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Cargo:    AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 

Duração da prova: 03 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 
 

Obs.: Você poderá entregar o caderno de provas e o cartão-resposta somente depois de decorrido 
o tempo de 1 hora e 30 minutos de prova. 
 

Instruções: 
 

 Não é permitido o porte ou uso de equipamentos tais como: relógio, telefone celular, calculadora, pa-
ger, etc. (mesmo que inoperantes); 

 Confira os dados constantes no seu cartão-resposta e assine-o no espaço apropriado; 

 Confira se este caderno de provas corresponde ao Cargo para o qual se inscreveu; 

 Após a autorização do início da prova, verifique se a sequência de questões, no total de 40, está 
correta, ou se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova. Não será permitida a consulta aos fiscais; 

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas de respostas (A, B, C, D, E). Ape-
nas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; 

 Preencha completamente o alvéolo correspondente à alternativa correta de cada questão no cartão-
resposta utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 

 Caso necessite se ausentar da sala de prova antes do término desta, solicite o acompanhamento de 
um fiscal de corredor. 

 

Comunique imediatamente aos fiscais ou à coordenação local qualquer irregularidade. 
 

Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de provas e o cartão-resposta devidamente preenchido e assi-
nado no campo apropriado. Não será permitido que o candidato leve o caderno de provas. Nos 2 (dois) 
dias subsequentes ao da aplicação das provas, o candidato poderá acessar o conteúdo das provas no 
site da UNISOCIESC. Se desejar, utilize o canhoto abaixo, a fim de anotar suas respostas para posterior 
conferência.  
 
 

Este canhoto é destinado exclusivamente, para as respostas de suas questões, nos campos  
correspondentes. É proibido a utilização deste para outros fins, tais como: cálculos, anotações de 
conteúdo das questões, etc. 
Destaque-o, apenas na presença do fiscal de sala, no momento da entrega de sua prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(8 questões) 

 
01- A preposição é uma classe gramatical invariável 

que liga elementos de uma oração, estabelecendo 
entre eles uma relação de sentido. Analisando o 
sentido que as preposições destacadas no texto 
possuem, é correto afirmar que: 
Para a professora e pesquisadora Ana Luiza Bur-
charth, da Fundação Dom Cabral (FDC), o que 
contribuiu para a evolução desses dois pilares foi 
a opinião de executivos em relação ao ambiente 
tecnológico e ao cumprimento da lei. Do pilar ino-
vação, por exemplo, apenas 1 dos 7 subitens – a 
produção acadêmica – é baseada em um dado. “A 
mudança de expectativa é importante, porque é 
um primeiro passo. Mas ainda não é uma mudança 
concreta”, disse à VEJA. A FDC contribui para a 
elaboração do Relatório, fornecendo dados sobre 
o país. 

 

(http://veja.abril.com.br/economia/brasil-sobe-em-ranking-de-competitivi-
dade-apos-4-anos-em-queda/ - Acesso em 26/09/17. 

 

(A) É possível identificar nas duas preposições 
uma relação de consequência entre os termos 
que conectam. 

(B) É possível identificar nas duas preposições 
uma relação de causa entre os termos que co-
nectam. 

(C) É possível identificar uma relação de finalidade 
entre os termos que conecta, apenas, na pri-
meira preposição. 

(D) É possível identificar nas duas preposições 
uma relação de finalidade entre os termos que 
conectam. 

(E) É possível identificar uma relação de finalidade 
entre os termos que conecta, apenas, na se-
gunda preposição. 

 

02- Segundo a morfologia, os substantivos são pala-
vras que nomeiam os seres e as coisas, os adjeti-
vos são palavras que caracterizam os substanti-
vos, e ambos possuem suas flexões, isto é, pos-
suem variações de acordo com os contextos e si-
tuações em que são empregados. Pensando nas 
flexões que substantivos e adjetivos podem sofrer, 
analise cada uma das afirmativas e marque qual é 
a correta: 

 

(A) Substantivos e adjetivos podem sofrer flexões 
de gênero, número e grau, conforme o con-
texto em que são empregados. 

(B) Somente os substantivos podem sofrer flexões 
de gênero, número e grau, conforme o con-
texto em que são empregados. 

(C) Somente os adjetivos podem sofrer flexões de 
gênero, número e grau, conforme o contexto 
em que são empregados. 

(D) Adjetivos e substantivos podem sofrer flexões 
de gênero e número, entretanto, apenas o 
substantivo pode variar em grau. 

(E) Adjetivos e substantivos podem sofrer flexões 
de gênero e número, entretanto, apenas o ad-
jetivo pode variar em grau. 

