuneração 
integral. 

(C) Depósito de percentual do salário bruto para o fundo de 
garantia da estabilidade funcional. 

(D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos. 

(E) Gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo menos, 1/3 a 
mais do que o salário normal. 

30 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre,  
a autonomia do Município se expressa por meio da 

I. eleição direta dos Vereadores, obedecendo a densidade 
demográfica dos bairros. 

II. eleição direta do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

III. administração própria, no que respeita ao interesse local. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Conhecimentos Específicos 

31 
A influência de líderes no sistema logístico pode ser observada 
por meio de bases de poder como legitimidade, competência, 
coerção, referência e recompensa. 

A liderança conferida a partir da identificação com a pessoa que 
possui recursos desejáveis ou traços pessoais, está relacionada ao 
poder 

(A) coercitivo. 

(B) carismático. 

(C) hierárquico. 

(D) de recompensa 

(E) de perícia 

32 
Os indicadores de desempenho logístico são utilizados para 
avaliar e auxiliar o controle da performance da logística 
organizacional, monitorando as atividades logísticas e as 
referentes aos seus parceiros. 

Os indicadores que monitoram os serviços prestados pelos 
parceiros são classificados como indicadores de desempenho 
logístico 

(A) internos. 

(B) de armazenagem. 

(C) de gestão de estoques. 

(D) externos. 

(E) de atendimento ao cliente. 

33 
No contexto atual, marcado pelo interesse na expansão da 
logística nas organizações brasileiras, o profissional de logística 
vem sendo muito valorizado. 

Sobre o perfil do analista de logística, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. É o profissional que tem conhecimento técnico sobre 
logística, boa capacidade de comunicação e facilidade de 
trabalhar em equipe, interesse tecnológico, além de alta 
flexibilidade e adaptabilidade às mudanças. 

II. É o profissional que tem conhecimento tácito da otimização 
dos processos e experiência prática em logística e noções de 
planejamento e controle de gestão. 

III. São profissionais com experiência prática em logística, 
interesse tecnológico, hábeis em negociação e noções de 
planejamento e controle de gestão. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

34 
Um entendimento do conceito de logística reversa refere-se ao 
papel da logística no retorno de produtos, redução da fonte, 
reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, 
disposição dos resíduos, reforma, reparação e remanufatura. 

Nesse sentido, a respeito da logística reversa, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) A logística reversa aponta para a gestão de informações dos 
processos de fluxo direto na produção. 

(B) O processo de logística reversa se concentra na etapa de 
entrega do produto ao cliente. 

(C) A aplicação de técnicas de logística reversa tem como 
desvantagem os custos adicionais ao processo produtivo. 

(D) A aplicação de técnicas de engenharia reversa tem como uma 
das vantagens a diminuição de impactos ambientais. 

(E) A logística reversa tem como orientação as informações do 
ponto de origem para o ponto de consumo. 

35 
No atual cenário de alta competitividade, a atuação das 
organizações e empresas públicas e privadas tem se pautado na 
busca de inserção no mercado econômico mundial integrado. 
Para tanto, assume relevância o papel da logística para a 
racionalização dos seus processos produtivos de forma a 
maximizar os recursos organizacionais. 

Nesse sentido, as organizações que visam atuar 
competitivamente, devem coordenar suas atividades logísticas 
sob uma nova perspectiva, que considere a importância das 
análises logísticas como 

(A) conhecimentos táticos que contribuem como suporte para as 
decisões gerencias. 

(B) especialidades técnicas que contribuem como suporte para 
as decisões estratégicas. 

(C) elementos estratégicos essenciais para a formulação e para a 
tomada de decisões estratégicas. 

(D) conhecimentos táticos que contribuem como suporte para as 
decisões estratégicas. 

(E) elementos técnicos que contribuem como suporte para as 
decisões gerenciais. 

36 
A análise ergonômica do trabalho tem como propósito assegurar 
a adaptação do posto de trabalho, dos instrumentos e das 
máquinas e do ambiente às condições propícias que facilitem o 
rendimento do esforço humano. 

Um dos métodos de avaliação da carga postural durante o 
trabalho é conhecido como 

(A) ECR. 

(B) VMI. 

(C) CPFR. 

(D) OWAS. 

(E) QR. 

