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Texto I
Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcaloide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar
E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
– Lá sou amigo do rei –
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
(Vou-me embora para Pasárgada. Manuel Bandeira.
"Bandeira a vida inteira". Alumbramento, Rio, 1986, p. 90)

01. Sobre o texto, é correto afirmar-se que
A) o poeta exalta a vida bucólica em uma terra distante para a qual deseja retornar.
B) é um poema centrado no desejo do poeta de escapar de sua dura realidade.
C) o eu-lírico se foca na busca incessante de novos e diferentes prazeres.
D) o poeta apresenta um sentimento nostálgico que o leva de volta à juventude.
E) a busca pelo poder é o que incita o poeta a deixar sua terra e ir para Pasárgada.
Texto II
Como o Estado Islâmico consegue sobreviver a ataques
A recaptura, por forças iraquianas, de grandes partes de Ramadi, que estava sob domínio do grupo autodenominado
Estado Islâmico, marca o mais recente revés do grupo extremista após este ter perdido outros locais, como Tikrit, Sinjar e
Baiji. Mas, apesar das derrotas – e de mais de um ano de bombardeios aéreos –, o Estado Islâmico mostrou ser incrivelmente
resistente. O grupo extremista recapturou parte do território perdido na Síria central e no leste, consolidou seu domínio
sobre áreas no entorno da cidade de Raqqa, no norte, e continua dominando a segunda maior cidade do Iraque, Mosul.
Como já aconteceu em outros casos, vitórias táticas não se traduziram em uma derrota estratégica do EI. E há motivos para
isso.
“O Daesh (acrônimo depreciativo em árabe para o EI) se intensifica e ataca praticamente a cada dois meses. O
presidente da Síria, Bashar al-Assad, e seus aliados nos bombardeiam em massa a cada meia hora. Você pode calcular as
mortes resultantes", diz um ex-combatente rebelde, que não quis ser identificado. Se a prioridade de combater Assad é clara
entre a oposição armada na Síria, a descentralização das estruturas de comando e controle dos rebeldes pode e vai causar
grandes reveses para a estratégia proposta pela coalizão liderada pelos EUA. Mas, infelizmente, esse não é o único problema.
Se comparado ao regime do Talibã, que caiu em uma campanha de dois meses com ataques de forças ocidentais
coordenadas e de forças rebeldes islamitas afegãs e seculares, descentralizadas, o EI prova ser mais resiliente.
Até agora, o EI sobreviveu a mais de oito mil ataques aéreos e à morte de mais de 10 mil de seus combatentes desde o
início da campanha de bombardeios, de acordo com o Departamento de Defesa americano. Mesmo assim, a organização não
tem grandes problemas para recrutar e mobilizar, principalmente depois da intervenção da coalizão ocidental. Sua resposta
aos ataques aéreos tem sido dispersar e esconder equipamentos e se misturar a civis, quando não está sob ataque direto.
O Estado Islâmico ainda tem capacidade de surpresa tática e de tirar vantagem de batalhas espaciais fluidas e
confusas. O grupo também mudou sua estratégia de terror em relação a cidades ocidentais. Antes dos ataques aéreos, houve
um ataque ligado ao EI em uma cidade ocidental. Desde o início dos bombardeios, foram mais de 25. Mas isso não quer dizer
que o EI não será derrotado em algum momento.
Retirado e adaptado de: www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151215_analise_forca_estado_islamico_lab

02. De acordo com o texto,
A) apesar de ter perdido milhares de seus combatentes, o Estado Islâmico continua tendo bastante força em regiões do
Iraque e da Síria.
B) a resiliência do Estado Islâmico tem a ver com sua grande capacidade militar, especialmente a de combate aéreo.
C) o autor do texto perdeu toda a esperança de que um dia o Estado Islâmico possa ser derrotado.
D) os Estados Unidos e o presidente sírio fazem parte de uma coalizão para combater o Estado Islâmico.
E) o Estado Islâmico foi derrotado na cidade iraniana de Ramadi, mas conseguiu recapturar a cidade de Raqqa, que fica
no norte da Síria.
03. Estão grafadas corretamente as palavras
A) essência, impecilho, quisestes.
C) exceção, assessoria, ânsia.
E) limpeza, explendor, excessivo.

