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1) Assinale a opção que NÃO apresenta uma característica da 
Teoria Neoclássica, segundo Chiavenato (2014). 

2) 

(A) Pragmatismo. 
(B) Reafirmação relativa dos postulados clássicos. 
(C) Ênfase nos objetivos e resultados. 
(D) Renúncia aos princípios gerais de administração. 
(E) Ecletismo nos conceitos. 

Segundo Chiavenato (2014), 
descentralização referem-se ao 
decisões devem ser tomadas. 
assinale a opção correta. 

a 

nível 
Com 

centralização e a 
hierárquico no qual as 

relação a esse assunto, 

(A) Centralização significa que 
decisões está alocada longe do 

(B) A falta de uniformidade nas 
vantagem da descentralização. 

a autoridade para tomar 
topo da organização. 

decisões constitui uma 

(C) Uma das desvantagens da descentralização é o fato de os 
gerentes ficarem mais próximos do ponto em que as 
decisões devem ser tomadas. 

(D) A centralização enfatiza as relações escalares, isto é, 
a cadeia de comando. 

(E) A delegação de autoridade concorre para diminuir a 
descentralização. 

3) Para Chiavenato(2014), a Gestão de Pessoas (GP) pode atuar 
em níveis distintos, assumindo diferentes responsabilidades 
e papéis. Em qual nível a GP atua quando se torna 
burocrática, rotineira e executara de práticas e atividades 
especializadas ao lidar direta e exclusivamente com pessoas? 

(A) Operacional. 
(B) Tático. 
(C) Intermediário. 
(D) Institucional. 
(E) Estratégico. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 

Concurso QC-IM/2015 
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4) Segundo Chiavenato (2014), Henri Fayol salienta 
empresa apresenta algumas funções básicas. Como 
podem ser citadas as Funções Técnicas que, nos dias 
estão relacionadas com: 

(A) compra, venda e permutação. 
(B) procura e gerência de capitais. 
(C) proteção e preservação dos bens e das pessoas. 
(D) a área de produção, manufatura ou operações. 
(E) a área de vendas/marketing. 

que toda 
exemplo, 
de hoje, 

5) Segundo Chiavenato (2014), Fayol define algumas funções para 
o administrador. Assim, qual é a função do administrador 
que leva a organização a funcionar e que possui o objetivo 
de alcançar o máximo retorno de todos os empregados no 
interesse dos aspectos globais do negócio? 

(A) Previsão. 
(B) Organização. 
( C) Comando. 
(D) Coordenação. 
(E) Controle. 

6) A Administração Científica de Taylor, para Chiavenato(2014), 
apresenta alguns princípios que devem ser seguidos pela 
gerência, EXCETO o princípio 

(A) de Preparo. 
(B) de Intensificação. 
(C) de Planejamento. 
(D) do Controle. 
(E) da Execução. 

7) Segundo Chiavenato(2014), qual o conceito no qual a 
Administração Científica se baseia que afirma que toda 
pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por 
recompensas salariais, econômicas e materiais? 

(A) Homo economicus. 
(B) Incentivos salariais e prêmios de produção. 
(C) Condições ambientais de trabalho. 
(D) Análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos. 
(E) Desenho de cargos e de tarefas. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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8) Na Administração por Objetivos (APO), segundo 
Chiavenato(2014), 
Objetivos. Sendo 

cada organização tem a sua Hierarquia de 
assim, pode-se afirmar que os objetivos 

(A) estratégicos são aqueles referentes a cada departamento 
da organização. 

(B) 
(C) 

operacionais 
táticos são 
totalidade. 

estão acima dos objetivos táticos. 
amplos e abrangem a organização como uma 

(D) operacionais se referem a cada atividade ou tarefa. 
(E) táticos estão acima dos objetivos estratégicos. 

9) Segundo Chiavenato (2014), com relação às novas abordagens 
da administração, assinale a opção correta. 

(A) O gerenciamento da qualidade total, além de evitar o 
enxugamento (downsizing) da organização, trouxe técnicas 
conhecidas como terceirização (outsourcing) e redução do 
tempo do ciclo de produção. 

(B) Uma das consequências da reengenharia de processos para 
a organização é o fato de que os departamentos tendem a 
desaparecer e ceder lugar a equipes orientadas para os 
processos e clientes. 

(C) Uma organização que adota o benchmarking apresenta como 
vantagem uma focalização interna e subjetiva para a 
fixação de metas e objetivos. 

(D) Apesar de ser um recurso diferente e não ocupar espaço 
físico, o conhecimento é considerado um ativo tangível. 

(E) O capital financeiro, mesmo na era da informação, ainda 
é considerado um recurso mais importante do que o 
conhecimento. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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10) Segundo Chiavenato (2014), com relação às diferentes 
abordagens da administração, assinale a opção INCORRETA. 

