LÍNGUA PORTUGUESA

A formação do Brasil - LYA LUFT
“A gente quer a sensação não apenas de ser
brasileiro, amar este país complicado, e lutar por ele,
mas de ter isso reconhecido de uma forma mais clara
e melhor”.
Sempre me preocupam posições aleatórias ou
radicais, com ou sem fundo ideológico, com respeito à
formação étnica e cultural do Brasil (ainda existe
realmente o ideológico, ou tudo é jogo do grande
partido do PIP, o Partido do Interesse Próprio, que às
vezes parece ser o preponderante neste país?).
Temos oficialmente o Dia do Índio e o Dia do Negro.
Divulgam-se e se promovem programas, disciplinas,
mil atividades quase sempre relacionadas ao índio e
ao negro. Mais do que justo. O primeiro, porque foi o
morador desta terra, quando aqui chegamos e o
destruímos. O segundo, porque com seu sangue,
sofrimento e trabalho duro construiu parte disso que
somos e provou que não somos nada santos, pois
tínhamos escravos - como boa parte do mundo tinha,
incluindo tribos africanas e povos dos mais variados
que, vergonha, opróbrio, escravizavam grupos
vencidos em guerras.
Porém, eu gostaria que houvesse mais disciplinas,
festejos, ensinamentos, referências aos outros povos
e raças que nos fizeram. Os portugueses, italianos,
alemães, japoneses, árabes, poloneses, judeus, e
tantos mais, sobretudo aqueles que nos povoaram,
fizeram crescer, que nos civilizaram e ainda
sustentam com suor, trabalho - e às vezes lágrimas até o dia de hoje. Que nos tornam esse país vasto e,
contraditório, problemático, pré-adolescente, que
ainda somos - com todos os encantos e disparates
que essa fase da vida costuma oferecer.
E gostaria que não só pequenas comunidades em
cidades grandes ou no interior comemorassem a
cultura de determinados grupos, mas que isso fizesse
parte da agenda oficial. Por que não o Dia do Alemão,
do Judeu, do Árabe, do Italiano, por exemplo? Do
Polonês ou do Português, por exemplo? Pois todos
merecem todos contribuem igualmente, todos à sua
maneira foram sacrificados, às vezes vilipendiados,
não entendidos. Todos sofreram. Meus antepassados,
já escrevi isso mais de uma vez, vieram da Alemanha
há
quase
100
anos,
passaram
privações
inimagináveis em navios, embora não acorrentados.
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Foram convocados para povoar, no meu caso, uma
região bem aqui no sul do Brasil, onde foram largados
de mãos vazias de recursos e ouvidos cheios de
promessas não cumpridas. Receberam umas poucas
ferramentas, nada mais. Enfrentaram tribos hostis,
animais ferozes, natureza e clima estranhos, doenças
desconhecidas e isolamento devido ao idioma. As
criancinhas morriam em quantidades assustadoras, os
doentes eram tratados com chás e orações, pequenos
cemitérios cresciam como cogumelos. Aos poucos
mandaram buscar mais pessoas, médico, pastor,
padre, professor, e foram-se construindo casas,
povoados, vilas, hoje florescentes cidades de todos os
tamanhos. Apesar das dificuldades da língua, foramse aclimatando, e se consideram tão brasileiros
quanto eu, de cinco ou mais gerações nesta terra
amada. Isso deve merecer consideração especial.
Escrevo isso como poderia escrever se tivesse
antepassados japoneses ou árabes, judeus ou
italianos. A gente quer a sensação não apenas de ser
brasileiro, amar este país complicado, e lutar por ele,
mas de ter isso reconhecido de uma forma mais clara
e melhor. Vamos aprender danças e rituais indígenas,
comidas e cultos e palavras africanas, mais do que
certo: pois somos resultado e mistura de tudo isso.
Mas vamos, então, ter outras datas, referências,
homenagens e aprendizados mais amplo e mais
justos sobre as culturas e etnias que igualmente nos
formaram como somos hoje, e vão continuar, cada
uma do seu jeito e no seu ritmo, promovendo o país
com que tanto sonhamos, onde todos têm hora, voz e
vez garantidas e apreciadas.
FONTE: LUFT, Lya. In: VEJA, nº 2264 de 11 de abril
de 2012. (Com adaptações).
QUESTÃO 01
A partir da leitura do texto, infere-se que a autora
defende:
(a) Categoricamente, que apenas o dia do índio deva
ser comemorado no Brasil.
(b) O respeito por todos aqueles que contribuíram
