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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: NS – Administrador 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e sua sequência numérica das questões, comunicando 

qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo posteriormente. 

 

 

 Este caderno contém a PROVA OBJETIVA com 65 (sessenta e cinco) questões, sem falhas.  

 

 O tempo disponível para realização da prova será de 4 horas, não havendo prorrogação por qualquer motivo. 

 

 Para cada uma das questões, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras: 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 Assinale UMA ÚNICA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. 

 

 A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A MARCAÇÃO 

DA QUESTÃO. 

 

 No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. Apesar de constar 

100 (cem) questões, o candidato deverá marcar apenas as 65 (sessenta e cinco) iniciais, correspondentes ao 

número de questões deste caderno de prova.  

 

 Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área correspondente à 

opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo: 

 
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta e transcrever para ele o texto/frase a seguir, sob pena de 

eliminação: 

 

“Os sábios seguem seus próprios sonhos.” 

 

 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois este 

documento não é substituível.  

 

 Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  

 

INSTRUÇÕES 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

Cuidado: uso excessivo de internet e celular pode 

viciar. 

Danos ao cérebro seriam similares aos de drogas 

como a cocaína. 

 

por Sérgio Matsuura 

09/06/2013 22:00  

 

 

RIO — A tecnologia está definitivamente presente 

na vida cotidiana. Seja para consultar informações, 

conversar com amigos e familiares ou apenas 

entreter, a internet e os celulares não saem das mãos 

e mentes das pessoas. Por esse motivo, especialistas 

alertam: o uso excessivo dessas ferramentas pode 

viciar. Apesar de o distúrbio ainda não constar no 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, estudos recentes apontam que as 

mudanças causadas no cérebro pelo abuso na 

utilização da web são similares aos efeitos de 

drogas químicas, como o álcool e a cocaína. 

— A dependência pela tecnologia é 

comportamental, as outras são químicas, mas ela 

causa o mesmo desgaste na ponta do neurônio que 

as drogas — explica Cristiano Nabuco de Abreu, 

coordenador do Grupo de Dependências 

Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas de São Paulo. 

Fobia de perder o celular 

O problema, dizem os especialistas, é o usuário 

conseguir diferenciar a dependência do uso 

considerado normal. Hoje, a internet e os celulares 

são ferramentas profissionais e de estudo. De 

acordo com pesquisa realizada pela Google no ano 

passado, 73% dos brasileiros que possuem 

smartphones não saem de casa sem eles. A 

advogada Nídia Aguilar, por exemplo, diz se sentir 

ansiosa e incomodada quando fica longe do celular, 

pois usa o aparelho para se comunicar com clientes. 

Apesar de estar ciente do uso excessivo, ela 

considera o telefone fundamental para o trabalho. 

 

— A linha que separa o uso do abuso é tênue. 

Mesmo que se use muito o celular, isso não 

caracteriza o vício. Na dependência patológica, o 

uso excessivo está ligado a um transtorno de 

ansiedade, como pânico ou fobia social — afirma a 

psicóloga Anna Lucia Spear King, pesquisadora do 

Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ. 

A pesquisadora é a pioneira no estudo científico da 

nomofobia, nome cunhado na Inglaterra para 

descrever o medo de ficar sem celular (no + mobile 

+ fobia). 

Ela explica que os principais sintomas da síndrome 

são angústia e sensação de desconforto quando se 

está sem o telefone e mudanças comportamentais, 

como isolamento e falta de interesse em outras 

atividades. 

— Isso pode indicar que a pessoa está com algum 

problema que precisa ser investigado. 

Atenção especial às crianças 

A professora de piano Olga de Lena não se 

considera viciada em celular, mas admite que faz 

uso exagerado do seu iPhone. Ela diz não largar o 

telefone por questões profissionais. E ressalta os 

pontos positivos de ter conexão à internet na palma 

da mão, como pesquisar músicas durante uma aula 

ou usar o mapa para se localizar. 

— Estou sempre com ele. O aluno pede uma 

música e eu acesso na mesma hora. Quando vou a 

um restaurante, ele fica em cima da mesa. Sei que 

não é de bom tom, mas eu deixo mesmo que seja no 

silencioso — conta Olga, que relata a sensação de 

ficar sem o smartphone. — É desesperador! Eu 

perdi o meu aparelho recentemente e me senti como 

se estivesse doente, faltando uma parte de mim. 

O relato de Olga pode ser considerado normal, mas 

existem casos que chamam atenção. Cristiano 

Nabuco atendeu a uma mãe que tinha que dar o 

celular para o filho de dois anos para que ele saísse 

da cama. Pior, no shopping a criança pedia colo 

para as vendedoras das lojas para tocar no teclado. 

Segundo o psicólogo, a tecnologia está se tornando 

uma espécie de babá eletrônica, e os pais não 

conseguem medir as consequências disso. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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É comum ver, em festas infantis, crianças isoladas 

com o celular do pai na mão em vez de estar 

brincando com os colegas. De acordo com Nabuco, 

tal comportamento interfere no desenvolvimento 

emocional do indivíduo, o que pode acarretar 

transtornos na fase adulta. Ele recomenda que os 

pais não deem smartphones e tablets para crianças 

muito novas e monitorem como os filhos estão 

usando a internet. 

No Hospital das Clínicas de São Paulo, o 

tratamento da dependência em tecnologia é feito 

com 18 reuniões semanais de psicoterapia de grupo, 

tratamento psiquiátrico e suporte emocional para os 

familiares, modelo parecido com o adotado para 

outros vícios. A pesquisadora Anna Lucia explica 

que, em alguns casos, é preciso tomar medicação. 

A psicóloga Luciana Nunes, do Instituto Psicoinfo, 

pede ações do governo para o tratamento dos 

dependentes. Segundo ela, existem diversos 

projetos para promover a inclusão digital, mas não 

para apoiar quem sofre com o uso em excesso da 

tecnologia. 

— Com a popularização dos smartphones, o 

problema tende a crescer. Quanto mais interativo é 

o aparelho, maior o potencial de dependência — 

afirma a psicóloga. 

Para não sofrer desse mal, os especialistas 

recomendam moderação, mesmo que o smartphone 

ou a internet sejam essenciais para determinadas 

atividades. Cristiano Nabuco aconselha que as 

pessoas fiquem ao menos uma hora por dia longe 

do celular e desabilitem as notificações automáticas 

de e-mail e redes sociais. Também é essencial 

manter atividades ao ar livre, com encontros 

presenciais com outras pessoas. É o que faz o 

estudante de administração Felipe Souza. Pelo 

celular, ele joga, manda mensagens, lê e-mails e até 

assiste televisão. Na internet, conversa pelo Skype e 

participa de jogos on-line, mas não abandona o 

futebol semanal com os amigos. 