03- As afirmativas abaixo tratam da análise de dois 
adjetivos presentes no texto a seguir: “urbana” e 
“digitais”. No que diz respeito à flexão dos adjeti-
vos, marque a alternativa correta. 

 

Brasileiros ganham prêmio inédito na Olimpíada 
Internacional de Tecnologia 

 

Estudantes desenvolveram projeto para melhorar a 
mobilidade urbana unindo a internet das coisas ao 

transporte público 
 

Eles desenvolveram o "Milênio Bus", projeto que 
integra a Internet das Coisas (IoT, na sigla em in-
glês) com o transporte público por meio de um 
hardware e um aplicativo de celular. "O objetivo é 
trabalhar com pagamentos digitais, informações 
ao passageiro e geração de dados com Big Data", 
explica Oliveira em entrevista à GALILEU. 

 

(http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/09/brasileiros-
ganham-premio-inedito-na-olimpiada-internacional-de-tecnolo-

gia.html - Acesso em 27/09/17.) 
 

(A) O adjetivo “digitais”, empregado no gênero fe-
minino, pode apresentar outra flexão de gê-
nero num outro contexto. 

(B) O adjetivo “urbana”, empregado no gênero fe-
minino, pode apresentar outra flexão de gê-
nero num outro contexto. 

(C) O adjetivo “urbana”, empregado na flexão de 
número plural, pode apresentar outra flexão de 
número num outro contexto. 

(D) O adjetivo “digitais”, empregado na flexão de 
número plural, não pode apresentar outra fle-
xão de número num outro contexto. 

(E) Tanto o adjetivo “urbana” quanto o adjetivo “di-
gitais”, independente do contexto, não apre-
sentam outra forma de flexão nem em gênero 
nem em número. 

 
04- O enunciado “explica Oliveira em entrevista à 

GALILEU” foi extraído do texto da questão anterior. 
Quanto ao emprego do acento grave que sinaliza 
a ocorrência da Crase, pode-se confirmar como 
correto o que está exposto na alternativa: 

 

(A) O uso do acento grave nessa situação está 
inadequado, visto que a palavra que se apre-
senta após a letra “à” é uma palavra do gênero 
masculino. 

(B) Embora a variedade padrão da língua admite 
a ocorrência da Crase diante de termos mas-
culinos, o enunciado deveria ser refeito, exclu-
indo o acento grave. 

(C) Admitindo o equívoco ocorrido no enunciado 
em questão quanto ao emprego do acento 
grave, ele não necessita ser refeito, pois, sua 
compreensão é plena. 

(D) Uma correção adequada do enunciado quanto 
à ocorrência da Crase seria: “explica Oliveira 
em entrevista a GALILEU”. 

(E) O uso do acento grave nessa situação está 
adequado, visto que se encontra subentendida 
no enunciado a palavra “revista”. 
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05- A partir da leitura atenta do texto é coerente infe-
rir que: 

 

Seis brasileiros têm mesma riqueza que os 100 
milhões mais pobres 

 
Essas são as constatações do relatório A Distância 

Que Nos Une, Um Retrato das Desigualdades Brasi-
leiras, divulgado nesta segunda-feira pela Oxfam 

Brasil 
 

No Brasil, os seis maiores bilionários possuem a 
mesma riqueza e patrimônio que os 100 milhões 
de brasileiros mais pobres. Caso o ritmo de inclu-
são no mercado de trabalho prossiga da forma 
como foi nos últimos 20 anos, as mulheres só terão 
os mesmos salários dos homens no ano de 2047, 
e apenas em 2086 haverá equiparação entre a 
renda média de negros e brancos. De acordo com 
projeções do Banco Mundial, o país terá, até o fim 
de 2017, 3,6 milhões a mais de pobres. 
Essas são as constatações do relatório A Distância 
Que Nos Une, Um Retrato das Desigualdades Bra-
sileiras, divulgado nesta segunda-feira (25) pela 
Oxfam Brasil. A organização, que trabalha no com-
bate à pobreza e à desigualdade, resolveu publicar 
pela primeira vez um estudo em que investiga, com 
base em vários dados, as raízes e soluções para 
um país onde se distribui de forma desigual fatores 
como renda, riqueza e serviços essenciais. 

 

(https://exame.abril.com.br/economia/seis-brasileiros-tem-mesma-
riqueza-que-os-100-milhoes-mais-pobres/ - Acesso em 27/09/17.) 

 

(A) Até o fim de 2017, o país terá 6,3 milhões a 
mais de pessoas abastadas, de acordo com as 
previsões do Banco Mundial. 