para a formação da nação brasileira, independente de
formação étnica ou cultural.
(c) De forma majoritária, que apenas alguns são
reconhecidos no Brasil como responsáveis pela
constituição da nação.
(d) Que apenas no Brasil todos são iguais.
(e) No Brasil, o dia do índio é respeitado apenas por
força de lei.
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QUESTÃO 02
No 4º parágrafo, no primeiro período, Lya Luft
apresenta
seu
posicionamento
quanto
à
comemoração de datas culturais: “E gostaria que
não só pequenas comunidades em cidades
grandes ou no interior comemorassem a cultura
de determinados grupos, mas que isso fizesse
parte
da
agenda
oficial”.
Sobre
esse
posicionamento, é CORRETO afirmar que a autora:
(a) Destaca que o Brasil somente poderá ser
considerado um país que valoriza suas culturas, no
momento em que, oficialmente, instituir datas precisas
em seu calendário.
(b) Não aprecia as culturas locais em detrimento de
uma cultura nacional instituída oficialmente.
(c) Propõe que as comemorações, sejam elas de
macro ou micro representação, devem ser
comemoradas nacionalmente.
(d) Estabelece que apenas a cultura nordestina não é
privilegiada.
(e) Impõe que apenas a cultura do sudeste seja
incluída no calendário nacional.
QUESTÃO 03
A partir da leitura do texto e de suas
configurações
estilísticas,
composicional
e
temática, é possível afirmar que ele pertence ao
gênero discursivo:
(a) Memorial, uma vez que a autora relembra fatos
que marcam sua vida a partir da chegada de seus
antepassados ao Brasil para constituição da nação e
da cultura brasileira.
(b) Carta manifesto, cujo objetivo é apresentar um
ponto de vista a partir de reivindicações precisas
sobre uma temática coletiva neste caso, a respeito do
papel da cultura na formação de um povo.
(c) Notícia, na qual autora busca apresentar ao leitor,
a partir de informações precisas e exaustivas,
detalhes da formação do povo brasileiro.
(d) Comentário jornalístico, pois apresenta a opinião
de um jornalista a respeito de uma temática central
abordada pela revista.
(e) Artigo de opinião, no qual se busca convencer o
outro sobre determinada ideia, influenciando-o e
transformando
seus
valores
por
meio
da
argumentação a favor de uma posição, e de refutação
de possíveis opiniões divergentes.
QUESTÃO 04
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brasileiro, amar este país complicado, e lutar por
ele, mas de ter isso reconhecido de uma forma
mais clara e melhor”. Assim, é possível afirmar
que:
(a) O pronome ele foi utilizado como elemento de
retomada a partir do processo textual de referenciação
de anáfora indireta.
(b) Tem-se um caso de introdução de novo referente
textual, uma vez que o pronome ele introduz, na
superfície textual, um referente ainda não ativado.
(c) O pronome ele foi utilizado como anafórico
associativo, pois introduz um referente novo (Brasil)
por meio da exploração de relações metonímicas.
(d) Embora “ele” seja um pronome do caso reto, de
acordo com a Gramática Normativa Brasileira, no
fragmento acima foi utilizado como pronome relativo.
(e) O pronome isto foi introduzido como estratégia
textual de referenciação anafórica associativa.
QUESTÃO 05
No excerto: “Pois todos merecem, todos
contribuem igualmente, todos à sua maneira foram
sacrificados, às vezes vilipendiados, não
entendidos”. (4º parágrafo). A palavra em
destaque pode ser substituída sem prejuízo de
sentido por:
(a) Desacreditados.
(b) Homenageados.
(c) Reconhecidos.
(d) Corrompidos.
(e) Considerados.
QUESTÃO 06
Na passagem: “Sempre me preocupam posições
aleatórias ou radicais, com ou sem fundo
ideológico, com respeito à formação étnica e
cultural do Brasil (ainda existe realmente o
ideológico, ou tudo é jogo do grande partido do
PIP, o Partido do Interesse Próprio, que às vezes
parece ser o preponderante neste país?)”. A
expressão em destaque aparece entre vírgulas
para:
(a) Introduzir uma ideia conclusiva para o período.
(b) Servir como aposto resumitivo de todo o parágrafo.
(c) Expressar uma ideia de explicação sobre uma
sigla.
(d) Demarcar um termo estrangeiro.
(e) Exercer a função de adjunto adverbial de modo.