(A) A Teoria Estruturalista 
organizacional": o homem que 
papéis em várias organizações. 

focaliza 
desempenha 

o "homem 
diferentes 

(B) Para Frederick Herzberg, existem dois fatores que 
orientam o comportamento das pessoas em situações de 
trabalho: fatores higiênicos e fatores motivacionais. 

(C) A definição de Desenvolvimento Organizacional (DO) 
pressupõe certas características, como a orientação 
contingencial para a qual o DO não segue um procedimento 
rígido e imutável. 

(D) Com o advento da Teoria Geral dos Sistemas, os 
princípios do reducionismo, do pensamento analítico e do 
mecanicismo passam a ser substituídos pelos princípios 
do expansionismo, do pensamento sintético e da 
teleologia. 

(E) A Teoria da Contingência explica que não existe 
relativismo nos princípios gerais de administração. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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11) Coloque F (Falso) ou V (Verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
com relação ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), 
segundo Giacomoni (2012) e Piscitelli (2014), e assinale a 
opção correta. 

( ) A Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou o significado e 
a importância da LDO ao lhe atribuir a incumbência de 
disciplinar inúmeros temas específicos. 

( ) É vedado, ao conteúdo da LDO, o estabelecimento da 
política de aplicação das agências financeiras oficiais 
de fomento. 

( ) Os Planos Plurianuais substituíram os planos nacionais 
de desenvolvimento, e sua vigência cobrirá o período 
compreendido entre o início do segundo ano do mandato 
presidencial e o final do primeiro exercício do mandato 
subsequente. 
A iniciativa da elaboração da proposta orçamentária 
anual é sempre do Poder Executivo. 
A Constituição faz menção expressa aos planos e 
programas, regionais e setoriais, que serão elaborados 
em consonância com a LOA. 

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

12) Segundo Giacomoni (2012), com relação aos recursos para a 
abertura de créditos adicionais, qual modalidade de recurso 
deve considerar os saldos dos créditos adicionais 
transferidos do exercício anterior e as operações de 
créditos a eles vinculadas? 

(A) Excesso de arrecadação. 
(B) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício anterior. 
(C) Produto de operações de crédito. 
(D) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 

de créditos adicionais. 
(E) Receita orçamentária total. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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13) Com relação aos métodos específicos de gestão apresentados 
por Marshall Junior (2010), assinale a opção INCORRETA. 

(A) 

(B) 

( c) 

(D) 

(E) 

O trabalho em equipe é a preocupação em trabalhar com 
pessoas (especialistas) de diversas áreas, de forma 
interdisciplinar. É uma das principais características 
do método Análise de Valor. 
O método benchmarking competitivo 
comparam atividades semelhantes 

ocorre 
dentro 

quando se 
da própria 

organização, a fim de que suas características 
principais possam competir. 
Como metodologia, o seis sigma associa um rigoroso 
enfoque estatístico a um arsenal de ferramentas, que são 
utilizadas com o objetivo de caracterizar as fontes de 
variabilidade e de demonstrar como esse conhecimento 
pode ser utilizado para controlar e aperfeiçoar os 
resultados dos processos. 
Voltado para o pensamento do cliente, o método quality 
function deployment (QFD) consiste em garantir a 
observância das demandas do mercado, tanto ao 
desenvolvimento de atributos, características e 
especificações do produto, quanto à seleção e ao 
desenvolvimento de equipamentos, métodos e controles de 
processo. 
O Quanto (valor-alvo) é uma etapa para a elaboração da 
Casa da Qualidade que estabelece para cada "como" um 
valor-alvo que deve ser alcançado de modo a garantir a 
satisfação do cliente. 

14) Assinale a opção que, segundo Chiavenato (2014), apresenta o 
processo pelo qual a organização atrai candidatos no Mercado 
de Recursos Humanos (MRH) para abastecer seu processo 
seletivo. 

(A) Recrutamento. 
(B) Seleção de Pessoas. 
(C) Desenho de Cargos. 
(D) Modelo Clássico de Desenho de Cargos. 
(E) Descrição de Cargos. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 

Concurso 
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15) De acordo com Matias-Pereira (2012), assinale a opção que 
apresenta uma característica da Administração Pública 
Burocrática. 

16) 

(A) Orienta-se para resultados. 
(B) Evita adotar procedimentos rígidos. 
(C) Define indicadores de desempenho. 
(D) É autorreferente. 
(E) Flexibiliza as relações de trabalho. 