(B) Os 100 milhões de brasileiros mais ricos pos-
suem a mesma riqueza patrimonial que os seis 
maiores bilionários brasileiros. 

(C) Fatores como renda, riqueza e serviços essen-
ciais são distribuídos de forma desigual no 
país conforme estudo publicado pela organiza-
ção Oxfam Brasil. 

(D) As mulheres nunca terão o mesmo salário dos 
homens caso o ritmo de inclusão no mercado 
de trabalho prossiga no mesmo padrão que 
ocorreu nos últimos 20 anos. 

(E) A equiparação entre a renda média de negros 
e brancos jamais acontecerá conforme aponta 
as projeções do relatório A Distância Que Nos 
Une, Um Retrato das Desigualdades Brasilei-
ras. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

06- “Essas são as constatações do relatório A Dis-
tância Que Nos Une, Um Retrato das Desigualda-
des Brasileiras, divulgado nesta segunda-feira (25) 
pela Oxfam Brasil.” Essa citação foi extraída do 
texto da questão anterior. Ela foi reescrita, man-
tendo-se a mesma relação de sentido, conforme o 
exposto na alternativa: 

 

(A) Essas são as contestações do relatório A Dis-
tância Que Nos Une, Um Retrato das Desi-
gualdades Brasileiras, averiguado nesta se-
gunda-feira (25) pela Oxfam Brasil. 

(B) Essas são as refutações do relatório A Distân-
cia Que Nos Une, Um Retrato das Desigualda-
des Brasileiras, estalado nesta segunda-feira 
(25) pela Oxfam Brasil. 

(C) Essas são as evidências do relatório A Distân-
cia Que Nos Une, Um Retrato das Desigualda-
des Brasileiras, difundido nesta segunda-feira 
(25) pela Oxfam Brasil. 

(D) Essas são as contravenções do relatório A 
Distância Que Nos Une, Um Retrato das Desi-
gualdades Brasileiras, inviabilizado nesta se-
gunda-feira (25) pela Oxfam Brasil. 

(E) Essas são as irracionalidades do relatório A 
Distância Que Nos Une, Um Retrato das Desi-
gualdades Brasileiras, qualificado nesta se-
gunda-feira (25) pela Oxfam Brasil. 

 
07- Observando o emprego dos sinais de pontuação, 

conforme orientações da variedade padrão da lín-
gua, fragmentos do texto abaixo poderiam ser re-
escritos de modo adequado, e sem perder o sen-
tido original do texto, da seguinte forma: 

 

O Twitter anunciou nesta terça-feira que começou 
a oferecer a alguns usuários o dobro de caracteres 
nas mensagens (tuítes). A medida faz parte de um 
experimento que pode acabar com o tradicional li-
mite de 140. 

 

(http://veja.abril.com.br/economia/twitter-testa-dobrar-limite-de-
140-caracteres-em-postagens/ - Acesso em 26/09/2017.) 

 

(A) Nesta terça-feira, o Twitter anunciou que co-
meçou a oferecer a alguns usuários o dobro de 
caracteres nas mensagens. 

(B) O dobro de caracteres o Twitter anunciou que 
começou a oferecer a alguns nesta terça-feira 
usuários nas mensagens. 

(C) A alguns usuários o Twitter anunciou que co-
meçou a oferecer o dobro de nesta terça-feira 
caracteres nas mensagens. 

(D) A medida, faz parte de um experimento que 
pode, acabar com o tradicional limite de 140. 

(E) A medida que pode, acabar com o tradicional 
limite de 140 faz, parte de um experimento. 
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08- Entende-se como regência a relação de subordi-
nação que existe entre o termo regente e o termo 
regido. Partindo dessa afirmação, analise o frag-
mento seguinte extraído do texto da questão ante-
rior a fim de marcar a alternativa correta. 

 

O Twitter anunciou nesta terça-feira que começou 
a oferecer a alguns usuários o dobro de caracteres 
nas mensagens (tuítes). 

 

(A) As duas letras “a” que aparecem no fragmento, 
segundo a regência, são pronomes pessoais. 

(B) As duas letras “a” que aparecem no fragmento, 
segundo a regência, são conjunções. 

(C) A primeira letra “a” que aparece no fragmento 
é um pronome pessoal, a segunda, um pro-
nome oblíquo. 

(D) As duas letras “a” que aparecem no fragmento, 
segundo a regência, são preposições. 

(E) A primeira letra “a” que aparece no fragmento 
é um pronome oblíquo, a segunda, um pro-
nome pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
(6 questões) 
 
09- Marcelo trabalha em uma empresa automobilís-

tica e seu chefe o informou que receberá um au-
mento no salário de 5%. Sabendo que o salário de 
Marcelo é R$ 3.500,00, qual será o novo salário 
após o aumento? 