— O celular não afeta o meu dia a dia. Só fico com 

ele na mão quando não tenho nada melhor para 

fazer — diz. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/cuid

ado-uso-excessivo-de-internet-celular-pode-viciar-

8636717 

 

 

QUESTÃO 1  

O avanço da tecnologia e a praticidade criada por 

ela contribuiu para o uso excessivo da internet e dos 

celulares. O texto I, dentre muitas observações 

feitas a respeito, acentua a praticidade 

proporcionada pelo uso dos meios eletrônicos para 

o cotidiano laboral das pessoas. Assinale a 

alternativa em que está presente o trecho que 

confirma essa declaração. 

 

A) A tecnologia está definitivamente presente na 

vida cotidiana. Seja para consultar informações, 

conversar com amigos e familiares ou apenas 

entreter, a internet e os celulares não saem das mãos 

e mentes das pessoas. (Parágrafo 01) 

B) A dependência pela tecnologia é 

comportamental, as outras são químicas, mas ela 

causa o mesmo desgaste na ponta do neurônio que 

as drogas — explica Cristiano Nabuco de Abreu, 

coordenador do Grupo de Dependências 

Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas de São Paulo. (Parágrafo 02) 

C) A advogada Nídia Aguilar, por exemplo, diz se 

sentir ansiosa e incomodada quando fica longe do 

celular, pois usa o aparelho para se comunicar com 

clientes. (Parágrafo 03) 

D) Segundo o psicólogo, a tecnologia está se 

tornando uma espécie de babá eletrônica, e os pais 

não conseguem medir as consequências disso. 

(Parágrafo 10) 

E) Com a popularização dos smartphones, o 

problema tende a crescer. Quanto mais interativo é 

o aparelho, maior o potencial de dependência — 

afirma a psicóloga. (Parágrafo 14) 

 

QUESTÃO 2  

Sobre o uso excessivo do celular, profissionais 

colocam que, exceto: 

A) Não se trata de transtorno mental, mas 

comportamental. 

B) Embora não cause dependência química, como o 

uso de drogas ilícitas, provoca desgastes cerebrais 

semelhantes. 

C) O uso excessivo do celular pode não caracterizar 

um vício, desde que não esteja associado a 

transtorno de ansiedade, como pânico e fobia social. 
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D) Algumas crianças estão propensas ou já 

desenvolveram a dependência do uso do celular. 

E) O uso em excesso do celular não é colocado 

como problema de saúde pública. 

 

QUESTÃO 3  

Assinale a alternativa em que o trecho seguinte é 

reescrito sem causar qualquer alteração semântica 

para o enunciado. 

— A linha que separa o uso do abuso é tênue. 

Mesmo que se use muito o celular, isso não 

caracteriza o vício. Na dependência patológica, o 

uso excessivo está ligado a um transtorno de 

ansiedade, como pânico ou fobia social — afirma a 

psicóloga Anna Lucia Spear King, pesquisadora do 

Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ. (Parágrafo 04) 

A) — A linha que separa o uso do abuso é tênue e, 

mesmo que se use muito o celular, isso não 

caracteriza o vício, portanto, na dependência 

patológica, o uso excessivo está ligado a um 

transtorno de ansiedade, como pânico ou fobia 

social — afirma a psicóloga Anna Lucia Spear 

King, pesquisadora do Laboratório de Pânico e 

Respiração do Instituto de Psiquiatria da UFRJ.  

B) — A linha que separa o uso do abuso é tênue. 

Mesmo que se use muito o celular, isso não 

caracteriza o vício porque, na dependência 

patológica, o uso excessivo está ligado a um 

transtorno de ansiedade, como pânico ou fobia 

social — afirma a psicóloga Anna Lucia Spear 

King, pesquisadora do Laboratório de Pânico e 

Respiração do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. 

C) — A linha que separa o uso do abuso é tênue, o 

que implica dizer que, mesmo que se use muito o 

celular, isso não caracteriza o vício, logo, na 

dependência patológica, o uso excessivo está ligado 

a um transtorno de ansiedade, como pânico ou fobia 

social — afirma a psicóloga Anna Lucia Spear 

King, pesquisadora do Laboratório de Pânico e 

Respiração do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. 

D) — A linha que separa o uso do abuso é tênue. 

Mesmo que se use muito o celular, isso não 

caracteriza o vício, mas, na dependência patológica, 

o uso excessivo está ligado a um transtorno de 

ansiedade, como pânico ou fobia social — afirma a 

psicóloga Anna Lucia Spear King, pesquisadora do 

Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ. 

E) — A linha que separa o uso do abuso é tênue 

porque, mesmo que se use muito o celular, isso não 

caracteriza o vício. Logo, na dependência 

patológica, o uso excessivo está ligado a um 

transtorno de ansiedade, como pânico ou fobia 

social — afirma a psicóloga Anna Lucia Spear 

King, pesquisadora do Laboratório de Pânico e 

Respiração do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. 

 

QUESTÃO 4  

Identifique o item em que a classificação do termo 

sublinhado, a respeito da classe gramatical, está 

correta. 

A) A tecnologia está definitivamente presente na 

vida cotidiana. (Parágrafo 01)- adjetivo 

B) O problema, dizem os especialistas, é o usuário 

conseguir diferenciar a dependência do uso 

considerado normal. (Parágrafo 03) – Verbo  

C) A linha que separa o uso do abuso é tênue. 

(Parágrafo 04) – Adjetivo 

D) A pesquisadora é a pioneira no estudo científico 

da nomofobia, nome cunhado na Inglaterra para 

descrever o medo de ficar sem celular (no + mobile 

+ fobia). (Parágrafo 05) – Advérbio 

E) — Isso pode indicar que a pessoa está com 

algum problema que precisa ser investigado.  

(Parágrafo 07) – Pronome relativo 

 

QUESTÃO 5  

Assinale o item em que as classificações sintáticas 

dos verbos sublinhados nas frases I e II têm 

correspondência. 

 

A) (Frase I) [...] as mudanças causadas no cérebro 

pelo abuso na utilização da web são similares aos 

efeitos de drogas químicas, como o álcool e a 

cocaína./ (Frase II) O problema, dizem os 

especialistas, é o usuário conseguir diferenciar a 

dependência do uso considerado normal. 