Com relação aos aspectos semântico-lexicais e a
progressão textual, analise o excerto seguinte: “A
gente quer a sensação não apenas de ser
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente, conforme o novo
acordo ortográfico:
(a) Disciplina / Piscina / Correção / Impreção
(b) Intercessão / Piscina / Colmeia / Infraestrutura
(c) Disciplina / Intersessão/ Sucesso / Essencial
(d) Colméia / Excesso / Veemente / Rescentimentos
(e) Infra-estrutura/ Disperta / Reflexão / Frequência
QUESTÃO 08
Com relação ao sujeito discursivo presente no
texto, verificamos que há predomínio da:
(a) 1ª Pessoa do singular.
(b) 1ª Pessoa do plural.
(c) 2ª Pessoa do singular.
(d) 2ª Pessoa do plural.
(e) 3ª Pessoa do singular.
QUESTÃO 09
O articulador textual “mas” utilizado em: “Esse
triste capítulo passou. Deixou marcas, como todos
os males deixam, mas estamos trabalhando, eu
acho, num país com menos preconceito e mais
respeito pelas diferenças, sejam quais forem”,
pode ser substituído, sem perda de sentido, por:
(a) Embora.
(b) Sempre que.
(c) Visto que.
(d) Sendo que.
(e) Contudo.
QUESTÃO 10
Considere a situação fictícia abaixo para marcar a
opção correta.
O Reitor da Universidade Federal do Amapá, por
meio de documento institucional, resolve
designar a servidora Cassandra Martins Nunes,
matrícula SIAPE 3344567, ocupante do cargo
efetivo Assistente em Administração, para
exercer a função de Diretora do Departamento de
Extensão - DEX, CD-3, da referida universidade.
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(a) Ofício.
(b) Ata de deliberação.
(c) Ato normativo.
(d) Atestado.
(e) Portaria.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 11
Abrindo o arquivo "tarefa.doc" que está salvo na
área de trabalho do Windows, editando-o através
do Microsoft Word e salvando-o com o mesmo
nome em um “pendrive” que está inserido no
computador, usando a opção "Salvar Como" do
Word, é correto afirmar que:
(a) O arquivo salvo na área de trabalho e no
“pendrive” contém o mesmo conteúdo.
(b) Ao salvar o arquivo "tarefa.doc" no “pendrive”, o
arquivo anteriormente salvo na área de trabalho é
removido automaticamente.
(c) Ocorre um erro ao salvar o arquivo no “pendrive”,
pois já existe um arquivo com o mesmo nome na área
de trabalho.
(d) Apenas o arquivo da área de trabalho contém as
últimas alterações.
(e) Apenas o arquivo salvo no “pendrive” contém as
últimas alterações.
QUESTÃO 12
Por padrão, ao colar um arquivo para uma pasta
que já contém um arquivo com o mesmo nome, o
Sistema Operacional Windows:
(a) Substitui o arquivo sem aviso algum.
(b) Substitui o arquivo e exibe uma mensagem
informando que o arquivo foi substituído.
(c) Exibe uma mensagem informando que não é
possível colar o arquivo, pois já existe um arquivo com
o mesmo nome.
(d) Exibe uma mensagem perguntando se o usuário
deseja substituir o arquivo já existente, exibindo
alguns dados dos arquivos, tais como tamanho e data
de modificação, permitindo que o usuário opte por
substituir ou não o arquivo.
(e) Envia automaticamente o arquivo já existente para
a lixeira.
QUESTÃO 13