Segundo Piscitelli 
Prestações de Contas, 

(2014), com relação 
é correto afirmar que: 

a Tomadas e 

(A) é considerada a instauração da tomada de contas especial 
como medida de rotina, devendo ser adotada juntamente 
com as providências administrativas internas para 
caracterização ou elisão do dano, sem a obtenção do 
devido ressarcimento ao erário. 

(B) terão sua situação perante a fazenda nacional 
evidenciada na tomada de contas anual, o ordenador de 
despesas, o agente pagador e o responsável pela guarda 
ou administração de valores e outros bens da união, com 
exceção do agente recebedor. 

(C) tanto nos casos de tomadas como nos de prestações de 
contas, a legislação vem dando ênfase crescente às 
informações sobre a execução dos programas, à 
compatibilização dos aspectos físico e financeiro, à 
eficiência e eficácia e ao desempenho das atividades do 
órgão ou entidade. 

(D) na hipótese de ocorrência de qualquer ilegalidade da 
despesa ou irregularidade de contas, o órgão de 
contabilidade analítica ou os órgãos de controle no 
exercício de suas funções identificarão período e agente 
responsável pelo ato administrativo pertinente. A 
natureza do ato não será considerada. 

(E) não ocorrendo conluio, mas havendo dano ao erário em 
consequência de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconómico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 
valores públicos praticado por responsável não 
relacionado no rol de responsáveis, o órgão de controle 
interno não deverá recomendar a instauração de processo 
de tomada de contas especial. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 

Concurso QC-IM/2015 
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17) Segundo Matias-Pereira (2012), a reforma e a modernização do 
Estado 

(A) podem ser entendidas como um simples processo de 
transição das estruturas políticas e econômicas. 

(B) Surgiram de maneira diminuta na agenda política mundial 
a partir do final dos anos 70. 

(C) Tiveram suas origens quando o modelo de Estado 
estruturado pelos países desenvolvidos no pós-guerra 
entrou em crise no final da década de 70. 

(D) Podem ser entendidas como um processo de transição de 
estruturas administrativas. 

(E) Vieram substituir um modelo de Estado de pouca 
intervenção na vida social. 

18) Segundo Chiavenato (2014), o planejamento pode ser 
considerado um processo constituído de uma série sequencial 
de seis passos, sendo o primeiro deles 

(A) desenvolver premissas quanto às condições futuras. 
(B) analisar as alternativas de ação. 
(C) escolher um curso de ação entre as várias alternativas. 
(D) definir os objetivos. 
(E) implementar o plano e avaliar os resultados. 

19) De acordo com Matias-Pereira(2012), como se denomina o 
conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os 
decisores governamentais a prestar contas dos resultados de 
suas ações, garantindo maior transparência e exposição das 
políticas públicas? 

(A) Governança. 
(B) Governabilidade. 
(C) Reforma do Estado. 
(D) Boa Governança. 
(E) Accountability. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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20) Segundo Chiavenato (2014), o processo 
desenvolve-se ao longo de etapas. 
apresenta a primeira dessas etapas. 

(A) Identificar a situação. 
(B) Obter informação sobre a situação. 

decisório é complexo e 
Assinale a opção que 

(C) Gerar soluções ou cursos alternativos de ação. 
(D) Transformar a solução ou curso de ação escolhido em ação 

efetiva. 
(E) Avaliar os resultados obtidos. 

21) Para compor o estoque de uma empresa, foram comprados, à 
vista, materiais de escritório. Utilizando o método de 
partidas dobradas, segundo a Equipe de Professores da 
FEA/OSP (2010), assinale a opção correta com relação aos 
lançamentos contábeis. 

(A) Debita-se a Conta Estoques e 
(B) Debita-se a Conta Estoques e 
(C) Debita-se a Conta Estoques e 

pagar. 
(D) Credita-se a Conta Estoques 

pagar. 
(E) Credita-se a Conta Estoques 

22) Saber priorizar as ações e 
gerência eficaz. Sendo assim, 
(2010), quando os dados 
priorização mais indicado 

(A) estrela decisória. 
(B) GOT. 
(C) checksheet. 
(D) pareto. 
(E) diagrama de dispersão. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 

são 
é 

9/27 

Credita-se a Conta Caixa. 
Debita-se a Conta Caixa. 
Credita-se a Conta Contas a 
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23) Segundo Piscitelli (2014), o sistema contábil está 
e~truturado em subsistemas de informações: orçamentário, 
patrimonial, custos e compensação. Tais subsistemas devem 
ser integrados entre si e a outros subsistemas de 
informações com o objetivo de subsidiar a administração 
pública sobre: 

(A) transações efetuadas entre unidades pertencentes ao 
orçamento fiscal e da seguridade social com pessoas ou 
unidades de entes distintos. 