B) (Frase I) [...] o uso excessivo está ligado a um 

transtorno de ansiedade, como pânico ou fobia 

social — afirma a psicóloga Anna Lucia Spear 

King[...]/ (Frase II) A pesquisadora é a pioneira no 

estudo científico da nomofobia, nome cunhado na 

Inglaterra para descrever o medo de ficar sem 

celular (no + mobile + fobia). 
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C) (Frase I) Quando vou a um restaurante[...]/ 

(Frase II) Sei que não é de bom tom, mas eu deixo 

mesmo que seja no silencioso[...]. 

D) (Frase I) Pior, no shopping a criança pedia colo 

para as vendedoras das lojas para tocar no teclado./ 

(Frase II) Segundo o psicólogo, a tecnologia está 

se tornando uma espécie de babá eletrônica[...] 

E) (Frase I) É comum ver, em festas infantis, 

crianças isoladas com o celular do pai na mão em 

vez de estar brincando com os colegas./ (Frase II) 

[...] os especialistas recomendam moderação, 

mesmo que o smartphone ou a internet sejam 

essenciais para determinadas atividades. 

 

 

TEXTO II 

Traços de personalidade influenciam tendência a 

vício em redes sociais. 

Estudo indica que dependência pode ser uma 

escolha racional dos indivíduos. 

por O GLOBO 

12/03/2018 13:38 / Atualizado 12/03/2018 13:59  

 

NOVA YORK — As empresas de internet investem 

milhões de dólares em análise de dados para 

identificar serviços que façam as pessoas 

permanecerem por mais tempo nas redes sociais. O 

Facebook, por exemplo, anuncia frequentemente 

mudanças em seus algoritmos, tentando cativar 

ainda mais o seu público. Acontece que a adesão às 

plataformas podem estar relacionadas não apenas 

aos serviços oferecidos, mas aos traços de 

personalidade dos usuários, indica estudo realizado 

por pesquisadores da Universidade Binghamton. 

— Existem vários estudos sobre como a interação 

de certos traços de personalidade afeta vícios a 

substâncias como álcool e drogas — explicou Isaac 

Vaghefi, professor em Binghamton. — Nós 

queríamos aplicar uma abordagem similar ao vício 

em redes sociais. 

O experimento coletou dados de cerca de 300 

voluntários. Os resultados indicam que três traços 

em personalidade — neuroticismo, 

consciencialidade e agradabilidade — estão 

relacionados com esse comportamento. Os outros 

dois traços do modelo Big Five — extroversão e 

abertura para a experiência — não demonstraram 

relação com o vício em redes sociais. 

O neuroticismo é um traço de personalidade 

relacionado à tendência para a experimentação de 

emoções negativas, como raiva, ansiedade e 

depressão. A consciencialidade é a tendência para a 

autodisciplina, a preferência pelo comportamento 

planejado em vez do espontâneo. A agradabilidade 

é o traço relacionado aos indivíduos amigáveis, 

generosos, preocupados com a harmonia social. 

Além de identificar quais os traços estão 

relacionados com a dependência, os pesquisadores 

tentaram observar como essas características da 

personalidade interagem. O neuroticismo e a 

consciencialidade têm efeitos diretos negativos e 

positivos na tendência ao desenvolvimento da 

adicção. O neuroticismo parece aumentar a 

tendência ao vício, enquanto a consciencialidade 

parece reduzir os riscos. Contudo, atuando juntos, o 

neuroticismo parece moderar o efeito da 

consciencialidade. 

Os pesquisadores indicam que a agradabilidade 

sozinha não interfere na tendência ao vício em redes 

sociais, mas isso muda quando em combinação com 

a consciencialidade. A combinação de baixos níveis 

de agradabilidade e consciencialidade — uma 

pessoa antipática e irresponsável — aumenta a 

probabilidade de dependência em redes sociais. Por 

outro lado, altos níveis também têm o mesmo 

efeito. 

Segundo Vaghefi, este resultado inesperado pode 

ser explicado pela perspectiva da “adicção 

racional”. Algumas pessoas podem, 

intencionalmente, usar uma rede social por mais 

tempo para maximizar os benefícios percebidos. 

Uma pessoa agradável e sociável, por exemplo, 

pode usar as redes sociais para melhorar suas 

relações, numa decisão racional. 

Nesse caso, a dependência não seria resultado da 

irracionalidade ou da falta de controle aos impulsos, 

mas de um processo racional e intencional. 

— É uma abordagem holística para descobrir quais 

os tipos de pessoas mais propensas a 

desenvolverem o vício — afirmou Vaghefi. — Em 

vez de se concentrar apenas em um traço da 

personalidade, isso permite a inclusão de todo o 

perfil de personalidade. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/trac

os-de-personalidade-influenciam-tendencia-vicio-

em-redes-sociais-22480633 (com adaptação). 
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QUESTÃO 6  

A respeito da dependência em redes sociais ser uma 

escolha racional do indivíduo, o texto II coloca que: 

I- Os traços de personalidade relacionados são 

elementos importantes para a compreensão da 

dependência em redes sociais. 

II- Os pesquisadores concluíram que isoladamente 

os traços de personalidade contribuem para o 

desenvolvimento do vício em redes sociais. 

III- O princípio analógico do estudo sobre o vício 

em redes sociais, apresentado pelo texto, se deu 

pela observação de traços de personalidade 

afetarem no uso abusivo de álcool ou drogas. 

Assinale a alternativa que elege as declarações 

corretas. 

 

A) Apenas a declaração I. 

B) Apenas a declaração II. 

C) Apenas a declaração III. 

D) Apenas as declarações I e II. 

E) Apenas as declarações I e III. 

 

QUESTÃO 7  

Identifique as funções sintáticas das orações em 

destaque no trecho transcrito, para assinalar a 

alternativa na qual identificamos as mesmas 

funções sintáticas, respectivamente, desempenhadas 

pelas orações sublinhadas. 

 

O relato de Olga pode ser considerado normal, mas 

existem casos que chamam atenção. Cristiano 

Nabuco atendeu a uma mãe que tinha que dar o 

celular para o filho de dois anos para que ele saísse 

da cama. (Texto I/ parágrafo 10) 

 

A) As empresas de internet investem milhões de 

dólares em análise de dados para identificar 

serviços que façam as pessoas permanecerem por 

mais tempo nas redes sociais. / Acontece que a 

adesão às plataformas podem estar relacionadas não 

apenas aos serviços oferecidos [...] (Texto II) 

B) Os resultados indicam que três traços em 

personalidade — neuroticismo, consciencialidade e 

agradabilidade estão relacionados com esse 

comportamento. / Além de identificar quais os 

traços estão relacionados com a dependência. 