 

(A) R$ 3.550,00 
(B) R$ 3.575,00 
(C) R$ 3.675,00 
(D) R$ 3.600,00 
(E) R$ 3.625,00 

 

10- Todo sábado as lojas da cidade são abertas das 
08 às 12 h e vendem em média R$ 100.500,00. Se 
as lojas ficassem abertas das 08 às 16 h nos sá-
bados, qual seria a média de vendas? 

 

(A) R$ 150.750,00 
(B) R$ 221.000,00 
(C) R$ 185.650,00 
(D) R$ 200.500,00 
(E) R$ 201.000,00 

 

11- Sérgio, um caminhoneiro faz seu frete de Curitiba 
a São Paulo, percorrendo uma distância de 418 
quilômetros em 5 h e 30 min. Se o frete fosse para 
o Rio de Janeiro, precisaria percorrer 844 quilôme-
tros, quanto tempo aproximadamente levaria, se 
mantiver a mesma velocidade média do percurso 
de Curitiba a São Paulo? 

 

(A) 11 h e 6 min. 
(B) 10 h e 11 min. 
(C) 12 h e 16 min. 
(D) 9 h e 20 min. 
(E) 13 h e 10 min. 

 

12- O consumo de energia elétrica de uma empresa 
está para a função y = 45 + 5x. Em que y é o con-
sumo de energia elétrica em kW e x é a quantidade 
de horas de produção. Sabendo que a empresa 
trabalhou 18 horas em um dia, qual foi o consumo 
de energia elétrica? 

 

(A) 110 kW. 
(B) 135 kW. 
(C) 145 kW. 
(D) 150 kW. 
(E) 105 kW. 

 

13- Junior está construindo sua casa antes do casa-
mento e sua futura esposa diz que a casa precisa 
ter mais 3 quartos retangulares de 3 x 4 metros. 
Sabendo que a casa inicialmente teria 100 m2, qual 
a área final da casa, incluindo os quartos solicita-
dos pela futura esposa? 

 

(A) 112 m2 
(B) 148 m2 
(C) 130 m2 
(D) 136 m2 
(E) 140 m2 
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14- O telhado de uma casa está com a altura de 3 
metros e o comprimento onde vai as telhas tem 5 
metros, conforme figura abaixo. Qual o compri-
mento para fazer a beirada da casa (valor de x)? 
 

 
 
(A) 3 m 
(B) 5 m 
(C) 6 m 
(D) 2 m 
(E) 4 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROINFORMÁTICA 
(6 questões) 
 
15- Considere a tabela e a fórmula do Microsoft Of-

fice Excel 2013 na imagem a seguir: 
 

 
 

Qual será o resultado da fórmula atribuída à célula 
C2? 

 

(A) 4 
(B) 1 
(C) 3 
(D) 5 
(E) 2 

 
16- Linhas de Grade e Régua são ferramentas úteis 

para construção e formatação de um documento 
do Microsoft Office 2013. Para mostrar tais ferra-
mentas no software supracitado, o usuário poderá: 

 

(A) Acessar a guia Exibição e marcar as opções 
Régua e Linhas de Grade no grupo de coman-
dos Mostrar. 

(B) Acessar a guia Exibição e marcar as opções 
Régua e Linhas de Grade no grupo de coman-
dos Modos de Exibição. 

(C) Acessar a guia Exibição e marcar as opções 
Régua e Linhas de Grade no grupo de coman-
dos Janela. 

(D) Acessar a guia Layout da Página e marcar as 
opções Régua e Linhas de Grade no grupo de 
comandos Configurar Página. 

(E) Acessar a guia Página Inicial e marcar as op-
ções Régua e Linhas de Grade no grupo de 
comandos Edição. 

 
17- Ao selecionar um arquivo no gerenciador de ar-

quivos Windows Explorer do sistema operacional 
Windows 7 e pressionar a combinação de teclas 
SHIFT + DELETE, a seguinte operação será exe-
cutada: 

 

(A) Mover o arquivo selecionado para a área de 
transferência. 

(B) Mover o arquivo selecionado para a lixeira. 
(C) Ocultar o arquivo selecionado. 
(D) Exclusão permanente do arquivo selecio-

nado. 
(E) Interromper o compartilhamento do arquivo 

selecionado. 
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18- Ao pressionar a combinação de teclas CTRL + M 
a seguinte operação será executada no Microsoft 
Office PowerPoint 2013: 

 

(A) Início da apresentação a partir do primeiro 
slide. 