(B) avaliação da movimentação patrimonial proveniente de 
transações entre unidades pertencentes ao orçamento do 
mesmo ente ou de entes distintos. 

(C) bens provenientes de transações efetuadas entre unidades 
pertencentes ao orçamento fiscal e da seguridade social. 

(D) avaliação dos resultados obtidos na execução das ações 
do setor público com relação à economicidade, à 
eficiência, à eficácia e à efetividade. 

(E) eventos internos em que há relações com outras 
entidades. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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24) Com relação à Contabilidade de Custos, 
Martins (2010), assinale a opção INCORRETA. 

segundo Eliseu 

(A) Para utilizar o Custeio Baseado em Atividades (ABC), é 
necessária a definição das atividades relevantes dentro 
dos departamentos, bem como dos direcionadores de custos 
de recursos que irão alocar os diversos custos 
incorridos às atividades. 

(B) O uso da taxa de aplicação de custos indiretos de 
produção produzirá consequências por causa dos erros de 
previsão de duas espécies: no volume de produção e no 
próprio valor monetário dos custos. 

(C) A teoria das restrições trata da identificação de 
gargalos dos sistemas produtivos com o objetivo de 
otimizar a produção nesses pontos e, assim, maximizar o 
lucro da empresa. 

(D) O fundamental na análise das variações dos Custos 
Indiretos de Produção é a localização da razão das 
diferenças. Na variação de eficiência, pode-se ter tido 
um problema de mercado, incontrolável pela empresa, ou 
uma falha no departamento de vendas, sanável com medidas 
adequadas. 

(E) A empresa tem controle de seus custos e despesas quando 
conhece os que estão sendo incorridos, verifica se estão 
dentro do que era esperado, analisa as divergências e 
toma medidas para correção de tais desvios. 

25) O resultado obtido do confronto entre contas de receitas e 
despesas dentro do período contábil, segundo a Equipe de 
Professores da FEA/USP (2010), é uma das principais causas 
que fazem variar 

(A) as contas de resultado. 
(B) o patrimônio líquido. 
(C) a depreciação acumulada. 
(D) as perdas nos itens monetários. 
(E) as contas de correção monetária. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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26) Segundo Maranhão 
identificação e ao 
afirmar que: 

e Macieira 
mapeamento de 

(2010), com 
processos, 

relação à 
é correto 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

os Fatores 
confundidos 
melhorias 

Críticos de Sucesso (FCS) não devem ser 
com necessidades, objetivos ou metas de 

de processo. FCS são atributos indispensáveis 
para a eficiência e a eficácia de um processo, inserido 
em um determinado contexto temporal. 
após a validação do Diagrama de Contexto pela equipe, é 
hora de controlar e medir a execução do trabalho, 
estabelecendo a melhor sequência para o levantamento de 
dados. 
é importante que a validação das informações coletadas 
no mapeamento inicialmente seja realizada com as pessoas 
que têm autoridade, isto é, poder de decisão sobre o 
processo e, em seguida, com as pessoas que forneceram a 
informação. 
com o diagrama de contexto não se 
primeiro sentimento da situação atual 
está sendo mapeado, necessitando-se 
complementares ao processo. 

consegue ter o 
do ambiente que 
de informações 

a existência satisfatória dos Fatores Críticos de 
Sucesso (FCS) em um processo assegura que um outro 
processo, com o qual tenha interface, esteja 
necessariamente provido das condições ideais de sucesso, 
caso esse outro processo dependa de particulares FCS não 
implementados. 

27) Segundo Eliseu Martins (2010), com relação aos princípios 
contábeis aplicados à contabilidade de custos, se um 
estoque, avaliado pelo custo de aquisição (mercadoria) ou de 
fabricação (produto), estiver ativado por um valor que 
exceda seu valor de venda, deve ser reduzido ao montante 
deste último, considerando o menor valor de custo ou de 
mercado. Essa regra se refere a qual Princípio contábil? 

(A) Competência ou confrontação entre despesas e receitas. 
(B) Custo histórico como base de valor. 
(C) Consistência ou uniformidade. 
(D) Materialidade ou relevância. 
(E) Conservadorismo ou prudência. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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28) Analise as afirmativas abaixo, com relação ao 
orçamento-programa e ao orçamento tradicional, segundo 
Giacomoni (2012). 

I É com base na classificação por 
o orçamento-programa é elaborado e 
como executado e controlado. 

atividades que 
apresentado, bem 

II - No orçamento tradicional, o controle 
honestidade dos agentes governamentais 
no cumprimento do orçamento. 

visa avaliar a 
e a legalidade 

III- O processo orçamentário tradicional é 
processos de planejamento e programação, 
funções executivas da organização. 

baseado nos 
incluindo as 

IV - Ao contrário do Programa, cuja utilidade maior está em 
propiciar análises e avaliações ao nível dos escalões 
superiores, a Atividade é o instrumento de 
operacionalização do orçamento. 