(Texto II) 

C) Os pesquisadores indicam que a agradabilidade 

sozinha não interfere na tendência ao vício em redes 

sociais, mas isso muda quando em combinação com 

a consciencialidade. (Texto II) 

D) De acordo com pesquisa realizada pela Google 

no ano passado, 73% dos brasileiros que possuem 

smartphones não saem de casa sem eles. / A linha 

que separa o uso do abuso é tênue.  (Texto I) 

E) Cristiano Nabuco aconselha que as pessoas 

fiquem ao menos uma hora por dia longe do celular 

e desabilitem as notificações automáticas de e-mail 

e redes sociais./ Ela explica que os principais 

sintomas da síndrome são angústia e sensação de 

desconforto[...] (Texto I) 

 

QUESTÃO 8  

Observe a estrutura semântica e gramatical dos 

trechos. 

Trecho I- — Existem vários estudos sobre como a 

interação de certos traços de personalidade afeta 

vícios a substâncias como álcool e drogas — 

explicou Isaac Vaghefi, professor em Binghamton. 

— Nós queríamos aplicar uma abordagem similar 

ao vício em redes sociais.  

Trecho II- Além de identificar quais os traços estão 

relacionados com a dependência, os pesquisadores 

tentaram observar como essas características da 

personalidade interagem. O neuroticismo e a 

consciencialidade têm efeitos diretos negativos e 

positivos na tendência ao desenvolvimento da 

adicção. O neuroticismo parece aumentar a 

tendência ao vício, enquanto a consciencialidade 

parece reduzir os riscos. Contudo, atuando juntos, o 

neuroticismo parece moderar o efeito da 

consciencialidade. 

Assinale a alternativa correta quanto à estruturação 

gramatical e/ou semântica. 

 

A) O verbo “afeta”(trecho I) deveria estar 

conjugado na terceira pessoa do plural, tendo em 

vista que deve concordar com “certos traços de 

personalidade”.  
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B) A expressão “professor em Binghamton”(trecho 

I) é classificada sintaticamente como adjunto 

adnominal. 

C) A acentuação empregada no verbo “têm” (trecho 

II) se dá por conta de ser um vocábulo monossílabo 

tônico. 

D) O parágrafo do trecho II é finalizado por um 

período conclusivo. 

E) A ocorrência de palavras acentuadas no trecho II 

tem um número maior para as oxítonas. 

 

QUESTÃO 9  

Analise os trechos observando as alterações 

realizadas que não provocaram qualquer desvio 

gramatical. Após análise, assinale o item correto. 

 

A) Acontece que a adesão às plataformas podem 

estar relacionadas não apenas aos serviços 

oferecidos, contudo aos traços de personalidade dos 

usuários[...] (Texto II/ parágrafo 01) 

B) A consciencialidade é a tendência para a 

autodisciplina, à preferência pelo comportamento 

planejado em vez do espontâneo. (Texto II/ 

parágrafo 04) 

C) — É uma abordagem holística para descobrir 

quais os tipos de pessoas mais propensas a 

desenvolverem o vício, afirmou Vaghefi. (Texto II/ 

parágrafo 09) 

D) Segundo Vaghefi este resultado inesperado pode 

ser explicado pela perspectiva da “adicção 

racional”. (Texto II/ parágrafo 07) 

E) Nesse caso, a dependência não seria resultado da 

irracionalidade ou da falta de controle aos impulsos, 

mas também de um processo racional e intencional. 

(Texto II/ parágrafo 08) 

 

QUESTÃO 10  

Seguindo os moldes estabelecidos pelo Manual de 

Redação da Presidência da República, são 

elencados aspectos necessários para a elaboração de 

um Ofício, exceto: 

 

A) Deve conter tipo e número do expediente, 

seguido da sigla do órgão que o expede. 

B) O destinatário é o nome e o cargo da pessoa a 

quem é dirigida a comunicação. Também deve ser 

incluído o endereço. 

C) Para sua forma de apresentação, deve ser 

utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 

12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas 

de rodapé. 

D) É obrigatório constar, a partir da segunda 

página, o número da página. 

E) O início de cada parágrafo do texto deve ter 1,5 

cm de distância da margem esquerda. 

 

 

ATUALIDADES GERAIS 

 

QUESTÃO 11  

Em 2018 completam-se 50 anos de um dos 

momentos mais tristes da história do Brasil. No dia 

13 de dezembro de 1968, era elaborado o Ato 

Institucional nº 5, conhecido como AI5, realçando a 

veia mais cruel da ditadura militar iniciada no 

Brasil em 1964. De acordo com o enunciado da 

questão assinale abaixo a alternativa incorreta. 

 

A) Arthur da Costa e Silva, alinhado com a “linha 

dura” do regime militar, assumiu a presidência em 

1967. Foi em seu governo que a repressão assumiu 

sua forma clara ao decretar o Ato Institucional nº 5. 

B) Da mesma forma que em 1968, vivencia-se em 

2018 mais um momento das forças militares na vida 

de pessoas. O presidente Michel Temer utilizou-se 

de uma ferramenta da constituição, o artigo 36, 

permitindo ao governo federal intervir na 

autonomia do Estado do Rio de Janeiro. 

C) Quem decreta a intervenção federal é o 

presidente da República, por iniciativa própria ou 

por solicitação do Poder Legislativo, de alguma 

instância superior do Judiciário, especificamente o 

Supremo Tribunal Federal (STF), O Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), ou o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), ou por solicitação da Procuradoria-

Geral da República provida pelo STF. 

D) No AI5 O Congresso Nacional foi fechado, o 

Ato autorizava o presidente a intervir nos estados e 

nos municípios e suspender, por dez anos, os 
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direitos políticos de qualquer cidadão suspeito de 

agir contra o governo.  

E) No decreto de intervenção do Rio de Janeiro de 

2018 ficou estabelecido que o general do Exército 

Walter Souza Braga Netto, do Comando Militar do 

Leste, assumisse a segurança pública da cidade e 

automaticamente o então governador Luiz Fernando 

Pezão é destituído do cargo. 

 

QUESTÃO 12  

A febre amarela é uma doença infecciosa não 

contagiosa, transmitida por algumas espécies de 

mosquito e que apresenta como agente etiológico 

um vírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae. 