Para essa legalização da ocupação do cargo
destacado acima, o documento a ser emitido pela
Reitoria da UNIFAP deverá ser:

Para criar convites personalizados para os
servidores de uma universidade, dispondo de uma
tabela Excel contendo as colunas NOME, SETOR e
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SEXO, pode-se usar a função mala direta do Word
2007. Neste caso, para fazer a distinção de gênero
(usar o termo "Prezado" para o sexo masculino e
"Prezada" para o sexo feminino, por exemplo) sem
alterar a planilha Excel, qual deve, primeiramente,
ser a sequência de comandos?
(a) Correspondência - > Realçar Campos de
Mesclagem
(b) Correspondência - > Inserir Campo de Mesclagem
(c) Correspondência - > Regras - > Se ... Então ...
Senão
(d) Referências - > Realçar Campos de Mesclagem
(e) Inserir - > Inserir Campo de Mesclagem
QUESTÃO 14
Inserindo a fórmula =$A$1+$B1+C1 na célula D1,
copiando a célula D1 e colando na célula E2, esta
apresentará a seguinte fórmula:
(a) =$A$1+$B2+D2
(b) =$A$1+$B2+C2
(c) =$A$2+$B2+D2
(d) =$A$2+$B1+D2
(e) =$B$2+$C2+D2
QUESTÃO 15
Que tipos de arquivos uma página da internet
pode disponibilizar para download?
(a) Apenas arquivos com extensões .PDF e .DOC;
(b) Apenas arquivos com extensões .PDF, .DOC e
.ZIP.
(c) Apenas arquivos com extensões .PDF, .DOC, .ZIP
e .JPEG.
(d) Apenas arquivos com extensões .PDF, .DOC, .ZIP,
.JPEG e .BMP.
(e) Qualquer tipo de arquivo.
QUESTÃO 16
De que maneira deve-se proceder para enviar de
forma rápida um email para 900 destinatários
diferentes, de forma que os destinatários não
possam visualizar os endereços eletrônicos dos
demais?
(a) Inserir os 900 endereços eletrônicos no campo
"Para", separados por vírgula ou ponto e vírgula,
digitar a mensagem e enviar.
(b) Inserir os 900 endereços eletrônicos no campo
"Cc", separados por vírgula ou ponto e vírgula, digitar
a mensagem e enviar.
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(c) Inserir os 900 endereços eletrônicos no campo
"CCo", separados por virgula ou ponto e vírgula,
digitar a mensagem e enviar.
(d) Enviar um email para cada destinatário, totalizando
900 emails.
(e) Inserir os 900 endereços eletrônicos nos campos
"Cc" e "CCo", digitar a mensagem e enviar.
QUESTÃO 17
Os dispositivos de armazenamento externo mais
usados atualmente são os pendrives e os HDs
externos. Com relação a eles, é correto afirmar
que:
(a) Atualmente a capacidade máxima dos pendrives é
de 64Gb e a capacidade máxima dos HDs externos é
de 1Tb.
(b) Atualmente a capacidade máxima dos pendrives é
de 32Gb e a capacidade máxima dos HDs externos de
500Gb.
(c) Atualmente já existem pendrives com capacidades
superiores a 5Tb e HDs externos com capacidades
superiores a 1Pb.
(d) Atualmente já existem pendrives com capacidades
superiores a 64Gb e HDs externos com capacidades
superiores a 1Tb.
(e) Atualmente a capacidade máxima dos pendrives é
de 64Mb e a capacidade máxima dos HDs externos é
de 1Gb.
QUESTÃO 18
Qual a sequência de comandos utilizadas no Excel
2007 para imprimir uma planilha contendo uma
tabela de 1000 linhas, repetindo a primeira linha da
tabela no início de todas as páginas?
(a) Usar o atalho SHIFT+R e especificar a linha a ser
repetida.
(b) Layout da Página - > Imprimir Títulos, e especificar
a linha a ser repetida.
(c) Dados - > Imprimir Títulos, e especificar a linha a
ser repetida.
(d) Exibição - > Visualizar quebras de Página, e
especificar a linha a ser repetida.
(e) Referências - > Visualizar quebras de Página, e
especificar a linha a ser repetida.
QUESTÃO 19
No MS Word, qual das ações abaixo pode ser
executada através do atalho SHIFT+F3?
(a) Alterar todas as letras
maiúsculas.
(b) Deletar o texto selecionado.

selecionadas

para
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(c) Negritar o texto selecionado.
(d) Criar uma tabela e inserir automaticamente cada
palavra do texto em uma linha.
(e) Alinhar o texto selecionado à direita da página.
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QUESTÃO 24
Qual a sequência correta da tabela verdade
abaixo?
p

QUESTÃO 20
No MS Excel, qual o comando usado para contar o
número de células contendo a expressão "SIM",
entre as células B10 e B100?
(a) =SOMA (B10:B100;"SIM").
(b) =CONT.SE(B10:B100;"SIM").
(c) =CONTAR("SIM"; B10:B100).
(d) =CONTAR(B10:B100;"SIM").
(e) =SOMAR(B10:B100;"SIM").
RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 21
De quantas maneiras podemos ordenar 12 livros
diferentes em uma prateleira?
(a) 479001600
(b) 25986
(c) 144
(d) 12
(e) 2

q

V

F

V

V

F

V

F

F

~(p^q)

(a) F V F F
(b) V V V F
(c) F F F F
(d) V V V V
(e) V F V V
QUESTÃO 25
Se x pertence à união dos conjuntos A e B, podese afirmar que:
(a) x pertence à A.
(b) x pertence à B.
(c) x pertence à A e x pertence à B.
(d) x pertence à A ou x pertence à B.
(e) x pertence à intersecção de A e B.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 22
Em uma sala existem 10 homens e 15 mulheres.
Escolhendo uma pessoa desta sala ao acaso, qual
a probabilidade de que a pessoa escolhida seja
um homem?
(a) 10%
(b) 33,3%
(c) 40%
(d) 50%
(e) 66,6%
QUESTÃO 23
Qual o próximo número da sequência 2, 3, 4, 6, 9,
14?
(a) 20
(b) 22
(c) 29
(d) 30
(e) 51