Assinale a opção correta. 

(A) 
(B) 

(C) 
(D) 
(E) 

Prova 
Profissão 

Apenas as afirmativas 
Apenas as afirmativas 
Apenas as afirmativas 
Apenas as afirmativas 
Apenas as afirmativas 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 

I, II e 
I, III 
II e IV 
I e III 
I, II e 
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29) Com relação à Contabilidade Geral, para a atribuição de 
preços aos inventários, utilizando o critério PEPS (o 
primeiro que entra é o primeiro que sai), considere que a 
empresa tem um estoque inicial, no dia 01/01/2015, composto 
de 20 unidades de motores (iguais), adquiridos por R$ 
80.000,00 cada um, num total de R$ 1.600.000,00, e que, num 
determinado mês, ocorreram as operações constantes no quadro 
abaixo: 

DATA OPERAÇÃO VALOR UNITÁRIO (R$) 
06/01/2015 Compra de 5 unidades 83.000,00 
10/01/2015 Compra de 15 unidades 87.000,00 
15/01/2015 Venda de 10 unidades 85.000,00 
21/01/2015 Venda de 25 unidades 88.000,00 
26/01/2015 Compra de 18 unidades 84.000,00 
28/01/2015 Venda de 5 unidades 87.000,00 

Com base nas informações acima, assinale a opção que 
apresenta o valor do estoque ao final do dia 28/01/2015. 

(A) 1.600.000,00 
(B) 1. 512. 000, 00 
(C) 1.305.000,00 
(D) 800. 000, 00 
(E) 435.000,00 

30) Segundo a Equipe de Professores da FEA/USP (2010), pode-se 
considerar alguns conceitos 
Sendo assim, o capital que 
patrimônio líquido e abrange 
variações é denominado capital 

(A) Próprio. 
(B) Nominal. 
(C) de Terceiros. 

de capital na Contabilidade. 
corresponde ao conceito de 

o capital inicial e suas 

(D) Total à Disposição de Terceiros. 
(E) Inicial. 

Prova 
Profissão 

Amarela 
ADMINISTRAÇÃO 
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31) Analise as afirmativas abaixo, com relação ao Orçamento 
Público, segundo Piscitelli (2014) 

I O processo legislativo tem início com a apreciação dos 
projetos de lei relativos ao orçamento anual, pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento 
comum. 

II - O Presidente da República poderá enviar mensagens ao 
Congresso Nacional para propor modificação no projeto 
de lei orçamentária enquanto não iniciada a votação, na 
Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta. 

III- Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder 
Legislativo dispõe de 30 dias para estabelecer a 
programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso, de forma a cumprir as metas 
estabelecidas. 

Assinale a opção correta. 

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

Prova 
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32) Segundo Almeida (2012), correlacione as características dos 
princípios fundamentais do controle interno a seus 
respectivos princípios 
que apresenta a sequência 

e assinale, 
correta. 

a seguir, a opção 

CARACTERÍSTICAS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

I - Conciliações bancárias (recon- ( ) Acesso aos ativos 
ciliação do saldo da conta 
corrente bancária segundo o 
livro razão da contabilidade, 
com o saldo do extrato emitido 
pelo banco) . 

II - Limitar aos funcionários o ( ) Amarrações do sistema 
manuseio de numerário recebido 
antes de ser depositado em 
conta corrente bancária. 

III- Conferência 
cálculos 
depreciações) 

independente 
(cálculos 

(A) (II) (I) (-) (III) 
(B) (III) (II) (I) (-) 
(C) (I) (-) (II) (III) 
(D) (-) (I) (III) (II) 
(E) (II) (III) (I) (-) 

Prova 
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ADMINISTRAÇÃO 

16/27 

dos 
das 

() Confronto dos ativos 
com os registros 

( ) Custos do controle x 
benefícios 

Concurso QC-IM/2015 



33) De acordo com o previsto no Decreto 6.170/2007, assinale a 
opção correta. 

(A) É vedada a celebração de convênios e contratos de 
repasse com entidades privadas sem fins lucrativos cujo 
valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

(B) Somente órgãos ou entidades da administração pública 
direta e indireta podem figurar como convenente. 

(C) A contrapartida do convenente deve ser obrigatoriamente 
financeira. 

(D) Os convênios ou contratos de repasse com entidades 
privadas sem fins lucrativos deverão ser assinados pelo 
Ministro de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade 
da administração pública federal concedente, sendo 
vedada a delegação dessa competência. 