37 
Uma organização que adota a avaliação de estoques possui itens 
estocados com valores defasados em relação aos preços 
praticados no mercado. 

Assinale a opção que indica o método que pode ser adotado para 
análise de estoques. 

(A) CRM 

(B) FIFO 

(C) CRP 

(D) LIFO 

(E) QR 
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38 
Na década de 1990 as organizações adotaram programas 
institucionais e procedimentos operacionais voltados para a 
redução dos custos de produção e mais especificamente, dos 
custos logísticos ao longo da cadeia de suprimentos. Essas 
ferramentas de respostas rápidas, têm como propósito a 
formulação e o desenvolvimento de um conjunto de princípios 
direcionadores das ações do ambiente logístico. 

Sobre o procedimento conhecido como Estoque Gerenciado pelo 
Fornecedor (Vendor Managed Inventory), assinale a afirmativa 
correta. 

(A) É o sistema de parceria em que o fornecedor, por iniciativa 
própria, repõe de forma contínua os estoques do cliente, com 
base em informações de estoque obtidas via Internet ou 
outros meios. 

(B) É o sistema de previsão, planejamento e reabastecimento 
colaborativo que permite a colaboração aberta e segura em 
tempo real e se fundamenta em conjunto de requisitos que 
orientam os clientes e os fornecedores. 

(C) É o programa de reposição contínua que constitui iniciativa 
das organizações para o controle dos níveis de estoque com 
maior liberdade para o estabelecimento de políticas de 
suprimento. 

(D) É o sistema de ligação entre todos os elementos da cadeia de 
abastecimento por meio eletrônico que pode utilizar o fluxo 
direto entre fornecedores e usuários finais. 

(E) É o modelo estratégico de negócios no qual os fornecedores 
orientam sua atuação com o objetivo de oferecer uma 
resposta eficiente ao consumidor. 

39 
A mensuração do desempenho de um sistema logístico se faz por 
meio da definição e da construção de um grupo de indicadores 
de desempenho logístico que deve atender aos vários objetivos 
envolvidos na estratégia organizacional. 

Dentre os critérios utilizados para a criação de um indicador 
logístico, a abrangência é o critério relacionado ao indicador 

(A) que capta uma característica-chave do produto ou processo 
logístico. 

(B) suficientemente representativo do produto ou processo 
logístico. 

(C) fácil de comparar com referencias apropriadas. 

(D) de fácil compreensão e aplicação em diversos níveis 
organizacionais. 

(E) perene e gerado em procedimentos padronizados. 

40 
Alguns autores consideram que a logística representa a arte de 
armazenar, transportar e distribuir os recursos, produtos e 
informações de todas as operações, organizando e aplicando de 
forma racional e eficaz cada fase do processo a ser desenvolvido. 

No contexto atual, a integração setorial, um dos modelos para 
promover a integração logística, está relacionada à 

(A) utilização de novas ferramentas tecnológicas e à evolução dos 
processos relacionados a gestão de transportes. 

(B) possibilidade de desenvolvimento das responsabilidades de 
cada área e à gestão do conhecimento entre as diferentes 
áreas das organizações. 

(C) promoção da cooperação para além das fronteiras 
organizacionais, como a contratação de operadores logísticos 
especializados na customização dos clientes. 

(D) utilização de técnicas intensivas de tecnologia da informação 
para a transmissão das informações referentes ao 
relacionamento das organizações com o cliente. 

(E) atuação conjunta com a área de marketing da organização e a 
utilização de novas ferramentas tecnológicas. 

41 
Com relação às propriedades possíveis de serem utilizados em 
campos do tipo Moeda de um banco de dados criado no Access 
2010 BR, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) A propriedade “Máscara de Entrada” deve ser usada na 
definição de um campo utilizado para exibir a edição dos 
caracteres para conduzir a entrada de dados. 

(   ) A propriedade “Valor Padrão” deve ser usada para atribuir 
automaticamente o valor especificado a um campo quando 
um novo registro é adicionado. 

(   ) A propriedade “Regra de Validação” fornece uma expressão 
que deve ser falsa sempre que for adicionado ou alterado o 
valor do campo.  

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, V e F. 

(B) F, V e V. 

(C) V, F e F. 

(D) V, V e F. 

(E) F, F e V. 