Nesta prova, foram elaboradas questões que, na
medida do possível, simulam o cotidiano da atividade
administrativa.
QUESTÃO 26
A Constituição Federal em seu Art. 37, Inciso XI
estabelece a possibilidade de “contratação por
tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público” (CF,
1988, grifo nosso). Sobre o trecho sublinhado,
assinale a alternativa que NÃO REPRESENTA uma
situação referente a tal necessidade.
(a) Admissão de professor substituto e professor
visitante.
(b) Admissão de professor e pesquisador visitante
estrangeiro.
(c) Admissão de profissional técnico-administrativo de
nível superior para atender demanda na área de
administração em instituição voltada para a pesquisa
e desenvolvimento tecnológico.
(d) Atividades técnicas especializadas no âmbito de
projetos de cooperação, com prazo determinado,
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implementados mediante acordos internacionais,
desde que haja, em seu desempenho, subordinação
do contratado ao órgão ou entidade pública.
(e) Admissão de professor, pesquisador e tecnólogo
substitutos para suprir a falta de professor,
pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo,
decorrente de licença para exercer atividade
empresarial relativa à inovação.
QUESTÃO 27
São deferidos aos servidores, entre outras, as
seguintes retribuições, gratificações e adicionais,
EXCETO:
(a) Retribuição por uso de material particular em
atividade de interesse público.
(b) Adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas.
(c) Gratificação natalina.
(d) Adicional pela prestação de serviço extraordinário.
(e) Gratificação por encargo de curso ou concurso.
QUESTÃO 28
Com a implantação de um programa de qualidade,
a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UNIFAP
(PROGEP) solicitou, de diversos servidores da
instituição a atualização cadastral de várias
informações.
Entretanto,
alguns
servidores
recusaram-se a fazê-la. Diante desse impasse,
assinale a alternativa CORRETA.
(a) A atualização é facultada, pois os dados cadastrais
somente são obrigatórios no momento da investidura
no cargo.
(b) A atualização é obrigatória, pois ao servidor é
proibido recusar-se a atualizar seus dados cadastrais
quando solicitado, conforme disposto na Lei nº
8.112/90.
(c) A atualização é facultada, pois não há previsão
legal para o exercício de tal atividade e nenhum
cidadão é obrigado a fazer algo senão em virtude da
Lei.
(d) A atualização é obrigatória, pois conforme o
disposto no Art. 116 da Lei nº 8.112/90, é dever do
servidor cumprir quaisquer ordens superiores.
(e) Nenhuma das respostas anteriores é verdadeira.
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(b) É proibido ao servidor (a) a participação nos
conselhos de administração e fiscal de empresas ou
entidades em que a União detenha, direta ou
indiretamente, participação no capital social ou em
sociedade cooperativa constituída para prestar
serviços a seus membros.
(c) É proibido ao servidor (a) atuar, como procurador
ou intermediário, junto a repartições públicas, para
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até segundo grau, cônjuge ou companheiro
(a).
(d) É proibido ao servidor (a) exercer comércio na
qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
(e) É proibido ao servidor (a) cometer a outro servidor
atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em
situações de emergência e transitórias.
QUESTÃO 30
Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de
1994, pode-se afirmar que:
I- É dever fundamental do servidor público exercer
com estrita moderação as prerrogativas funcionais
que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos
usuários do serviço público e dos jurisdicionados
administrativos.
II- É dever fundamental do servidor público manter
limpo e em perfeita ordem o local de trabalho,
seguindo os métodos mais adequados à sua
organização e distribuição.
III- É vedado ao servidor público atender com
presteza amigo ou parente até o 2º grau.
(a) Apenas o item I está correto.
(b) Apenas o item II está correto.
(c) Apenas os itens I e II estão corretos.
(d) Todos os itens estão corretos.
(e) Nenhum item está correto.
As questões de número 31 e 32 deverão ser
respondidas estritamente com base na Lei nº 9.784,
de 29/01/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.

QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

Quanto às proibições estipuladas aos servidores
pela Lei nº 8112/90, assinale a única alternativa
CORRETA:

Sobre o Processo Administrativo, assinale a única
alternativa CORRETA:

(a) É terminantemente proibido ausentar-se do serviço
durante o expediente.