(E) Denomina-se contratante o órgão da administração pública 
federal direta ou indireta responsável pela 
transferência dos recursos financeiros destinados à 
execução do objeto do convênio. 

Prova 
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34) De acordo 
desfazimento 

com Bittencourt 
do procedimento 

(2014), com relação ao 
licitatório e à rescisão 

contratual, assinale a opção correta. 

(A) Por se tratar de ato próprio da Administração, a 
revogação da licitação não está estritamente 
condicionada à ocorrência de fato superveniente de 
interesse público devidamente comprovado. 

(B) A anulação do procedimento licitatório por vicio, em 
regra, não gera a obrigação de indenização ao 
particular, salvo se ocorrer após a celebração do 
contrato e execução de parte do objeto. 

(C) A declaração de nulidade do contrato opera 
retroativamente, impedindo os efeitos que ele 
originalmente deveria produzir, mas não desconstituindo 
os já produzidos. 

(D) Atrasos superiores a noventa dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, podem ensejar a 
rescisão contratual mas não a suspensão do cumprimento 
das obrigações do contratado, em razão da continuidade 
do serviço público. 

(E) A rescisão unilateral ou administrativa ocorre quando 
uma das partes pleiteia ao Poder Judiciário o 
desfazimento do contrato, que ocorrerá por sentença do 
Juízo competente. 

Prova 
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35) Com relação à Lei 8.112/1990, analise as afirmativas abaixo. 

I - A readaptação ao antigo cargo ocupado decorre da 
reprovação de servidor estável em estágio probatório 
para outro cargo. 

II - É irregular a fixação em edital de validade superior a 
dois anos para um concurso público. 

III- É vedada a acumulação de cargos públicos remunerados, 
ressalvados os casos previstos na Constituição. 

IV - A responsabilidade administrativa do servidor não é 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria. 

V - A idade mínima de dezoito anos e a nacionalidade 
brasileira são requisitos básicos para investidura em 
cargo público. 

Assinale a opção correta. 

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
(D) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

36) Segundo Carvalho Filho (2014), com relação aos poderes dos 
agentes públicos, assinale a opção correta. 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Prova 
Profissão 

Excesso de poder é a forma de abuso de poder própria da 
atuação do agente público e pode ocorrer quando este 
invade indevidamente as atribuições cometidas a outro 
agente. 
Desvio de poder é uma das formas de abuso de poder, e se 
caracteriza pela invocação, pelo agente público, do 
exercício de atividades que a lei não lhe conferiu. 
A discricionariedade do agente público não se submete ao 
controle judiciário quanto à finalidade da conduta, mas 
somente no tocante à oportunidade e à conveniência. 
Poder de polícia é a prerrogativa conferida ao agente 
público de complementar as leis, a fim de permitir sua 
efetiva aplicação. 
A autoexecutoriedade é 
polícia administrativo 
imperatividade de que se 
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37) A Lei 10.520/2002 instituiu 
Estados, Distrito Federal e 
bens e serviços comuns. Sobre 
é correto afirmar que 

o pregão no âmbito da União, 
Municípios para aquisição de 

essa modalidade de licitação, 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

durante a sessão, o autor da proposta mais baixa e os 
autores das três melhores ofertas que estejam até 10% 
acima da melhor oferta poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos até a declaração do vencedor. 
é permitida a exigência de garantia de proposta, 
limitada a cinco por cento do valor do contrato. 
quando não houver a interposição de recurso, caberá ao 
Pregoeiro adjudicar o objeto da licitação ao vencedor; 
caso haja, decidido o recurso, a adjudicação caberá à 
autoridade competente. 
a fase externa se inicia com o levantamento de 
necessidades e com a cotação de 
no âmbito do Ministério da 
pregoeiro e de membro da 
obrigatoriamente desempenhadas 

preços no mercado local. 
Defesa, as funções de 
equipe de apoio serão 

por militares. 

38) De acordo com Carvalho Filho (2014), qual é o pressuposto 
clássico de validade dos atos administrativos que se funda 
na necessidade de distribuição das tarefas dentre os agentes 
do Estado, e representa o círculo definido por lei dentro do 
qual os agentes podem exercer sua atividade legalmente? 

(A) Objeto. 
(B) Forma. 
(C) Competência. 
(D) Motivo. 
(E) Finalidade. 

Prova 
Profissão 
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39) Segundo Almeida (2012), o objetivo do auditor externo ou 
independente é emitir sua opinião sobre as demonstrações 
financeiras examinadas. Para atingir esse objetivo, o 
auditor necessita planejar adequadamente seu trabalho e 
seguir alguns passos de auditoria. Sendo assim, qual é o 
último procedimento que deve executar antes da emissão do 
parecer? 