42 
A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR. 

 

Em D17 foi inserida uma expressão que usa a função SOMASE, 
para determinar a pontuação do funcionário JOÃO, usando os 
conceitos de referência absoluta sobre as células de B5 a B13 e 
de D5 a D13, e de referência relativa sobre B17. Em seguida, essa 
expressão foi copiada para as células D18 e D19, para determinar 
as pontuações correspondentes aos funcionários MARIANA e 
PEDRO. 

Nessas condições, a expressão inserida em D18 foi 

(A) =SOMASE($B$5:$B$13;B18;$D$5:$D$13) 

(B) =SOMASE(&B&5:&B&13;B18;&D&5:&D&13) 

(C) =SOMASE(%B%5:%B%13;B18;%D%5:%D%13) 

(D) =SOMASE(#B#5:#B#13;B18;#D#5:#D#13) 

(E) =SOMASE(!B!5:!B!13;B18;!D!5:!D!13) 
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43 
Com relação ao 6 (Six) Sigma, analise as afirmativas a seguir. 

I. É uma estratégia gerencial para a melhoria da performance 
do negócio. 

II. Todas as pessoas da empresa, nos diferentes níveis de 
aprofundamento do programa, são responsáveis por 
conhecer e implementar seus conceitos e sua metodologia. 

III. Enfoca os objetivos estratégicos da organização e estabelece 
que todos os setores-chave para a sobrevivência e sucesso da 
empresa possuam metas de melhoria baseadas em métricas 
quantificáveis. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

44 
O Balanced Scorecard vê a empresa a partir de quatro 
perspectivas e os usuários devem desenvolver métricas, coletar 
dados e analisar o seu negócio em relação a cada uma delas. 

 

Sabendo que a perspectiva aprendizagem e crescimento é 
identificada por III, assinale a opção que indica, respectivamente, 
as denominações das perspectivas I, II e IV. 

(A) financeira, processos de negócios e produto 

(B) marketing, controle de qualidade e produto 

(C) financeira, processos de negócios e cliente 

(D) marketing, processos de negócios e cliente 

(E) financeira, controle da qualidade e cliente 

45 
O sistema de gestão de armazéns Warehouse Management 
System (WMS) otimiza todas as atividades operacionais e 
administrativas dentro do processo de armazenagem. 

Nesse sistema, a atividade picking é definida como a atividade 
responsável pela separação e preparação dos pedidos, pela 
coleta do mix correto de produtos, em suas quantidades corretas 
da área de armazenagem, satisfazendo as necessidades do 
cliente. 

A tabela a seguir faz uma comparação entre os tipos de picking. 

Tipo de 
picking 

Operadores 
por pedido 

Quantidade 
de produtos 

por vez 

Períodos para 
agendamento 
da atividade 

por turno 

I Discreto 1 1 1 

II mais de 1 1 1 

III 1 mais de 1 1 

IV 1 1 mais de 1 

Os tipos II, III e IV são denominados, respectivamente, picking 

(A) por lote, por zona e por onda. 

(B) por lote, por onda e por zona. 

(C) por zona, por lote e por onda. 

(D) por onda, por lote e por zona. 

(E) por onda, por zona e por lote. 

46 
A sobrevivência das empresas e organizações depende 
significantemente de planejamento e, nessa atividade, o 
orçamento desempenha papel fundamental. 

Sobre as características do orçamento base zero, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. Tem por objetivo examinar o custo-benefício ou análise de 
evolução de todos os processos, projetos e atividades. 

II. Tem por foco os objetivos e metas dos gestores para uma 
estimativa de vendas, fabricação e outras peças 
orçamentárias. 

III. É aplicado em atividades industriais, comerciais e de serviço, 
com ou sem fins lucrativos. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 



Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre – 2014 FGV - Projetos 

 

Nível Superior – Analista Administrativo (Analista de Logística) Tipo 1 – Cor Branca – Página 10 

 

 

47 
Durante um procedimento licitatório, o licitante X apresentou 
recurso contra a decisão de habilitação do licitante Y, alegando 
que apesar deste ter apresentado uma certidão negativa de 
débitos fiscais, emitida pela Receita Federal, conforme exigência 
editalícia, ela deveria ser desconsiderada, pois o recorrente tinha 
ouvido falar que o licitante Y possuía débitos com o Fisco federal. 