(a) É expressamente proibida a cobrança de despesas
processuais.
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(b) Em todos os processos administrativos deverá
haver divulgação oficial de todos os atos.
(c) A edição de atos de caráter normativo pode ser
objeto de delegação.
(d) É impedido de atuar em processo administrativo o
servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou
administrativamente
com
a
companheira
do
interessado.
(e) Via de regra, deverá ser exigido reconhecimento
de firma nos atos do processo administrativo.
QUESTÃO 32
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entendimento equivocado quanto a quantidade a
ser adquirida. Além disso, o erro mostrou-se
insanável, pois o sistema não permitia sua
correção
sem
que
a
finalidade
fosse
comprometida, entretanto não houve ilegalidade.
Considerando esta situação, e conforme descrito
na Lei nº 8.666/93, esta licitação deverá ser:
(a) Cancelada.
(b) Revogada.
(c) Anulada.
(d) Eliminada.
(e) Invalidada.

O recurso administrativo não será conhecido
quando interposto:

QUESTÃO 35

I- Por meio de procuração.
II- Fora do prazo.
III- Após exaurida a esfera administrativa.

Assinale a alternativa que, depois de realizado o
trâmite legal necessário, NÃO REPRESENTA uma
possibilidade de contratação por meio de
dispensa de licitação.

Analisando o exposto acima é correto afirmar que:
(a) Todos os itens estão corretos.
(b) Todos os itens estão incorretos.
(c) Somente o item I está correto.
(d) Somente o item III está correto.
(e) Somente os itens II e III estão corretos.
QUESTÃO 33
Sobre as modalidades e tipos de Licitações,
conforme disposto na Lei nº 8.666/93, e
considerando as assertivas seguintes, assinale a
alternativa CORRETA:
I- A licitação do tipo convite somente pode ser
utilizada até o limite de R$ 80.000,00.
II- Na contratação de bens e serviços de
informática é obrigatória a utilização da licitação
na modalidade menor preço.
III- Na modalidade de licitação concorrência,
participam quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitação preliminar, possuam os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.
(a) Somente I está correto.
(b) Somente II está correto.
(c) Somente III está correto.
(d) Todas estão corretas.
(e) Todas estão erradas.
QUESTÃO 34
Em uma determinada licitação realizada pela
UNIFAP, constatou-se, na fase de lances, que um
erro de lançamento no sistema provocou um