(B) Adição de um Novo Slide na apresentação. 
(C) Início da apresentação a partir do slide atual. 
(D) Centralização do Conteúdo de Texto selecio-

nado. 
(E) Inserção de recursos de mídia. 

 
19- Considere o comando do Microsoft Office Word 

2013 a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizar Resultados é um recurso relacionado ao 
uso de: 

 

(A) Tabelas. 
(B) Referências. 
(C) Controle. 
(D) Correspondências. 
(E) Macros. 

 
20- A Referência Absoluta pode ser utilizada em uma 

fórmula para travar uma célula no Microsoft Office 
Excel 2013. Qual sinal deve preceder uma coluna 
e/ou linha para utilizar uma Referência Absoluta no 
software supracitado? 

 

(A) & 
(B) = 
(C) $ 
(D) # 
(E) () 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(20 questões) 
 
21- No que se refere a divulgação e publicidade, con-

forme prevê o artigo 21 da Lei 8.666/93, os avisos 
contendo os resumos dos editais das concorrên-
cias, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, embora realizados no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados com antece-
dência, no mínimo, por uma vez: 

 

I. No Diário Oficial da União, quando se tratar 
de licitação feita por órgão ou entidade da Ad-
ministração Pública Federal. 

II. No Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Fe-
deral quando se tratar, respectivamente, de li-
citação feita por órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública Estadual ou Municipal, ou 
do Distrito Federal. 

III. Em jornal diário de grande circulação no Es-
tado e também, se houver, em jornal de circu-
lação no Município ou na região onde será re-
alizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 
alienado ou alugado o bem. 

IV. Em outros meios de divulgação para ampliar 
a abrangência da competição, conforme o 
vulto da licitação. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Todas as afirmativas. 
(B) Somente I, II e III. 
(C) Somente II. 
(D) Somente II e III. 
(E) Somente IV. 

 
22- De acordo com a Lei nº 8.666/93, onde em linhas 

gerais, NÃO é dispensável a licitação: 
 

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

(B) Na aquisição de bens e contratação de servi-
ços para atender aos contingentes militares 
das Forças Singulares Brasileiras empregadas 
em operações de paz no exterior, necessaria-
mente justificadas quanto ao preço e à escolha 
do fornecedor ou executante e ratificadas pelo 
Comandante da Força (Incluído pela Lei nº 
11.783, de 2008). 

(C) Na contratação de fornecimento ou suprimento 
de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado, se-
gundo as normas da legislação específica (In-
cluído pela Lei nº 9.648, de 1998). 

(D) Na contratação de obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, alienações, conces-
sões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros. 

(E) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 
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23- É o conjunto de dispêndios realizados pelos en-
tes públicos a fim de saldar gastos fixados na lei 
do orçamento ou em lei especial, visando à reali-
zação e ao funcionamento dos serviços públicos. 
A despesa faz parte do orçamento e corresponde 
às autorizações para gastos com as várias atribui-
ções governamentais. Também pode ser definida 
como o conjunto de gastos realizados pelos entes 
públicos para custear os serviços públicos (despe-
sas correntes) prestados à sociedade ou para a re-
alização de investimentos (despesas de capital). 
Devem ser autorizadas pelo Poder legislativo, atra-
vés do ato administrativo chamado orçamento pú-
blico. Exceção são as chamadas despesas extra 
orçamentarias. A definição acima é a da (o): 

 

(A) Receita Pública. 
(B) Orçamento Público. 
(C) Encargo Público. 
(D) Dispêndio Público. 
(E) Despesa Pública. 

 
24- A legislação que dispõe sobre o controle e o ar-

quivo de documentos públicos e privados, no que 
compete aos documentos privados afirma que: 

 

(A) Os arquivos privados identificados como de in-
teresse público e social poderão ser doados a 
instituições arquivísticas públicas. 

(B) Arquivos privados identificados como de inte-
resse público e social não poderão ser aliena-
dos com dispersão ou perda da unidade docu-
mental, mesmo quando transferidos para o ex-
terior. 

(C) São considerados privados os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por enti-
dades privadas encarregadas da gestão de 
serviços públicos no exercício de suas ativida-
des. 

(D) Quando instituições privadas cessam suas ati-
vidades isso implicará no recolhimento de sua 
documentação à instituição arquivística pú-
blica ou a sua transferência à uma instituição 
sucessora. 

(E) A eliminação de documentos produzidos por 
instituições privadas será realizada mediante 
autorização da instituição arquivística pública, 
na sua específica esfera de competência. 
 