Nesse caso, assinale a opção que indica o resultado do recurso 
apresentado. 

(A) É procedente em parte, pois, diante da suspeita levantada 
pelo recorrente, o procedimento licitatório não poderia 
seguir seu curso, em atenção ao princípio da cautela. 

(B) É totalmente procedente, porque segundo o princípio da 
indisponibilidade do interesse público, a Administração não 
pode correr o risco de contratar com um licitante que esteja 
em situação irregular perante o Fisco. 

(C) É totalmente improcedente, na medida em que, pelo 
princípio da vinculação ao edital, se o licitante apresenta a 
certidão negativa de débitos exigida, a Administração não 
pode inabilitá-lo, pois o requisito foi formalmente atendido e 
isso basta nessa fase do procedimento licitatório. 

(D) É totalmente improcedente, pois os atos administrativos 
gozam da presunção de legitimidade e veracidade, e 
portanto, não podem ser desconsiderados com base em 
meras alegações, sendo necessária prova inequívoca para 
desconstituir a presunção que o acoberta. 

(E) É prejudicado, porque, em razão do atributo da presunção de 
legitimidade e veracidade dos atos administrativos, estes não 
podem ser objeto de questionamento. 

48 
Assinale a opção que indica os elementos vinculados dos atos 
administrativos. 

(A) Competência, motivação e finalidade. 

(B) Tempo, forma e objeto. 

(C) Competência, forma e finalidade. 

(D) Motivo e objeto. 

(E) Objeto e resultado. 

49 
Em relação ao controle dos atos administrativos, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O controle legislativo só pode recair sobre atos 
discricionários. 

(B) A Administração Pública está sujeita ao prazo de três anos 
para anular seus próprios atos administrativos. 

(C) O Poder Judiciário não pode anular atos administrativos por 
meros vícios de forma. 

(D) A Administração Pública pode revogar seus atos por motivo 
de conveniência e oportunidade ou anulá-los por motivo de 
ilegalidade. 

(E) O controle dos atos administrativos pela própria 
Administração Pública dispensa a observância do 
contraditório e da ampla defesa. 

50 
Um juiz recebeu uma ação popular visando à suspensão de um 
procedimento licitatório de contratação de serviço de 
engenharia, sob o argumento de que a modalidade licitatória 
adotada foi a concorrência, quando o correto seria a adoção da 
modalidade de convite. Considerando que o valor do objeto do 
contrato foi estimado em R$ 120.000,00, assinale a opção que 
indica o sentido da decisão judicial. 

(A) Procedente, pois as licitações de serviços de engenharia  
com valor estimado em até R$ 150.000,00 devem, 
obrigatoriamente, seguir a modalidade de convite. 

(B) Improcedente, porque a modalidade de concorrência pode 
ser adotada para qualquer licitação cujo valor estimado do 
contrato seja superior a R$ 100.000,00. 

(C) Improcedente, pois independentemente do valor do objeto 
estimado do contrato, a modalidade de concorrência sempre 
pode ser utilizada em licitações que tenham por objeto a 
contratação de serviços de engenharia. 

(D) Procedente, porque, apesar de não ser hipótese de adoção 
da modalidade de convite, o correto seria a utilização da 
tomada de preços e não da concorrência. 

(E) Procedente, na medida em que, para licitações cujo objeto 
seja a contratação de serviços de engenharia, a utilização da 
modalidade de concorrência está condicionada à estimativa 
do valor do contrato acima de R$ 1.500.000,00. 

51 
Em relação às hipóteses de dispensa de licitação, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) É dispensável a licitação para a celebração de contratos de 
prestação de serviços com as organizações sociais, 
qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão. 

(B) É dispensável, em qualquer hipótese, a licitação para obras e 
serviços de engenharia de valor de até 10% do limite previsto 
para modalidade de convite. 

(C) É dispensável a licitação para a celebração de quaisquer 
contratos nos casos de emergência ou de calamidade pública. 

(D) Não é dispensável a licitação para aquisição, por pessoa 
jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou 
serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criada para esse fim 
específico, em data anterior à vigência da Lei nº 8.666/93, 
mesmo que ofertados preços compatíveis com os de 
mercado. 