(a) Contratação direta no valor total de R$13.000,00
de uma empresa fornecedora de passagem
rodoviária, depois de verificado que o preço é
compatível com o praticado no mercado, e prévia
realização de dois processos licitatórios, com o
mesmo objeto, os quais não apresentaram
interessados.
(b) Contratação emergencial de empresa prestadora
de serviços de manutenção predial, para reparo do
telhado de um laboratório de pesquisa da UNIFAP,
danificado em um vendaval, no valor total de
R$9.500,00.
(c) Contratação de pessoa física para restauração de
documentos históricos com autenticidade certificada,
sob responsabilidade do curso de História da UNIFAP,
no valor total de R$11.000,00.
(d) Aquisição de veículo tipo pick-up no valor total de
R$90.000,00 (preço compatível com o praticado no
mercado), a ser utilizado no Departamento de
Pesquisa da UNIFAP, com recursos concedidos pelo
Ministério da Educação (MEC).
(e) Aquisição de material de expediente para
realização de evento programado, no valor total de
R$7.500,00.
QUESTÃO 36
Identifique a alternativa que, depois de realizado o
trâmite legal necessário, REPRESENTA uma
possibilidade de contratação por meio de
inexigibilidade de licitação.
(a) Compra emergencial de vacinas para a Unidade
Básica de Saúde, vinculada a UNIFAP, em virtude de
calamidade pública.
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(b) Contratação de pintor, consagrado pela opinião
pública, para produção de quadros sob encomenda
para a UNIFAP.
(c) Aquisição de equipamento de alta tecnologia,
voltado exclusivamente para a pesquisa científica da
instituição,
com
recursos
provenientes
da
Financiadora de Projetos (FINEP).
(d) Aquisição de pão, hortifrutigranjeiros e outros
gêneros alimentícios para o Restaurante Universitário.
(e) Contratação de instituição brasileira sem fins
lucrativos, incumbida estatutariamente da pesquisa e
detentora de inquestionável reputação éticoprofissional.
QUESTÃO 37
Sobre o controle interno e externo na
Administração Pública, assinale a alternativa
CORRETA.
(a) O controle da legitimidade poderá ser exercido
pela própria administração que provocou o ato e pelo
Poder Legislativo. Desta maneira, o Poder Judiciário
fica impedido de exercer tal controle.
(b) O controle de mérito tem como objetivo a
verificação da eficiência, da oportunidade, da
conveniência e do resultado do ato controlado. Ele
normalmente é exercido pelo próprio poder que editou
o ato, entretanto, o Poder Legislativo deverá exercer
controle de mérito sobre os atos que o Poder
Executivo praticou.
(c) Atuando na fiscalização de atos administrativos da
UNIFAP, a Controladoria Geral da União (CGU)
exerce um controle externo, pois está vinculada à
Presidência da República, enquanto a UNIFAP é
vinculada ao Ministério da Educação.
(d) Por serem poderes vocacionados à fiscalização da
legalidade, as atividades de controle exercidas pelo
Poder Legislativo sobre o Judiciário são consideradas
internas.
(e) Todas as alternativas anteriores estão erradas.
QUESTÃO 38
A evolução histórica da Administração tem relação
direta com o desenvolvimento das suas principais
teorias. Identifique a alternativa que representa,
em sequência, a Teoria Administrativa com sua
respectiva ênfase.
I- Administração Científica de Taylor
II- Teoria da Burocracia de Max Weber
III- Teoria dos Sistemas
IV- Desenvolvimento Organizacional (DO)
(a) I-Estrutura; II-Estrutura, III-Ambiente; IVTecnologia.
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(b) I-Tarefa; II-Estrutura, III-Pessoas; IV-Ambiente.
(c) I-Tarefa; II-Tarefa, III-Pessoas; IV- Tecnologia.
(d) I-Tecnologia; II-Tarefa; III-Estrutura; IV- Ambiente.
(e) I-Tarefa; II-Estrutura; III-Ambiente; IV- Pessoas.
QUESTÃO 39
O planejamento é considerado por muitos autores
como a função administrativa mais importante.
Sobre esta função, assinale a alternativa que NÃO
REPRESENTA uma das cinco etapas para o
estabelecimento dos objetivos e da estratégia:
(a) Identificação do que a organização pode fazer.
Isso pode ser determinado pelo ambiente,
principalmente em termos da oportunidade de
mercado.
(b) Avaliação do que a organização deve fazer em
termos de seus recursos e capacidades.
(c) Decisão sobre o que a organização deveria fazer
em termos de seus recursos e capacidades.
(d) Determinação acerca do que a organização
deveria fazer em termos de suas obrigações para com
os segmentos da sociedade e seus acionistas.
(e) Definição dos detalhes operacionais vinculados
aos objetivos institucionais.
QUESTÃO 40
Um dos aspectos fundamentais da organização é a
definição precisa da estrutura organizacional.
Essa estrutura é representada por um gráfico
denominado organograma. Assinale a alternativa
que NÃO CORRESPONDE a uma das informações
expressas no citado gráfico.
(a) Os fluxos operacionais.
(b) A estrutura hierárquica, definindo os diversos
níveis da organização.
(c) Os órgãos componentes da estrutura.
(d) Os canais de comunicação que ligam os órgãos.
(e) Os nomes dos ocupantes do cargo.
QUESTÃO 41
Assinale a alternativa que descreva uma tarefa
mais próxima da função administrativa DIREÇÃO:
(a) Criação de um sistema de ponto eletrônico.
(b) Realização de reunião para execução de evento
imediato.
(c|) Realização de reunião da alta direção para
definição de objetivos estratégicos.
(d) Criação de Procedimentos Operacionais Padrão
(POP).
(e) Realização de estudo de mercado para
estabelecimento de nova filial.
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QUESTÃO 42
A seguir estão relacionadas etapas do processo
de controle. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a tais etapas:
(a) Estabelecer padrões de desempenho.
(b) Avaliar o desempenho atual.
(c) Comparar o desempenho atual com os objetivos
ou padrões.
(d) Estabelecer meios de comunicação entre os
setores produtivos.
(e) Adotar ação corretiva necessária.
QUESTÃO 43
Sobre os contratos administrativos identifique a
única alternativa CORRETA.
(a) A cláusula relativa às penalidades é facultada, pois
é obrigatória no Edital, o que tornar-se-ia redundante.
(b) Para contratação de obras, serviços e compras,
poderá ser exigido garantia de até vinte por cento do
contrato.
(c) O prazo para conclusão de obra poderá ser
prorrogado em virtude de alteração do projeto pela
Administração.
(d) O instrumento de contrato é obrigatório na
modalidade pregão.
(e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.
QUESTÃO 44
O ciclo orçamentário corresponde ao período de
tempo em que se processam as atividades típicas
do orçamento público. Sobre tal ciclo, identifique a
alternativa que NÃO CORRESPONDE a uma de
suas quatro grandes fases:
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Considerando o exposto, assinale a alternativa
que descreve CORRETAMENTE os dois fatores
principais, que segundo Herzberg, causam
satisfação ou insatisfação no trabalho:
(a) Fatores Higiênicos e Motivacionais.
(b) Fatores Fisiológicos e de Segurança.
(c) Fatores Afetivos e de Autoestima.
(d) Fatores Afetivos e de Auto realização.
(e) Fatores Fisiológicos e de Auto realização.
QUESTÃO 46
As atividades são precípuas da Administração de
Recursos Humanos. Dentre elas, assinale a
alternativa INCORRETA:
(a)
Promoção
de
melhorias
no
Ambiente
Organizacional.
(b) Desenvolvimento da estrutura Organizacional
(c) Avaliação de desempenho.
(d) Recrutamento e seleção de pessoal.
(e) Análise e descrição de cargos.
QUESTÃO 47
No exercício de suas atividades, a UNIFAP
consome por mês 800 unidades de pincel para
quadro branco. Sabe-se que demoram 04 (quatro)
meses entre o pedido do material e a efetiva
chegada do mesmo no Almoxarifado e existe um
estoque de reserva para cobrir um eventual atraso
na entrega, no total de 1.000 unidades. Utilizando
as informações dispostas e com auxílio do gráfico
abaixo, assinale a alternativa que contenha o
estoque
mínimo
e
o
estoque
máximo,
respectivamente.