B) obsecado, amortização, persuasão.
D) repercussão, pretencioso, sucinto.

04. Uma das palavras mal e mau está empregada corretamente na frase da opção
A) Mal chegou ao apartamento, começou a telefonar para os parentes.
B) O chefe está muito estressado. Creio que ele esteja de mau com a vida.
C) Os documentos estavam mau dispostos sobre a mesa, então ninguém sabia por onde o processo se iniciava.
D) Deve-se evitar fazer o mau às pessoas.
E) Seu mal humor ultrapassa todos os limites.
05. São acentuadas pela mesma regra:
A) papéis, heróis, baús.
C) bíceps, árvore, patético.
E) saúde, baía, egoísmo.

B) nós, sofá, pajé.
D) pôde, pôr, mês.

06. Com base na norma culta da língua portuguesa, o emprego do sinal de crase está inadequado na frase da opção
A) O jogo começara à uma hora da madrugada.
B) Eduardo declarou-se à Mônica.
C) Assisti à peça que está em cartaz no teatro municipal.
D) Eu irei à Brasília semana que vem.
E) À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar aqui comigo.
07. Na frase: “A Minha vizinha, ouvi dizer que teve um acidente”, encontramos a seguinte figura de linguagem:
A) Metonímia.
B) Anacoluto.
C) Catacrese.
D) Hipérbato.
E) Silepse.
08. Ainda em relação às figuras de linguagem, relacione as duas colunas.
I. Os microfones foram atrás dos jogadores.
II. Havia paixão no seu olhar, no seu olhar havia paixão.
III. Deitado na rede, meu pai lia um livro sonolento.
IV. Aquele grito áspero revelou tudo que ele sentia.
A sequência correta é
A) II, I, III, IV.
C) IV, II, I, III.
E) II, III, IV, I.

(
(
(
(

) Sinestesia
) Quiasmo
) Metonímia
) Hipálage

B) III, IV, II, I.
D) I, II, IV, III.

09. Há um substantivo epiceno na frase da opção
A) Se o indivíduo for cobiçoso e egoísta, assim será a sociedade.
B) Apesar da gravidade do acidente, a criança sofreu apenas alguns arranhões.
C) Ele é um jovem bastante competente e com um futuro brilhante.
D) Os lápis que dei para minha filha estão espalhados no chão da sala.
E) O tigre que assustava os moradores da região foi abatido perto da floresta.
10. Está correta a classificação da palavra destacada da frase da opção
A) Mandou-me ir embora, mas eu não o fiz. (pronome demonstrativo)
B) Certas pessoas do meu trabalho não pensam no bem comum. (adjetivo)
C) Desejo que você venha logo. (pronome relativo)
D) Não há nenhuma acusação contra ti. (pronome oblíquo átono).
E) Da minha casa até o trabalho, eu gasto em torno de um litro de gasolina. (artigo indefinido)
11. O elemento mórfico em destaque está inadequadamente identificado na palavra da opção
A) Livro – vogal temática.
B) Nasceram – radical.
C) Adjacentes – desinência de número.
D) Conta – desinência de gênero.
E) Falas – desinência número-pessoal.
12. A concordância nominal da palavra destacada está errada na opção
A) Havia menos pessoas do que o previsto na reunião.
B) Péssimo lugar e ocasião para tratarmos do assunto.
C) Bastante elogios o meu filho recebeu na reunião escolar.
D) Anexos ao processo, encaminhamos dois arquivos de áudio.
E) Eles estavam sós.
13. A regência verbal segue a norma culta em
A) Eles chegaram cedo na casa do amigo.
B) Ela obedeceu o código penal.
C) O grupo a informou que ela podia entrar no templo.
D) O rapaz lhe aludiu àqueles detalhes.
E) Eles preferiam muito mais brincar a trabalhar.
14. O emprego da vírgula é gramaticalmente facultativo em
A) Cristiano estudou todo o conteúdo, ou seja, todas as três apostilas.
B) Aqui está, crianças, o que eu havia prometido.
C) Queremos ir à praia. Não será, porém, nesta viagem.