25- São dois estados emocionais opostos que alte-
ram o modo como os seres humanos interagem. 
Um mostra a ausência de sentimentos, incapaci-
dade de ter emoções relacionadas com outras pes-
soas. Por outro lado, o segundo estado emocional 
faz com que um indivíduo se coloque na situação 
do outro, como se fosse capaz de sentir os seus 
sentimentos de alegria ou tristeza. Esses dois sen-
timentos são classificados nesta ordem: 

 

(A) Apatia e simpatia. 
(B) Simpatia e empatia. 
(C) Empatia e apatia. 
(D) Neoapatia e apatia. 
(E) Apatia e empatia. 

26- Pressupõe a ação planejada e transparente, em 
que se previnem riscos e corrigem desvios capa-
zes de afetar o equilíbrio das contas públicas, me-
diante o cumprimento de metas de resultados en-
tre receitas e despesas e a obediência à limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, ge-
ração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em res-
tos a pagar, tudo amparado no capítulo II do título 
VI da Constituição Federal de 1988. O presente 
texto tem relação com a: 

 

(A) Lei da Improbidade Administrativa. 
(B) Lei Anticorrupção. 
(C) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(D) Lei dos Crimes de Responsabilidade. 
(E) Lei dos Crimes Fiscais. 

 
27- A administração direta, na esfera federal, recebe 

recursos financeiros do tesouro nacional. Todas 
suas despesas administrativas e seus investimen-
tos são mantidos com o repasse de dinheiro pú-
blico proveniente de tributos recolhidos pela União. 
Normalmente, esses órgãos atuam em políticas 
públicas de caráter essencialmente de Estado, 
como: Defesa Nacional, Relações Exteriores, Sa-
úde, Previdência, Educação e diversas outras 
áreas. Os servidores públicos lotados na Adminis-
tração direta são selecionados por meio de con-
curso público e possuem vínculo estatutário junto 
ao Estado, o que significa que não são contratados 
sob as regras da CLT (Consolidação das Leis Tra-
balhistas), e sim de acordo com estatuto próprio. 
Eles ocupam cargos públicos criados por lei. Assim 
sendo, é um exemplo de órgão da administração 
direta do governo federal a (o): 

 

(A) Petrobras. 
(B) Banco do Brasil. 
(C) Caixa Econômica Federal. 
(D) Ministério das Relações Exteriores. 
(E) Senado Federal. 

 
28- A importância do investimento nessa estratégia 

gira em torno da influência dos colaboradores den-
tro da própria empresa – eles possuem contato di-
ário com todos os processos e isso os torna mais 
aptos para opinar e influenciar pessoas a respeito 
da marca daquela organização de modo geral. Ob-
jetiva também melhorar a imagem da empresa en-
tre os seus colaboradores, culminando em uma 
equipe motivada e reduzindo o turnover (índice de 
rotatividade). Assim sendo, as afirmações acima 
estão relacionadas com a (o): 

 

(A) Cultura organizacional. 
(B) Motivação corporativa. 
(C) Clima organizacional. 
(D) Pesquisa de clima. 
(E) Endomarketing. 

 

http://www.politize.com.br/clt-o-que-e/
http://www.politize.com.br/clt-o-que-e/
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29- Analise as afirmações que abaixo seguem e na 
sequência assinale a opção que mostra a ordem 
correta dos números. Uma boa política de benefí-
cios é fundamental no processo de gestão de pes-
soas nas organizações, sejam estas públicas ou 
privadas. A regra básica de uma boa política de 
benefícios é que a concessão atenda as expecta-
tivas dos trabalhadores e ao mesmo tempo, seja 
possível de ser mantida pela organização ao longo 
do tempo. Na frente das opções sugeridas coloque 
1 (um) para as atividades ligadas direta ou indire-
tamente à gestão de benefícios e 2 (dois) para as 
atividades não consideradas como relacionadas à 
gestão de benefícios. 
 

 Recepção de clientes e fornecedores. 

 Controle dos custos da assistência médica. 

 Controle do contas a pagar. 

 Descontos na folha de pagamento das copar-
ticipações. 

 Concessão de auxílio creche. 

 Controle dos estoques de medicamentos do 
ambulatório médico. 

 Controle dos estoques de produtos acabados 
fabricados pela empresa. 

 Concessão de material escolar para filhos de 
colaboradores até 10 anos de Idade. 
 

A sequência correta de cima para baixo, é: 
 

(A) 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. 
(B) 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. 
(C) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. 
(D) 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. 
(E) 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1. 