(a) Elaboração e apresentação.
(b) Autorização legislativa.
(c) Autorização judiciária.
(d) Programação e execução.
(e) Avaliação e controle.
QUESTÃO 45
Um dos principais objetivos de um Setor de
Recursos Humanos em uma organização é criar o
ambiente ideal para que as pessoas se motivem.
Neste aspecto a “Teoria dos Dois Fatores” de
Herzberg teve um importante papel. Frederick
Herzberg foi um psicólogo norte-americano
nascido em 1923. Ele realizou uma pesquisa no
final dos anos 50, na qual fez perguntas a 203
engenheiros e contadores de Pittsburg a respeito
da satisfação e insatisfação no emprego.
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(a) 3200 e 4200.
(b) 4200 e 5200.
(c) 4200 e 6200.
(d) 4200 e 7200.
(e) Nenhuma das respostas anteriores.
QUESTÃO 48
A UNIFAP tem se expandido para o interior do
Estado do Amapá, a exemplo das unidades em
Laranjal do Jari e Oiapoque, além de outras que
advirão. Com esta expansão, diversas são as
dificuldades logísticas no suprimento de materiais
das unidades descentralizadas. Considerando a
temática, assinale a única alternativa CORRETA.
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Identifique a alternativa que NÃO corresponde a
tal função:
(a) Execução de avaliação de desempenho.
(b) Agrupar os órgãos e atividades em uma estrutura
lógica.
(c) Redefinir a estrutura organizacional.
(d) Designar pessoas para execução de tarefas.
(e) Coordenar os diferentes esforços.

(a) Não é necessário avaliar custos logísticos para
entrega de materiais nas unidades descentralizadas,
pois a licitação pode prever a entrega em diversos
locais, a critério da administração.
(b) Havendo a centralização das compras é
necessária a realização de um planejamento
coordenado, envolvendo o repasse de informações
precisas de todas as unidades supridas.
(c) É comum e regular, na gestão pública de materiais,
a conservação em estoque de materiais permanentes
como mesas e cadeiras.
(d) Não é exigível dos órgãos públicos a depreciação
de materiais permanentes.
(e) Na fase de estimativa de preços, a Lei nº 8.666/93
impõe que o valor máximo aceito pela administração,
na compra de materiais, seja o maior valor orçado.
QUESTÃO 49
Hersey e Blanchard (1986) defendem um modelo
de liderança conhecido como “Situacional”.
Assinale a alternativa que melhor descreve essa
doutrina:
(a) A divisão de tarefas e escolha dos colegas são
decisões do grupo. Não há nenhuma participação do
líder.
(b) O líder é objetivo e limita-se aos fatos nos elogios
ou críticas. Ele trabalha como orientador da equipe.
(c) Apenas o líder decide e fixa as diretrizes,
entretanto com intensiva participação do grupo.
(d) Há total liberdade para que o grupo possa tomar
decisões, com mínima participação do líder.
(e) Há adequação do exercício da liderança de acordo
com a conjuntura em que está envolvido.
QUESTÃO 50
As atividades
administrativa

abaixo se
chamada

referem à função
“ORGANIZAÇÃO”.
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