D) Hoje, mais da metade da população está acima de peso.
E) Tua irmã, aluna do quarto ano, já está dispensada.
15. “Naquele momento, depois de tantos anos no comando da organização, aproximou-se a passos largos e determinados do
apogeu de sua carreira’’.
Sem prejuízo do sentido do enunciado, a palavra destacada pode ser substituída por
A) aclive.
B) auge.
C) devaneio.
D) ocaso.
E) crepúsculo.
16. A palavra destacada está empregada inadequadamente em
A) A família emigrou do Canadá no início da década de 90.
B) O projeto para descriminar o uso da maconha foi negado.
C) A bandeira é arriada todo dia no final da tarde.
D) O poeta comprimentou a jovem com um aceno.
E) As decisões podem diferir segundo os países.
17. Está empregada em sentido conotativo uma palavra da frase da opção
A) A Praça da Sé é localizada no coração da cidade de São Paulo.
B) Demoraram dois dias para concluir a coluna.
C) Os domadores conseguiram dominar a fera.
D) O animal foi abatido, e sua carne foi distribuída aos aldeões.
E) Ela fala daquela forma apenas para causar inveja aos colegas.
18. São palavras polissêmicas as destacadas da opção
A) I. O funcionário levou o papel timbrado.
II. A papelada está na mesa do diretor.
B) I. O peão colocou a sela no cavalo e continuou a viagem.
II. A cela da prisão causava pavor a todos.
C) I. O compositor escreveu a letra da canção para os seus pais.
II. A letra do seu filho tem melhorado bastante nos últimos meses.
D) I. A previsão foi ratificada pelas fortes chuvas.
II. A correia foi retificada pelos mecânicos.
E) I. Dizem que ela cura qualquer tipo de doença.
II. Os médicos afirmam que o remédio para a doença será criado em poucos anos.
19. De acordo com a redação de correspondências oficiais, é verdadeiro afirmar-se que
A) o memorando é a modalidade de comunicação que ocorre entre unidades administrativas de órgãos diferentes que
podem estar hierarquicamente em mesmo nível. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente
externa.
B) os pronomes de tratamento são empregados de acordo com o cargo ou a função do destinatário.
C) o ofício é uma forma de comunicação oficial expedida exclusivamente pelos Ministros de Estado.
D) a mensagem é o instrumento de comunicação bastante utilizado, tanto na esfera municipal, somente por prefeitos e
vereadores, como na esfera estadual, somente por deputados e governadores.
E) o aviso tem por finalidade o tratamento de assuntos oficiais e é enviado somente para órgãos privados.
20. Em relação ao ofício, é correto dizer-se que
A) tem que ser assinado por três funcionários.
B) o fecho é constituído da expressão pede deferimento.
C) é utilizado apenas por autoridades jurídicas.
D) o local e a data são dispensados.
E) tem algumas semelhanças estruturais com o memorando.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Sobre os princípios orçamentários, está correto afirmar-se que o princípio
A) da especialização determina que, na Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas sejam discriminadas,
demonstrando a origem e a aplicação dos recursos.
B) do orçamento bruto veda que as despesas ou receitas sejam incluídas no orçamento ou em qualquer dos tipos de
créditos adicionais nos seus montantes brutos.
C) da exclusividade determina que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, incluindo-se na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei ordinária.
D) da quantificação dos créditos orçamentários determina que todo crédito na LOA seja autorizado com uma respectiva
dotação, ilimitada, ou seja, cada crédito deve ser acompanhado de um valor indeterminado.
E) da proibição do estorno determina que o administrador público não pode transpor, remanejar ou transferir recursos
sem autorização, não havendo exceção.
22. O orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento, e não mais que um para cada ente da Federação
em cada exercício financeiro. Trata-se do princípio da(o)
A) Discriminação.
B) Clareza.
C) Programação.
D) Equilíbrio orçamentário.
E) Totalidade.
23. Sobre o orçamento público, é falso dizer-se que
A) é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
B) o empenho da despesa poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
C) em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho.
D) será feito por estimativa o empenho da despesa, cujo montante não se possa determinar.
E) o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento
pendente de implemento de condição.
24. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) adquiriu, no exercício de 2014, imóvel já em
utilização. A despesa decorrente desta aquisição deverá ser classificada como
A) Subvenção Econômica.
B) Investimento.
C) Inversão Financeira.
D) Custeio.
E) Transferência de Capital.
25. Considere as despesas de um Campus do IFCE com:
I. aquisição de micro-ônibus para transporte de alunos em visitas técnicas;
II. tarifa de energia elétrica referente ao bloco de salas de aula;
III. gasolina para abastecimento do micro-ônibus;
IV. serviços de terceiros (pessoa jurídica) relativos à manutenção periódica do sistema de ar condicionado do bloco de
salas de aula.
As despesas I, II, III e IV são classificadas, respectivamente, como
A) corrente, de capital, corrente e de capital.
B) de capital, corrente, corrente e de capital.
C) de capital, corrente, de capital e corrente.
D) de capital, corrente, corrente e corrente.
E) corrente, corrente, corrente e de capital.
26. Durante o exercício de 2015, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) teve despesas com a
manutenção de serviços criados, inclusive destinadas a atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
Essas despesas devem ser classificadas como
A) de custeio.
B) de capital.
C) imobiliárias.
D) subvenções econômicas.
E) transferências correntes.
27. A lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu artigo 87, revela que, após cada quinquênio de efetivo exercício, o
servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva
remuneração, para participar de curso de capacitação profissional, por até
A) dois meses.
B) um mês.
C) cinco meses.
D) quatro meses.
E) três meses.