 
30- A acurácia dos estoques e uma série de outros 

indicadores inerentes à gestão dos materiais são 
extremamente importantes em qualquer negócio, 
seja ele público ou privado. Todas as pessoas en-
volvidas nas operações de uma organização, seja 
ela pública ou privada, devem se preocupar com a 
acurácia dos estoques. Desta forma, pode-se afir-
mar que acurácia é: 

 

I. O estoque registrado no sistema contábil da 
organização. 

II. O percentual correspondente a assertividade 
do estoque, ou seja, o quão próximo o esto-
que contábil está do estoque real. 

III. Um indicador que tem impacto na venda de 
produtos. 

IV. De responsabilidade única e exclusiva do 
gestor financeiro da organização. 

  

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Todas as afirmativas. 
(B) Somente I e II. 
(C) Somente III. 
(D) Somente II e III. 
(E) Somente IV. 

 
 

31- Coloque F para falso e V para verdadeiro à frente 
das afirmações que abaixo seguem. Na sequência 
assinale a opção que representa a ordem correta 
das escolhas. A boa gestão sobre os materiais em 
estoque no âmbito de uma organização, seja ela 
pública ou privada, é uma das atividades mais de-
safiadoras para seus gestores. Em assim sendo, 
podemos afirmar que: 
 

 O indicador que compara o estoque virtual (no 
sistema contábil) com o estoque físico é cha-
mado de grau de acurácia. 

 A metodologia que trabalha o grau de critici-
dade dos estoques é baseada em Pareto (80 
X 20). 

 O grau de confiabilidade dos estoques de pro-
dutos acabados se reflete diretamente nas 
vendas da organização. 

 O diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe 
é um dos melhores aplicativos para o controle 
dos estoques. 

 WMS é um aplicativo para o controle de esto-
ques, dentre outras funcionalidades. 

 Uma sequência lógica de produção é: maté-
ria-prima mais insumos, que se transformam 
em produtos em processo e depois em produ-
tos acabados. 
 

A sequência correta de cima para baixo, é: 
 

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

 
32- Considere as afirmações abaixo e na sequência, 

assinale a opção correta. 
 

É fundamental que o gestor seja capaz de, no es-
forço de gerenciar a cultura, considere os valores 
nacionais que contaminam a cultura das organiza-
ções. 

 

PORQUE 
 

As pesquisas sobre cultura organizacional são 
muito específicas ao definir que, em toda e qual-
quer organização, esta estará carregada dos tra-
ços da cultura nacional e isto, impõe aos gestores 
o desafio de gerenciar a organização levando em 
conta os valores organizacionais e os valores na-
cionais. 

 

Considerando as duas afirmações acima, é correto 
afirmar que: 

 

(A) As duas afirmações são falsas. 
(B) A primeira afirmação é verdadeira, e a se-

gunda é falsa. 
(C) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é 

verdadeira. 
(D) As duas afirmações são verdadeiras. 
(E) As duas afirmações são falsas e ambas não se 

justificam. 
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33- Coloque F para falso e V para verdadeiro à frente 
das afirmações que abaixo seguem e na sequên-
cia assinale a opção que mostra a ordem correta 
das escolhas. 
 

 Todo e qualquer profissional que ocupe um 
cargo de chefia, não importa a sua área de 
atuação é, antes de tudo, um gestor de pes-
soas. 

 Uma das habilidades mais importantes que 
um gestor deve desenvolver é a da comuni-
cação. 

 A descrição de cargos não está no rol dos do-
cumentos importantes de uma organização 
bem estruturada. 

 O plano anual de treinamento deve estar ba-
seado dentre outros requisitos, no levanta-
mento das necessidades de treinamento. 

 Saber dar um feedback não é uma necessi-
dade básica de um bom gestor. 

 Uma política clara de benefícios é também um 
instrumento importante para reter pessoal 
qualificado. 
 

A sequência correta de cima para baixo, é:  
 

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

 
34- É a predisposição pessoal para desenvolver es-

forços, de forma a alcançar os objetivos organiza-
cionais, e que esse esforço satisfaça também as 
necessidades individuais. Se existem notícias 
ruins para serem dadas ao grupo seja o primeiro 
como gestor a dá-las. Desenvolva a habilidade de 
escutar e ouvir a equipe. Só prometa aquilo que 
está na esfera das suas atribuições, dentro do es-
copo do seu cargo. É também eficaz, quando, par-
ticularmente, a chefia reconhece que um trabalho 
foi corretamente executado. Todas essas práticas 
se referem a: 

 

(A) Comunicação. 
(B) Coordenação. 
(C) Controle. 
(D) Integração. 
(E) Motivação. 