De acordo com o Ministério da Saúde, no período 

de 1º de julho de 2017 a 23 de janeiro de 2018, o 

Brasil registrou 130 casos de febre amarela e, desse 

número, 53 pessoas morreram. Com relação a febre 

amarela no Brasil assinale a alternativa incorreta: 

 

A) A febre amarela pode ser classificada em febre 

amarela urbana e febre amarela silvestre. 

B) Ficou comprovado por pesquisadores do 

Ministério da Saúde que os macacos são os 

principais transmissores da febre amarela urbana, 

desta forma justifica-se a disseminação da espécie 

encontrada nas cidades brasileiras. 

C) A transmissão da febre amarela silvestre ocorre 

normalmente quando o homem entra em regiões de 

mata e é picado por mosquitos do gênero 

Haemagogus e Sabethes, principais vetores da 

doença. 

D) A principal forma de prevenção da febre amarela 

é a vacinação, administrada em uma dose única. 

E) No ciclo da febre amarela urbana o Aedes 

Agegypti atua como vetor, e o único hospedeiro é o 

homem. 

 

QUESTÃO 13  

“Uma verdade Inconveniente: Ser negro no Brasil é 

conviver com o preconceito e a desigualdade. O 

silencio em torno desse fato não ajuda em nada o 

país: precisamos, pois, falar sobre o racismo. Nós 

nem cremos que escravos outrora. Tenha havido em 

tão nobre País.... diz a certa altura, o Hino da 

República (1890), de autoria de Medeiros 

Albuquerque (letra) e Leopoldo Miguez (música). 

Não por acaso, o trecho costuma ser lembrado pelos 

estudiosos da escravidão como testemunho de que o 

país se relaciona mal com suas verdades incômodas 

sobre o racismo...” (Revista Veja, edição 2557 de 

22 de novembro de 2017, p. 79). A esse respeito, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Em todos os indicadores de qualidade de vida e 

de participação na sociedade, a população preta e 

parda, resumida, nas pesquisas do IBGE, no grupo 

de “negros” aparece em franca desvantagem em 

relação aos brancos, situação que pouco mudou na 

última década.  

B) Uma das mais temidas formas de resistência 

contra a escravidão no Brasil era a formação dos 

quilombos, comunidades independentes de escravos 

alforriados.  

C) Os cultos religiosos negros atuaram como uma 

das formas de resistência étnica contra o branco 

colonizador e senhor das terras. 

D) A visão distorcida sobre o peso da cor da pele no 

Brasil se formou, inicialmente, nos quase quatro 

séculos de escravidão, depois no conjunto de 

atitudes que sucederam a sua abolição e, por fim, na 

falta de vontade geral de tirar o racismo da sombra.  

E) Um certo avanço ocorrido no início dos anos 

2000 contra o racismo brasileiro foi com relação às 

primeiras universidades que instituíram o sistema 

de cotas para negros.  

 

QUESTÃO 14  

O presidente do Banco Central, o economista Ilan 

Goldfajn, refuta a ideia de obrigar os bancos a 

baixar os juros na mesma proporção da taxa Selic e 

diz que, a depender do desempenho da economia, 

há espaço para nova redução. (Revista Veja, edição 

2574 de 21 de março de 2018, p. 13). Em relação à 

definição de taxa Selic, assinale abaixo a alternativa 

correta. 

 

A) Sistema Especial de Liquidação e Custódia, taxa 

básica de juros da economia no Brasil, utilizada no 

mercado interbancário para financiamento de 

operações com duração diária, lastreadas em títulos 

públicos federais.  
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B) Sistema Especial de Liquidação e Custódia, 

representa a remuneração das instituições 

financeiras e de pessoas físicas nas operações de 

juros correspondentes à poupança e com títulos 

públicos, ela é comumente utilizada como um 

índice pelo qual as taxas de juros no Brasil se 

balizam.  

C) Serviço Especial de Liquidação e Custódia, além 

de servir como um parâmetro para as demais taxas 

da economia, o aumento e diminuição da Selic não 

possui influência direta na economia do Brasil. 

D) Serviço Especial de Liquidação e Custódia, 

criada através do Comitê de Política Monetária, 

responsável pela definição das altas taxas de juros 

da economia sem estabelecer as regras da 

quantidade de dinheiro em circulação no país. 

E) Sistema Econômico de Liquidação e Consumo, é 

um grande incentivador para as pessoas 

consumirem sem preocupação. Isso porque os 

investimentos de renda fixa ficam menos atrevidos, 

fazendo com que as pessoas prefiram investir seu 

dinheiro com aquisição de produtos pessoais, como 

bens móveis e imóveis. 

 

QUESTÃO 15  

No dia 14 de março de 2018 faleceu Stephen 

Hawking, causa do falecimento: doença de Lou 

Gebring. “Revolucionário da física, exemplo de 

resiliência, ícone pop, Stephen Hawking, com suas 

teorias, moldou a forma como vemos o universo, e 

comoveu o mundo em sua morte. O maior mérito 

deste físico foi saber formular as perguntas certas 

acerca de mistérios do universo, em especial sobre 

os enigmáticos buracos negros. Como teórico, ele 

elaborava as respostas sem se preocupar em prová-

las por meio de experimentos”. (Revista Veja, 

edição 2574 de 21 de março de 2018, p. 62).  De 

acordo com a reportagem publicada e com a análise 

de Stephen Hawking em relação aos mistérios do 

universo, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Para Stephen Hawking, um buraco negro ao 

sugar tudo ao redor, até mesmo a luz, este criaria 

em seu interior uma singularidade, ou seja, um 

ponto ínfimo de densidade infinita. 

B) Um buraco negro não é eterno, uma partícula 

sugada teria massa negativa e, por isso, acabaria por 

contribuir para a diminuição de um buraco negro 

até sua iminente extinção por meio de uma 

explosão equivalente à de 1 milhão de bombas 

nucleares. 

C) Para o físico em relação à origem do universo, 

um cosmo em constante expansão, iniciada a partir 

de um Big Bang, excluiria totalmente a 

possibilidade de um criador (um Deus) e a partir 

desta afirmação sua teoria sempre defendeu a não 

existência de um criador e sim de que a origem do 

universo se deu pela existência de buracos negros.   

D) Em 1974, Stephen Hawking propôs o seguinte: 

segundo a física quântica, toda partícula tem como 

par uma antipartícula; quando a matéria fosse 

sugada pelo buraco negro, uma dessas partículas 

seria puxada, enquanto a outra voaria livre para 

fora. Foi dado a esse material liberto o nome de 

radiação de Hawking. 