28. Conforme a lei 8.112/1990, é forma de provimento de cargo público, exceto
A) Reversão.
B) Ascensão.
C) Promoção.
D) Aproveitamento.
E) Recondução.
29. Conforme a lei 8.112/1990, a vacância do cargo público decorrerá de, exceto
A) Aposentadoria.
B) Falecimento.
C) Posse em outro cargo inacumulável.
D) Transferência.
E) Readaptação.
30. Um servidor público federal cometeu improbidade administrativa e, em razão de sua conduta, sofreu a pena de
demissão do serviço público. Com essa demissão, ele
A) pode retornar de imediato ao serviço público federal, desde que seja regularmente aprovado em novo concurso
público, seguindo todos os trâmites legais.
B) está incompatível para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de cinco anos.
C) não poderá retornar ao serviço público federal.
D) está incompatível para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de três anos.
E) está incompatível para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de dez anos.
31. Conforme disposto na Lei 8.666/1993, é dispensável a licitação para
A) a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de
engenharia, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
B) a compra, locação ou alienação de móvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação ou localização condicionem a sua escolha, desde que o preço não seja incompatível
com o valor de mercado, conforme avaliação.
C) a aquisição por pessoa física de insumos estratégicos para a educação, produzidos ou distribuídos por autarquia que,
regimental e estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública indireta, sua empresa ou
fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, envolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo
à inovação, inclusive na gestão orçamentária e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias
que envolvam transferência de recursos estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, e que tenha sido criada
para esse fim específico em data posterior à vigência da Lei 8.666/1993, desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado nacional.
D) obras ou serviços de engenharia de valor até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que se refiram a parcelas de uma
mesma obra e serviço e ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados
conjunta e constantemente.
E) outros serviços e compras de valor até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos casos previstos na Lei 8.666/1993,
porém, desde que se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra e alienação de maior vulto que possam ser
realizados de uma só vez.
32. Licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
Trata-se da modalidade de licitação denominada
A) Leilão.
B) Concurso.
C) Tomada de preços.
D) Concorrência.
E) Convite.
33. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto no artigo 26 da Lei 8.666/1993, será instruído,
no que couber, com os seguintes elementos:
I. caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso.
II. razão da escolha do fornecedor ou executante.
III. justificativa do preço.
IV. documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
É correto o que se afirma em
A) I, II e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