 
35- Em um cenário que objetiva a reforma geral do 

Estado, numa tendência que já se manifesta em 
vários países, a finalidade desta lei em sua diretriz 
básica, é substituir a administração pública buro-
crática pela gerencial, tornando a prestação dos 
serviços pelo Estado mais eficiente. O documento 
que objetiva isto no Brasil é a: 

 

(A) Lei das Diretrizes Orçamentárias. 
(B) Lei dos Crimes Fiscais. 
(C) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(D) Lei da Improbidade Administrativa. 
(E) Lei Geral da Previdência Social. 

36- A exigência do equilíbrio entre a receita e a des-
pesa e a meta de superávit primário, além das re-
gras pertinentes à renúncia de receita, no âmbito 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, representa o 
princípio do equilíbrio entre as contas. Por sua vez, 
essa mesma Lei também estimula a realização de 
audiências públicas e a ampla divulgação das con-
tas públicas, além da manutenção de um sistema 
de custos que permita avaliar e acompanhar a ges-
tão. Assim sendo, um princípio inovador estabele-
cido pela legislação brasileira foi o da: 

 

(A) Responsabilidade do gestor. 
(B) Publicidade e transparência. 
(C) Controladoria pública. 
(D) Fiscalização comunitária. 
(E) Regra ostensiva e pública. 

 
37- No primeiro dia de trabalho na empresa Roupas 

Perfeitas Ltda., o seu proprietário Sr. Luiz Felipe 
deu as boas-vindas aos novos colaboradores e 
destacou algumas afirmações que julgava muito 
importante para o sucesso de todos naquela em-
presa: “Trabalhem sempre de forma motivada, va-
lorizando o grupo. A informalidade no relaciona-
mento do dia a dia deverá ser sempre considerada. 
O trabalho é uma atividade grupal e a colaboração 
no grupo é fundamental para o sucesso de todos.” 
Tendo como referência esta afirmação, podemos 
concluir que a empresa tem como fundamentos: 

 

(A) O modelo da escola das relações humanas. 
(B) Os padrões da escola contingencial. 
(C) Os princípios da escola burocrática. 
(D) Os princípios da administração científica. 
(E) Os padrões estabelecidos pela teoria dos sis-

temas. 
 

38- Normas e manuais técnicos tem como base os 
princípios da Arquivologia. Dentre suas finalida-
des, uma delas é controlar a gestão dos documen-
tos públicos e trazer uma organização ao Estado e 
à sociedade. Por sua vez, a Constituição Federal 
de 1988, no parágrafo 2º do Artigo 216 determina 
que: “cabem à administração pública, na forma da 
lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quan-
tos dela necessitem”. Por outro lado, com o ad-
vento da Lei 8.159, de 08/01/1991, se estabeleceu 
a(s): 

 

(A) Diretrizes Nacionais de Controle dos Arquivos 
Públicos e Privados. 

(B) Instruções Reguladoras dos Documentos Pú-
blicos e Privados. 

(C) Política Nacional de Arquivos Públicos e Priva-
dos. 

(D) Normas Regulamentadoras para Acesso aos 
Documentos Públicos. 

(E) Política de Armazenagem de Documentos Pú-
blicos e Privados. 
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39- Segundo a definição clássica proposta pelo di-
reito administrativo é o montante total (impostos, 
taxas, contribuições e outras fontes de recursos) 
em dinheiro arrecadado pelo Tesouro Nacional e 
incorporado ao patrimônio do Estado, que serve 
para custear as despesas públicas e as necessida-
des de investimentos públicos. A arrecadação 
pode se caracterizar como direta, quando é reali-
zada pelo próprio Estado, ou indireta, nos casos 
em que a arrecadação é feita por terceiros conve-
niados ao Estado. A definição acima é a da (o): 

 

(A) Orçamento Público. 
(B) Taxa Pública. 
(C) Receita Pública. 
(D) Imposto Público. 
(E) Dispêndio Público. 

 
40- Uma das funções básicas do Estado é suprir as 

necessidades da sociedade. Por sua vez, a socie-
dade contribui para o financiamento das políticas 
públicas de maneira compulsória, através do paga-
mento de tributos. Por sua vez, o princípio orça-
mentário da universalidade é respeitado quando o 
orçamento contém todas as receitas e todas as 
despesas do Estado. Dentre as peças orçamentá-
rias, um documento reflete a síntese dos esforços 
de planejamento da administração pública. O 
nome deste documento é o: 

 

(A) Plano quinquenal. 
(B) Plano quadrienal. 
(C) Plano plurissetorial. 
(D) Plano multianual. 
(E) Plano plurianual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