E) Stephen Hawking mesclou a física tradicional 

com a quântica em seu trabalho, na tentativa de 

criar uma teoria única que unisse as duas, a “teoria 

de tudo”, um objetivo ainda não alcançado, mas 

muito perseguido pelos pesquisadores. 

 

QUESTÃO 16  

Um dos grandes dilemas de nosso tempo: como 

pode haver tanta água doce na Terra e ainda assim 

vivermos em escassez? Apenas 1% de toda a água 

doce da terra é potável. Parece muito pouco, mas 

seria quantidade mais do que suficiente para o 

consumo dos mais de 7 bilhões de humanos que 

habitam o Planeta. (Revista Veja, edição 2574 de 

21 de março de 2018, p. 75). Em relação ao tema, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Pode-se afirmar que a Região Norte, dominada 

pela Amazônia é referência na preservação e 

disponibilidade de água per capita, concentrando 

excelentes taxas de saneamento básico, isso devido 

a baixa densidade demográfica dos estados que 

compõem a região. 

B) Em 2014, 100.000 pessoas foram expostas a 

contaminação por chumbo em razão de descaso no 

tratamento da água de rios de Michigan. Se 

continuar assim, sem maiores investimentos na 

despoluição, outros estados americanos correm o 

risco da contaminação. 

C) Em 2015, uma barragem da mineradora Samarco 

rompeu-se e o rejeito da mineração poluiu os 700 
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km do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito 

Santo. 

D) A destruição da Floresta Amazônica, que já tem 

aproximadamente 20% de área devastada, está perto 

de atingir um ponto considerável irreversível: 

aproximadamente 25% de devastação. Uma das 

soluções a ser investida é enfrentar o desmatamento 

ilegal e incentivar políticas de recuperação da 

floresta.  

E) No auge da crise hídrica de São Paulo, em 

fevereiro de 2014, a Sabesp, empresa de água e 

saneamento da região metropolitana e de mais 300 

cidades do estado, ofereceu um benefício àqueles 

que poupassem água. No lugar de apenas multar o 

desperdício, a companhia daria um desconto de até 

30% na conta a quem reduzisse o consumo em pelo 

menos 20%. A estratégia foi um sucesso: contribuiu 

para economizar mais de 330 bilhões de litros. 

 

QUESTÃO 17  

A “Revista Veja edição 2557 de 22 de novembro de 

2017” editou 16 páginas sobre Negros no Brasil, 

preconceito e a desigualdade. Foi enfatizado que é 

preciso falar sobre o racismo. Com relação ao 

racismo assinale a alternativa incorreta. 

 

A) O episódio do jornalista Willian Waak, afastado 

do Jornal da Globo depois de ser flagrado dizendo 

“é coisa de preto”, ao se referir a alguém que 

buzinava sem parar perto do local em que ele falaria 

ao vivo, jogou luz ao tema que insiste em 

permanecer nas sombras; o racismo à brasileira. 

B) Indicadores socioeconômicos mostram os 

afrodescendentes vivendo em franca desvantagem 

em relação aos brancos, só tendo sido mais 

valorizados na última década no que se refere ao 

ensino universitário, em razão da adoção de cotas. 

C) O negro é parte integrante da história brasileira, 

apesar dos muitos preconceitos que ainda persistem 

contra eles. 

D) A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, é uma 

das medidas governamentais criadas para 

democratizar o acesso exclusivamente de negros ao 

ensino superior. Através dela, a instituição é 

obrigada a ceder 50% de suas vagas aos candidatos 

pretos e/ou pardos. 

E) A escravidão foi abolida nos Estados Unidos em 

1863, mas no começo do século XX a segregação 

retornou oficialmente aos estados do sul. Até 1964, 

certos lugares mantinham bairros, escolas, ônibus, 

banheiros e mesmo bebedouros separados para 

brancos e negros. Somente em 1965 os afro-

americanos ganharam o direito a voto. 

 

QUESTÃO 18  

Em uma mensagem de Ano Novo, divulgada pela 

TV estatal no dia 1º de janeiro de 2018, o ditador 

norte-coreano Kin Jong-um afirmou: “Não é uma 

simples ameaça. Eu realmente tenho um botão 

nuclear na minha mesa. Todo o território 

continental dos Estados Unidos está ao alcance de 

um ataque nuclear”. O presidente Donald Trump 

respondeu no dia seguinte via Twitter: “Eu também 

tenho um botão nuclear, e o meu é muito maior e 

mais poderoso do que o dele, e o meu botão 

funciona!”. (Revista Veja, edição 2564 de 10 de 

janeiro de 2018, p. 55). Em relação ao conflito 

Estados Unidos X Coreia do Norte, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os 

dois países mantêm relações marcadas por fortes 

atritos. Em 1948, a Coreia se dividiu em duas: a do 

Norte, governada por Kim II-sung, com apoio da 

União Soviética, e a do Sul, que ganhou proteção 

dos americanos. 

B) Em 1950, a Coreia do Norte invade a do Sul, 

com apoio da União Soviética e da China, em um 

episódio que ficou conhecido como a Guerra da 

Coreia. Com reforço militar dos EUA, Seul é 

retomada e a guerra chega ao fim três anos depois, 

com um cessar fogo que nunca foi oficializado com 

tratado de paz. 

C) Em 1968 a Coreia do Norte capturou um navio 

de espionagem americano e, no ano seguinte, 

derrubou um avião de reconhecimento americano. 

D) A realização de testes nucleares pela Coreia do 

Norte é um dos principais focos de tensão da 

península, além das constantes ameaças de guerra 

realizadas pela ditadura norte-coreana. Desde 2006, 

a Coreia do Norte contabiliza cinco testes nucleares.  

E) Apesar do conflito, a Coreia do Norte não 

pratica o comunismo, é um estado com 

característica capitalista, assim como os EUA, de 

economia planificada ou centralizada, onde a 
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produção é controlada pelo Estado, que define o 

planejamento e as metas da economia do país. 

 

QUESTÃO 19  

No dia 11 de novembro de 2017 entrou em vigor a 

reforma trabalhista, lei 13.467/2017, cujo projeto de 

lei havia sido sancionado em julho pelo presidente 

Michel Temer.  

A esse respeito, assinale a opção incorreta. 

 

A) Anteriormente a jornada de trabalho era no 

máximo de 8 horas por dia, 44 horas por semana e 

220 horas mensais. Pela nova lei é permitido horas 

extras até o limite de 48 horas semanais (contada a 

jornada regular) e jornada de até 12 horas, desde 

que o seguida por 36 horas de descanso. 