B) I, apenas.
D) I e II, apenas.

34. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído pela Lei 8.666/1993, confere à Administração, em relação a
eles, algumas prerrogativas. Considerando-se essas prerrogativas, marque verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) A Administração tem a prerrogativa de modificar os contratos administrativos, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado.
( ) A Administração tem a prerrogativa de aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
( ) A Administração tem a prerrogativa de ocupar provisoriamente bens imóveis, pessoal e serviços ligados ao
objetivo do contrato, quando da necessidade de resguardar apuração administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, bem como na modificação do contrato.
A sequência correta é
A) V, V, F.
C) V, F, V.
E) F, F, V.

B) V, V, V.
D) V, F, F.

35. De acordo com a Lei 8.666/1993, a critério da autoridade competente, em cada caso, desde que prevista no
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. É
uma modalidade de garantia que o contratado poderá optar, exceto
A) Seguro-garantia.
B) Caução em dinheiro.
C) Caução em títulos da dívida pública.
D) Fiança bancária.
E) Cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.
36. A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para contratos da Administração Pública. Quanto à formalização
desses contratos administrativos, são cláusulas necessárias, dentre outras, as que estabeleçam, exceto
A) a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante
vencedor.
B) a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
C) o débito pelo qual ocorrerá o gasto, com indicação da classificação institucional programática, categoria funcional e
natureza da despesa.
D) os casos de rescisão.
E) as garantias oferecidas, para assegurar sua plena execução, quando exigidas.
37. De acordo com o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o código de ética profissional do servidor
público civil do poder executivo federal, é vedado ao servidor público federal:
I. pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão,
doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua
missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
II. Alterar ou deturpar o teor de documentos que ele deva encaminhar para providências.
III. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.
IV. Retirar da repartição pública, mesmo estando legalmente autorizado, qualquer documento, livro e bem
pertencente ao patrimônio público.
V. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular.
Estão corretos:
A) I e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
E) I, II, III, IV e V.

B) I, II, III e V, apenas.
D) II e IV, apenas.

38. Em relação à ética na administração pública, é correto afirmar-se que
A) o funcionário público deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por
seu cumprimento e evitando a conduta prudente. Os inúmeros erros e o acúmulo de desvios tornam-se difíceis de
corrigir e caracterizam até mesmo prudência no desempenho da atividade pública.
B) a função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto não se integra na vida particular do servidor
público.
C) inclusive nos casos de segurança nacional, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de
eficácia, eficiência, moralidade e legalidade, ensejando sua omissão e comprometimento ético contra o senso
comum, imputável a quem denegá-lo.

D) toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que
quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
E) o funcionário público não deve falsear a verdade, apenas omiti-la quando contrária aos interesses da administração.
39. No código de ética profissional do servidor público civil do poder executivo federal, encontramos o seguinte dispositivo:
ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo
negativamente em todo o sistema. Trata-se de dispositivo que trata das(os)
A) benefícios ao servidor público
B) regras deontológicas.
C) vedações ao servidor público.
D) direitos inerentes ao cargo.
E) deveres fundamentais do servidor público.
40. Suponha que a Diretoria de Pesquisa e Inovação do IFCE fosse realizar o evento ´Feira de Inovação e Pesquisa’ (FIP) e
que, após a elaboração, análise e avaliação do projeto, tivesse custos operacionais fixos de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), que a taxa de inscrição para o evento fosse R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
e que seus custos operacionais variáveis fossem de R$ 15,00 (quinze reais) por inscrito. Após a análise da relação custovolume-lucro, o ponto de equilíbrio do projeto da Diretoria de Pesquisa e Inovação seria de
A) 4100.
B) 3950.
C) 4000.
D) 4050.
E) 4150.
41. Sobre a Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, é correto dizer-se que
A) é vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não
serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da
informação, quando for o caso.
B) a equipe de apoio poderá ser complementada em sua minoria por funcionários ocupantes de emprego na
administração, subsidiariamente pertencentes ao quadro temporário do órgão e da instituição promotora do
evento.
C) o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, será inferior a 7 (sete)
dias.
D) não é vedada a exigência de garantia de proposta.
E) o prazo de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não estiver fixado no edital.
42. Sobre a modalidade de licitação denominada pregão, é correto afirmar-se que
A) não admite a participação de empresas estrangeiras, pela sua própria natureza e finalidade.
B) o IFCE, pretendendo adquirir equipamentos laboratoriais para os seus novos cursos, resolve realizar licitação na
modalidade pregão. Considerando-se essa hipótese, o julgamento da habilitação somente ocorrerá após o
julgamento das propostas.
C) dada a exigência legal da concorrência, é modalidade inaplicável na formação do registro de preços.
D) os licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação atualizados, independentemente de sua
existência em qualquer outro sistema público.
E) declara-se sem validade o pregão cujo vencedor, convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebre
contrato com a administração pública, que, nesse caso, deverá convocar, imediatamente, novo procedimento
licitatório.
43. De acordo com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, as penalidades serão obrigatoriamente registradas no
A) SISG – Sistema de Serviços Gerais.
B) SIAFI – Sistema de Administração Financeira do Governo Federal.
C) SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais.
D) SIAPENET – Sistema de Administração de Pessoal.
E) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.
44. O processo licitatório na modalidade pregão eletrônico (decreto nº 5.540/2005) será instruído com os seguintes
documentos, dentre outros, exceto
A) justificativa da contratação.
B) termo de referência.
C) despacho com autorização de regularidade fiscal.
D) previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas.
E) parecer jurídico.

45. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de ___________, observados os prazos máximos
para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.
A expressão que preenche corretamente a lacuna acima é
A) melhor acordo.
B) técnica e preço.
C) melhor técnica.
D) menor preço
E) maior lance ou oferta
46. Quanto ao desempenho excepcional, existe um critério que significa fazer bem e corretamente as coisas. Relaciona-se
com os meios. É uma medida da proporção dos recursos utilizados para alcançar os objetivos, ou seja, uma medida de
saídas ou resultados comparados com os recursos consumidos. A administração pode alcançar um objetivo com um
mínimo de recursos ou pode ultrapassar o objetivo com os mesmos recursos. Esses conceitos e características tratam da
A) eficiência.
B) eficácia.
C) economicidade.
D) efetividade.
E) ênfase.
47. É o nível mais periférico da organização, pois está em contato direto com o ambiente externo, com o mundo que rodeia
a organização, e recebe o impacto das mudanças e pressões ambientais. Trata-se do nível organizacional
A) operacional.
B) intermediário.
C) tático.
D) gerencial.
E) institucional.
48. Segundo Katz, o sucesso do administrador depende mais do seu desempenho do que de seus traços particulares de
personalidade. Daquilo que ele faz e não daquilo que ele é. O seu desempenho é o resultado de certas habilidades que
o administrador possui e utiliza. Uma habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação, que resulta em
um desempenho desejado. Para Katz, existem três tipos de habilidades importantes para o desempenho administrativo
bem-sucedido, que são
A) técnicas, sociais e artísticas.
B) técnicas, humanas e artísticas.
C) técnicas, sociais e científicas.
D) técnicas, humanas e conceituais.
E) investigativas, conceituais e científicas.
49. Em um mundo em constante transformação, a aquisição de uma nova competência necessária significa quase sempre o
abandono de outra que se tornou velha e ultrapassada. O segredo está em adquirir competências duráveis: aquelas
que, mesmo em tempo de rápida mudança, não se tornam descartáveis nem obsoletas. Considerando-se os aspectos
relacionados às competências duráveis, relacione a primeira coluna com a segunda.
1 – Conhecimento.
2 – Perspectiva.
3 – Atitude.
( ) Atualização profissional. Reciclagem constante.
( ) Maneira prática de aplicar o conhecimento na solução de problemas e situações.
( ) Espírito empreendedor e de equipe.
A sequencia correta é
A) 2 – 1 – 3.
C) 1 – 3 – 2.
E) 3 – 1 – 2.