(A) Avaliar o controle interno. 
(B) Avaliar as evidências. 
(C) Executar a revisão das contas contábeis. 
(D) Efetuar a revisão analítica. 
(E) Estabelecer natureza, datas e extensão dos procedimentos 

de auditoria. 
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40) Com relação à Lei 8.666/93, assinale a opção correta. 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

A licitação destina-se a garantir a 
princípio constitucional da eficiência, 

observância do 
a seleção do 

menor preço para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
Convite é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, devidamente 
cadastrados, escolhidos e convidados em número mínimo de 
3 (três), pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais interessados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 72 horas da apresentação das 
propostas. 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o 
contratado fica sujeito, garantida a prévia defesa, a 
sofrer as sanções administrativas de multa, advertência, 
suspensão temporária e declaração definitiva de 
inidoneidade, podendo a sanção de advertência ser 
aplicada juntamente com as demais. 
Os contratos administrativos não admitem transferência a 
terceiros e devem ser executados diretamente pelo 
contratado, sendo vedada a subcontratação, ainda que 
parcial, da obra, serviço ou fornecimento do objeto do 
contrato. 
Os membros das comissões de licitação respondem 
solidariamente por todos os atos praticados por elas, 
exceção feita à posição individual divergente 
devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na 
reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

41) Segundo Carvalho Filho (2014), o princípio da Administração 
Pública não expresso na Constituição, que enfatiza que os 
bens e interesse públicos não pertencem à Administração, mas 
apenas são geridos e conservados por ela em prol da 
coletividade é o princípio da 

(A) indisponibilidade. 
(B) segurança jurídica. 
(C) legalidade. 
(D) moralidade. 
(E) supremacia do interesse público. 
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42) Um financiamento, a ser liquidado em prestações anuais 
iguais e sucessivas de R$ 1.000,00, é realizado a uma taxa 
de 10% ao mês, no regime de juros compostos. Considerando 
que o valor do principal é de R$ 2.486,85, que a primeira 
parcela vence 30 dias depois da liberação dos recursos e que 
o prazo da operação é de três meses, o valor de amortização 
contido na segunda prestação é de, aproximadamente: 

(A) R$ 826, 45 
(B) R$ 751, 32 
(C) R$ 513, 15 
(D) R$ 486, 85 
(E) R$ 173, 55 

43) Um investidor dispõe de um capital de R$ 25.000,00 e o 
divide em dois principais, A e B. Sabendo que esses 
montantes foram aplicados por um mesmo período de 2 anos 
a taxas de juros simples de, respectivamente, 40% e 25% ao 
ano, e que o somatório dos juros obtidos nas duas 
operações foi de R$ 41.100,00, então, os valores dos 
principais A e B são, respectivamente: 

(A) R$ 9.000,00 e R$ 16.000,00 
(B) R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00 
(C) R$ 12.000,00 e R$ 13.000,00 
(D) R$ 11.500,00 e R$ 13.500,00 
(E) R$ 8.000,00 e R$ 17.000,00 
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44) Uma empresa possui, para determinado produto, demanda de 
1.000 unidades ao ano. O custo de aquisição do produto é de 
R$ 100,00 por unidade, os custos fixos associados a cada 
ressuprimento totalizam R$ 200,00, e a empresa estabeleceu 
uma taxa de oportunidade do capital de 10% ao ano. 
Considerando, segundo Peter Wanke (2011), a expressão para a 
determinação do tamanho de lote econômico pelo critério de 
minimização dos custos totais, com demanda constante e 
assumindo que toda a demanda para o produto deve ser 
atendida, isto é, não havendo faltas ou pendências, assinale 
a opção correta. 

(A) O tamanho de lote econômico desse produto, para a 
empresa, é maior que 250 unidades. 

(B) O tempo esperado entre dois ressuprimentos, adotado o 
tamanho de lote econômico, é inferior a dois meses. 

(C) Adotado o tamanho de lote econômico como tamanho de 
lote, os custos totais de ressuprimento esperados para 
um ano são menores que R$ 850,00. 

(D) Adotado o tamanho de lote econômico como tamanho de lote 
de ressuprimento, serão realizadas, no mínimo, seis 
viagens de ressuprimento durante o ano. 

(E) Se os custos fixos de ressuprimento forem reduzidos para 
R$ 50,00, o tamanho de lote econômico para esse produto 
será inferior a 180 unidades. 
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45) Com relação aos canais de distribuição, 
(2015), assinale a opção correta. 

segundo Novaes 

(A) A utilização de canais de distribuição hibridos é 
recomendada quando há grande diversidade de tipos de 
consumidor, e se caracteriza pela concentração de 
funções no último elemento da cadeia de suprimentos. 