(E) É dispensável a licitação para a contratação de profissional de 
qualquer setor artístico diretamente ou por meio de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

52 
Com relação à modalidade de licitação de pregão, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. O pregão pode ser utilizado para a contratação de bens e 
serviços comuns. 

II. Não é cabível a utilização de pregão para a contratação de 
serviços de engenharia, ainda que classificados como 
comuns. 

III. No pregão os tipos de licitação podem ser de menor preço e 
de técnica e preço, mas não de melhor técnica. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(D) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(E) se somente a afirmativa I estiver correta. 
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53 
Com relação aos contratos administrativos, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. Fatos previsíveis, ainda que de consequências incalculáveis, 
que gerem desequilíbrio da equação econômico-financeira do 
contrato não geram direito à revisão contratual. 

II. A alteração unilateral do contrato pela Administração Pública 
pode recair sobre cláusulas regulamentares ou de serviço e 
sobre as cláusulas econômicas. 

III. A aplicação de sanções pelo descumprimento do contrato 
administrativo não pode se dar de forma cumulativa. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver incorreta. 

(B) se somente as afirmativas I e II estiverem incorretas. 

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem incorretas. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem incorretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem incorretas. 

54 
Com relação às garantias dos contratos administrativos, assinale 
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Em todo contrato administrativo deve haver previsão de ao 
menos um tipo de garantia, que, se não houver sido prevista 
no edital de licitação, deverá ser escolhida pela 
Administração Pública quando da celebração da avença. 

(   ) O seguro-garantia, a fiança bancária e a hipoteca de bens 
imóveis, são modalidades de garantia dos contratos 
administrativos. 

(   ) A garantia prestada pelo contratado será liberada ou 
restituída após a execução do contrato e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) F, F e V. 

(C) V, F e V. 

(D) F, V e V. 

(E) F, V e F. 

55 
As opções a seguir apresentam Princípios que regem as relações 
internacionais da República Federativa do Brasil, à exceção de 
uma. Assinale-a. 

(A) Prevalência dos Direitos Humanos. 

(B) Autodeterminação dos povos. 

(C) Solução impositiva de conflitos. 

(D) Igualdade entre os Estados. 

(E) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

56 
A Constituição Federal de 1988 estabelece a impossibilidade de 
discriminação baseada na idade do indivíduo, inclusive proibindo 
o trabalho dos menores. Mas o texto constitucional admite, 
excepcionalmente, a atividade laboral do menor a partir dos 

(A) quatorze anos, como desportista. 

(B) dezesseis anos, em trabalho noturno. 

(C) quatorze anos, como aprendiz. 

(D) dezesseis anos, como artista. 

(E) quatorze anos, no comércio. 

57 
Nos termos da Constituição Federal de 1988, a criação de um 
município ocorre mediante autorização expressa em lei estadual. 

Além disso, a criação de um município dependerá 

(A) da mobilização dos movimentos sociais. 

(B) de audiência pública prévia. 

(C) de avaliação popular. 

(D) de consulta prévia plebiscitária. 

(E) de referendo político-partidário. 

58 
Nos termos da Constituição Federal de 1988, são de exercício 
exclusivo para os servidores ocupantes de cargos efetivos 

(A) os cargos em comissão. 

(B) os empregos provisórios. 

(C) as designações permanentes. 

(D) os trabalhos preferenciais. 

(E) as funções de confiança. 

59 
O constituinte derivado modificou o sistema normativo das 
Medidas Provisórias para fortalecer a atuação do Poder 
Legislativo e determinar o seu exame em determinado período 
de tempo. Nos temos da Constituição Federal deve a Medida 
Provisória, sob pena de entrar em regime de urgência e acarretar 
o sobrestamento das demais deliberações legislativas, ser 
apreciada no prazo máximo de 

(A) dez dias. 

(B) quinze dias. 

(C) vinte e cinco dias. 

(D) trinta dias. 

(E) quarenta e cinco dias. 
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O Tribunal de Contas da União atua no âmbito da fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública.  
Ao identificar irregularidade na gestão do patrimônio público 
poderá multar os administradores públicos. 

De acordo com a Constituição Federal, essas decisões terão 
eficácia de 

(A) certidão positiva. 

(B) registro de débito. 

(C) título executivo. 

(D) dívida consolidada. 

(E) pendência administrativa. 
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