B) 1 – 2 – 3.
D) 2 – 3 – 1.

50. A função administrativa, que tem como base de atuação as ‘coisas’ e tem como definição arranjar e relacionar o
trabalho para o alcance dos objetivos fixados, é a função da(o)
A) planejamento.
B) direção.
C) organização.
D) controle.
E) verificação.
51. É característica da teoria das relações humanas, exceto
A) acentuada divisão do trabalho.
B) equalização do poder.
C) organização como grupo de pessoas.
D) sistemas de psicologia e sociologia.
E) liberdade e autonomia do empregado.

52. As primeiras teorias da administração nasceram na Era Industrial Clássica. Uma teoria é um conjunto coerente de ideias
capazes de explicar as relações entre determinados fatos observáveis. Cada teoria administrativa aborda, com muita
ênfase, alguns aspectos da administração, deixando de lado outros que não fazem parte de sua preocupação. A
abordagem que dava ênfase às tarefas é a da
A) teoria clássica (Henri Fayol).
B) organização burocrática (Max Weber).
C) teoria estruturalista (A. Etzioni e Richard Hall)
D) administração científica (Frederick Taylor e Franck Gilbreth).
E) teoria neoclássica (Peter Drucker e Harold Koontz)
53. Apesar de serem heterogêneos e diversificados, os planos operacionais podem ser classificados em quatro tipos. Não
constitui um tipo de plano operacional:
A) Regulamentos. São os planos operacionais relacionados com comportamentos das pessoas.
B) Procedimentos. São os planos operacionais relacionados com métodos.
C) Orçamentos. São os planos operacionais relacionados com dinheiro.
D) Programas (ou programações). São os planos operacionais relacionados com tempo.
E) Otimizantes. São os planos operacionais voltados para a adaptabilidade e inovação dentro da organização.
54. A comunicação parece ser aparentemente um processo muito simples, porque as pessoas se comunicam entre si, sem
fazer qualquer esforço ou sequer tomar consciência disso. Na realidade, a comunicação é um processo complexo, e as
possibilidades de enviar ou receber mensagens de maneira errada ou distorcida são numerosas. O processo de
comunicação consiste em seis modelos fundamentais. Está explicado incorretamente o modelo da opção
A) fonte é a pessoa, grupo ou organização que deseja transmitir alguma ideia ou informação através de uma
mensagem. A fonte dá início ao processo, e a mensagem pode comunicar informação, atitudes, comportamentos,
conhecimento ou alguma emoção ao destinatário. A fonte codifica a sua ideia – através de palavras, gestos, sinais,
símbolos –, escolhendo os meios adequados para enviar a mensagem.
B) transmissor é o meio ou aparelho que decodifica ou interpreta a mensagem, para oferecer um significado
percebido.
C) destino é a pessoa, grupo ou organização que deve receber a mensagem e compartilhar do seu significado. Para
confirmar a comunicação, o destino ou destinatário deve proporcionar retroação ou retroinformação.
D) ruído é o termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro do processo de comunicação e que afeta a
mensagem enviada pela fonte ao destino.
E) canal é o meio escolhido através do qual a mensagem flui entre a fonte e o destino. É o espaço ou ambiente que
medeia os elementos envolvidos no processo de comunicação.
55. Também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, que procura, a partir dos efeitos
(sintomas dos problemas), identificar todas as possibilidades de causas que estão provocando esses efeitos. A utilidade
do diagrama é identificar as causas que geram os efeitos, isto é, as causas das causas. A metodologia do diagrama se
baseia em quatro categorias de problemas situados na parte operacional de produção, os chamado 4M: método, mão
de obra, material e máquina. Trata-se da técnica de solução de problemas chamada de
A) Método cartesiano.
B) Gráfico de Ishikawa.
C) Técnica de análise do campo de forças.
D) Princípio de Pareto.
E) Brainstorming.
56. É uma técnica de mudança organizacional, drástica e dramática, que procura substituir a focalização nas funções – a
velha estrutura funcional e hierárquica – pela focalização nos processos. O seu segredo está em acentuar os processos
organizacionais mais importantes, que integram blocos de trabalho que a organização precisa realizar para atender ao
cliente. Trata-se da(o)
A) Empowerment.
B) downsizing.
C) Outsourcing.
D) Reengenharia.
E) Terceirização.
57. A liderança é, de certa forma, um tipo de poder pessoal. Assim, sempre se encontra um líder – aquele que influencia – e
os liderados – aqueles que são influenciados. A capacidade de influenciar, persuadir e motivar os liderados está muito
ligada ao poder que se percebe no líder. Sobre o tema liderança e tipos de poder, é correto revelar-se que poder
A) de recompensa é o poder baseado no temor e na coerção.
B) legitimado é o poder baseado na especialidade, nas aptidões ou no conhecimento técnico da pessoa.
C) de competência é o poder que decorre do cargo ocupado pelo líder no grupo ou na hierarquia organizacional.
D) de referência é o poder baseado na atuação e no apelo.