(B) A existência de intermediários no canal de distribuição 
pode se justificar pelo ganho de eficiência decorrente 
da concentração de esforços da empresa em atuar apenas 
em sua principal competência. 

(C) A adoção de canais múltiplos de distribuição de forma 
eficiente demanda que exista uma forte liderança de um 
dos participantes da cadeia sobre os demais. 

(D) Dentre os tipos de amplitude de canal, a amplitude 
unitária ou distribuição exclusiva está relacionada a 
produtos do dia a dia, cujo volume de vendas depende 
fortemente da disponibilidade do produto. 

(E) A eliminação de funções intermediárias no canal de 
distribuição é realizada com mais facilidade em mercados 
maduros, relacionados a produtos já estabelecidos, 
quando a demanda empurrada, exercida pelo distribuidor, 
é forte o bastante para compensar a queda na demanda 
puxada ao longo da cadeia. 

46) Segundo Puccini (2011), como se denomina a taxa de juros 
própria para cada indivíduo ou empresa, que representa o 
custo de oportunidade do capital investido, e que funciona 
como elemento de comparação para a decisão do investidor 
sobre aceitar ou rejeitar um investimento? 

(A) Taxa interna de retorno. 
(B) Payback Descontado (PBD). 
(C) Taxa líquida. 
(D) Taxa nominal. 
(E) Taxa mínima de atratividade. 
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47) Segundo Novaes (2015), assinale a opção correta sobre a 
distribuição física da produção. 

(A) A flexibilidade modal da distribuição física de produtos 
pressupõe a existência de um elenco de opções de 
modalidades de transporte. A melhor combinação dentre as 
alternativas de transporte à disposição de um embarcador 
é aquela que corresponde ao menor custo total no menor 
tempo de resposta possível. 

(B) o transporte marítimo conhecido como grande cabotagem é 
aquele realizado por ligações marítimas com países 
próximos, como, no caso do Brasil, o Uruguai e a 
Argentina. 

(C) Transporte multimodal pode ser definido como aquele que 
conjuga duas ou mais modalidades, com preocupação 
exclusiva na integração física e operacional entre as 
modalidades. 

(D) No Brasil, a lotação completa e a carga fracionada são 
as formas mais usadas de transporte de carga rodoviário. 
o transporte por carga fracionada é a escolha 
predominante na transferência de produtos entre a 
fábrica e um centro de distribuição, pois permite a 
utilização de um veículo maior e a eliminação de 
operações intermediárias. 

(E) O transporte ferroviário apresenta maior capacidade de 
carga e maior eficiência em custos operacionais diretos, 
sendo competitivo independentemente da distância a ser 
percorrida. Entretanto, sua utilização é limitada no 
Brasil em função dos altos custos fixos de conservação e 
operação. 

48) Segundo Novaes (2015), o método de previsão de demanda 
quantitativo, com variaveis endógenas, que permite 
incorporar os efeitos da sazonalidade no modelo de previsão 
e que necessita do registro de uma série extensa de dados a 
serem analisados é denominado 

(A) amortecimento exponencial. 
(B) regressão simples. 
(C) análise de Market share. 
(D) regressão múltipla. 
(E) média móvel. 
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49) Segundo Puccini (2011), com relação às taxas de juros, 
assinale a opção correta. 

(A) Taxas de juros proporcionais são aquelas referenciadas a 
unidades de tempo diferentes que, ao serem aplicadas a 
um mesmo principal durante um mesmo prazo, produzem um 
mesmo montante acumulado ao final do prazo, no regime de 
juros compostos. 

(B) Taxas equivalentes são taxas referenciadas a unidades de 
tempo diferentes que, ao serem aplicadas a um mesmo 
principal, durante um mesmo prazo, produzem um mesmo 
montante acumulado no final daquele prazo, no regime de 
juros simples. 

(C) Taxa efetiva é aquela em que a unidade referencial de 
seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos 
de capitalização. 

(D) 

(E) 

Taxa nominal é uma taxa de juros 
referencial de seu tempo coincide com a 
dos períodos de capitalização, sempre 
ano. 

em que a unidade 
unidade de tempo 
referenciada ao 

Taxa real de juros é aquela que 
inflação. Deste modo, a taxa 
maior que a taxa nominal. 

incorpora o fenômeno da 
real de juros é sempre 

50) Uma aplicação foi remunerada, no regime de juros compostos, 
a uma taxa de juros real de 20% ao ano. A taxa de 
juros nominal 
inflação de 10% 

(A) 10% ao ano. 
(B) 12% ao ano. 
(C) 21% ao ano. 
(D) 30% ao ano. 
(E) 32% ao ano. 

dessa aplicação, considerando uma taxa de 
ao ano para o período, será de 
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