E) coercitivo é o poder que se apoia na esperança de algum incentivo, elogio ou reconhecimento que o liderado
pretende obter do líder.
58. Qual a organização que não gostaria de ter, em seus quadros, pessoas motivadas, satisfeitas, felizes e entusiasmadas?
Um dos maiores desafios do administrador é motivar pessoas. Sobre o tema motivação, é incorreto dizer-se que
A) a teoria da equidade é uma teoria comportamental, que salienta que o reforço condiciona o comportamento. Para
os teóricos da equidade, o comportamento não é determinado pelos eventos cognitivos internos do indivíduo, mas
pelo ambiente.
B) a teoria dos dois fatores, proposta por Frederick Herberg, trata da motivação para o trabalho e é também chamada
de teoria dos fatores higiênicos e motivacionais ou teoria da higiene-motivação.
C) a teoria das necessidades aprendidas de McClelland está ligada aos conceitos de aprendizagem. Segundo ele, as
necessidades humanas são aprendidas e adquiridas pelas pessoas ao longo de suas vidas. Focaliza três necessidades
básicas: realização, poder e afiliação.
D) uma teoria muito aceita, a respeito da motivação, é a chamada teoria da expectância ou da instrumentalidade,
proposta por Vroom. A teoria da expectância argumenta que a tendência para agir, de certa maneira, depende da
força da expectativa de que a ação possa ser seguida por algum resultado e da atratividade desse resultado para o
indivíduo.
E) a teoria da hierarquia das necessidades, apresentada por Maslow, tem como hipótese básica que, em cada pessoa,
existe uma hierarquia de cinco necessidades humanas: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de
autorrealização.
59. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por
crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no
programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, é considerada adequada com
A) o relatório resumido da execução orçamentária (RREO).
B) o Plano Plurianual (PPA).
C) a Lei Orçamentária Anual (LOA).
D) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
E) o relatório de gestão fiscal (RGF).
60. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo, que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios, é considerada
A) aperfeiçoamento da ação governamental.
B) obrigatória de caráter continuado.
C) despesa de capital.
D) despesa de custeio.
E) despesa de pessoal.