B) Anteriormente o trabalho intermitente não era 

previsto em lei (a carga horária mínima era de 25 

horas semanais). Pela nova lei o trabalho 

intermitente é permitido.  

C) Anteriormente a remuneração por produtividade 

não poderia ser inferior à diária correspondente ao 

piso da categoria ou salário mínimo. Pela nova lei o 

pagamento do piso ou salário mínimo não será 

obrigatório na remuneração por produção. 

D) Anteriormente as férias eram de 30 dias por ano, 

divididas em até duas vezes, com menor período de 

10 dias. Pela nova lei, 30 dias por ano, divididas em 

até 3 vezes. Menor período de 5 dias.  

E) Anteriormente grávidas e lactantes podiam 

trabalhar em locais que apresentam graus médio e 

leve de insalubridade. Pela nova lei, mulheres nesta 

condição continuam com o direito de trabalhar da 

mesma forma. 

 

QUESTÃO 20  

As empresas CAOA e CHERY anunciaram na 

última semana um marco nas relações comerciais e 

industriais entre o Brasil e a China. A maior 

montadora independente da China e a maior 

distribuidora de veículos da América Latina, e 

única montadora 100% nacional, com a fábrica em 

Anápolis (GO), assinaram um contrato de 

cooperação estratégica que é o maior acordo 

industrial já feito entre os dois países. A indústria 

chinesa se beneficia da expertise da destruição e 

vendas da CAOA no mercado brasileiro, a empresa 

já ultrapassou a marca de 1,2 milhão de veículos 

vendidos na sua história, gerando, mais de 30.000 

empregos ao longo dos últimos anos. (Revista Veja, 

edição 2557 de 22 de novembro de 2017, p. 10). 

Levando em consideração o avanço das indústrias 

automobilísticas no Brasil, analise as alternativas 

abaixo e assinale a afirmativa incorreta: 

 

A) Pelo fato de a indústria automobilística brasileira 

ser do tipo tardia, ela se caracterizou por importar 

tecnologia e máquinas dos países centrais e por ser 

poupadora de mão-de-obra. 

B) As indústrias automobilísticas contribuíram para 

a expansão das siderurgias e das metalurgias, por 

impulsionar o fornecimento de material de base. 

C) Levaram os governos à tomada de decisão no 

sentido de optar pelo transporte rodoviário, ao 

mesmo tempo em que travaram a expansão das 

ferrovias. 

D) Foram implantadas com o aproveitamento das 

vantagens oferecidas pelos governos que, além de 

se responsabilizarem por elementos de 

infraestrutura, concederam também isenção de im-

postos. 

E) Brasil e China são parceiros estratégicos há 

décadas. Entre 2007 e 2016, chegaram a um 

montante de 80 bilhões de dólares. Só no setor 

automotivo, o investimento foi de 8,6 milhões de 

dólares em 2016. 

 

 

LEGISLAÇÃO GERAL 

 

QUESTÃO 21  

A Constituição do Estado de Roraima prevê 

expressamente como um direito social, exceto: 

 

A) o lazer. 

B) a educação. 

C) a saúde. 

D) o trabalho. 

E) o transporte. 
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QUESTÃO 22  

Nos termos da Lei Complementar Estadual n° 053, 

de 31 de dezembro de 2001 - Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis do Estado de Roraima, 

são formas de provimento de cargo público, exceto: 

 

A) investidura e posse. 

B) nomeação e promoção. 

C) readaptação e reversão. 

D) aproveitamento e reintegração. 

E) recondução e nomeação. 

 

QUESTÃO 23  

Considerando a Lei nº 1.032, de 08 de janeiro de 

2016, são objetivos e princípios do Plano de 

Cargos, Carreiras e Remunerações, exceto:  

 

A) possibilitar o desenvolvimento profissional do 

servidor, mediante processos de qualificação 

profissional, estimulando-o a assumir os desafios na 

prática de suas atribuições. 

B) instituir perspectivas de mobilidade dos 

servidores na respectiva série de classes e 

referências, mediante progressão horizontal e 

vertical. 

C) motivar o servidor à prestação de serviços 

públicos de excelência mediante o reconhecimento 

com valorização profissional e remuneratória 

condizente com os resultados alcançados. 

D) proporcionar o desenvolvimento profissional do 

servidor na carreira, com base na igualdade de 

oportunidades, no mérito funcional, na qualificação 

profissional e no esforço coletivo. 

E) organizar o escalonamento dos cargos tendo em 

vista a complexidade das atribuições, os graus de 

responsabilidade e de experiências profissionais 

requeridos e demais condições e requisitos 

específicos, exigíveis para o desempenho das 

respectivas atribuições. 

 

 

 

QUESTÃO 24  

Considerando a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos é incorreto dizer que: 

 

A) todo ser humano tem o direito de deixar 

qualquer país, inclusive o próprio, e a este 

regressar. 

B) todo ser humano tem direito à liberdade de 

locomoção e residência dentro das fronteiras de 

cada Estado. 

C) todo homem tem direito a uma nacionalidade. 

D) todo ser humano, vítima de perseguição, tem o 

direito de procurar e de gozar asilo em outros 

países. 

E) Todo ser humano, ressalvados os casos legais, 

tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 

 

QUESTÃO 25  

Assinale a alternativa correta de acordo com a 

Constituição Federal. 

 

A) São brasileiros natos os nascidos na República 

Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 

desde que estes não estejam a serviço de seu país. 

B) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios 

para os maiores de dezesseis anos. 

C) A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto indireto e secreto. 

D) É privativo de brasileiro nato o cargo de 

presidente do Congresso Nacional. 

E) São gratuitas as ações de habeas corpus, 

mandado de segurança e habeas data, e, na forma 

da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 

 

QUESTÃO 26  

Nos termos da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), a garantia 

de prioridade compreende, exceto: 

 

A) primazia de receber proteção. 

B) preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas. 
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C) destinação privilegiada de recursos privados nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. 

D) primazia de receber socorro em quaisquer 

circunstâncias. 

E) precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou de relevância pública. 

 

QUESTÃO 27  

Considerando o Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741 

de 01 de outubro de 2003 – assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) A garantia de prioridade compreende 

atendimento preferencial imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços à população. 

B) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade 

da integridade física, psíquica e moral, abrangendo 

a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços 

e dos objetos pessoais, familiares e sociais. 

C) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação 

ou omissão, será punido na forma da lei.  

D) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação 

aos direitos do idoso. 

E) Dentre os idosos, é assegurada prioridade 

especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se 

suas necessidades sempre preferencialmente em 

relação aos demais idosos. 

 

QUESTÃO 28  

Em conformidade com o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de 

junho de 1994, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular 

de cada servidor público. 

B) O servidor deve prestar toda a sua atenção às 

ordens legais de seus superiores, velando 

atentamente por seu cumprimento, e, assim, 

evitando a conduta negligente. 

C) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 

pela disciplina. 

D) Toda ausência 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 trabalho desenvolvido pelo servidor público 

perante a comunidade deve ser entendido como 

acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como 

cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 

trabalho pode ser considerado como seu maior 

patrimônio. 

 

QUESTÃO 29  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito perceber 

vantagem econômica para intermediar a liberação 

ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 

B) Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito receber 

vantagem econômica de qualquer natureza, direta 

ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 

providência ou declaração a que esteja obrigado. 

C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público, ensejar enriquecimento ilícito 

ou atentar contra os Princípios da Administração 

Pública, caberá a autoridade administrativa 

responsável pelo inquérito representar ao Ministério 

Público, para a indisponibilidade dos bens do 

indiciado. 

D) Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário permitir ou facilitar a 

aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 

por preço superior ao de mercado. 

E) Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário realizar operação financeira 

sem observância das normas legais e 

regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou 

inidônea. 
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QUESTÃO 30  

Considerando a Lei nº 418, de 15 de janeiro de 

2004, Processo Administrativo no âmbito da 

Administração Pública Estadual, assinale a 

alternativa incorreta. O requerimento inicial do 

interessado, salvo casos em que for admitida 

solicitação oral, deve ser formulado por escrito e 

conter os seguintes dados: 

 

A) órgão ou autoridade administrativa a que se 

dirige. 

B) data, hora e assinatura do requerente ou de seu 

representante. 

C) domicílio do requerente ou local para 

recebimento de comunicações. 

D) formulação do pedido, com exposição dos fatos 

e de seus fundamentos. 

E) identificação do interessado ou de quem o 

represente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

QUESTÃO 31  

O conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício 

da função administrativa, traduz o conceito de: 

 

A) administração pública. 

B) Poder Executivo. 

C) Administração Pública. 

D) Poder Público. 

E) Governo. 

 

QUESTÃO 32  

São atributos presentes no ato administrativo: 

I – consentimento. 

II – coercibilidade. 

III – autoexecutoriedade. 

 

É correto apenas o que se afirma nos itens: 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I.  

D) III. 

E) II. 

 

QUESTÃO 33  

No que concerne ao Processo Administrativo, a 

Administração Pública obedecerá a determinados 

princípios, exceto: 

 

A) segurança jurídica. 

B) razoabilidade. 

C) interesse público. 

D) eficiência. 

E) inércia. 

 

QUESTÃO 34  

São poderes da administração, por exemplo, 

discricionário (1), disciplinar (2) e hierárquico (3). 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

conceito apresentado. 

 

A) possibilidade de a Administração aplicar 

punições aos agentes públicos que cometam 

infrações funcionais (3). 

B) possibilidade de a Administração aplicar 

punições aos agentes públicos que cometam 

infrações funcionais (2). 

C) quando a lei atribui determinada competência 

definindo todos os aspectos da conduta a ser 

adotada, sem atribuir margem de liberdade para o 

agente público escolher a melhor forma de agir (1) 

D) é o de que dispõe o Executivo para distribuir e 

escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever 

a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação 

de subordinação entre os servidores do seu quadro 

de pessoal (1). 

E) é o de que dispõe o Executivo para distribuir e 

escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever 

a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação 

de subordinação entre os servidores do seu quadro 

de pessoal (3). 

 

QUESTÃO 35  

Lia, servidora pública federal, agindo de forma 

culposa, ensejou malbaratamento de haveres da 

União. Nessa hipótese é correto afirmar que a 

conduta constitui: 

 

A) irrelevante administrativo. 

B) ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito. 

C) ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública. 
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D) ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário. 

E) fato atípico, pois somente a conduta dolosa é 

passível de punição. 

 

QUESTÃO 36  

As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos 

de dolo ou culpa (art. 37, §6º, CF). Com base nesse 

artigo é correto afirmar que constituição adotou a 

teoria da: 

 

A) responsabilidade objetiva, orientada pelo risco 

administrativo. 

B) responsabilidade subjetiva mitigada ou 

abrandada. 

C) irresponsabilidade civil do Estado. 

D) responsabilidade subjetiva. 

E) responsabilidade objetiva, orientada pelo risco 

integral. 

 

QUESTÃO 37  

Instrumento pelo qual o Poder Público outorga ao 

particular, mediante prévia licitação, a utilização 

privativa de um bem público, por prazo 

determinado, de forma remunerada ou não, no 

interesse predominantemente público: 

 

A) permissão de serviço público. 

B) contrato de gestão. 

C) contrato de gerenciamento. 

D) concessão de uso de bem público. 

E) termo de parceria. 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

QUESTÃO 38  

Constitui Princípio Fundamental expressamente 

previsto na Constituição Federal, exceto: 

 

A) construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

B) assegurar o livre exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. 

C) o pluralismo político. 

D) prevalência dos direitos humanos. 

E) concessão de asilo político. 

 

QUESTÃO 39  

Considerando o que dispõe a Constituição Federal 

sobre os Direitos e garantias fundamentais, assinale 

a alternativa correta: 

 

A) no âmbito judicial e administrativo, desde que 

reconhecidamente pobres, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. 

B) o Estado indenizará o condenado por erro 

administrativo ou judicial, assim como o que ficar 

preso além do tempo fixado na sentença. 

C) a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com capacidade intelectual do 

condenado. 

D) nenhuma pena passará da pessoa do condenado. 

E) constitui crime inafiançável, imprescritível, 

insuscetível de graça, anistia, perdão ou indulto, a 

ação de grupos armados, civis ou paramilitares, 

contra a ordem infraconstitucional e forma 

Republicana de Governo. 
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QUESTÃO 40  

Considerando a Organização político-administrativa 

do Estado, nos termos da Constituição Federal, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos. 

B) A criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios preservarão a 

continuidade e a unidade histórico-cultural do 

ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, 

obedecidos aos requisitos previstos em Lei 

Complementar estadual, e dependerão de consulta 

prévia, mediante plebiscito, às populações 

diretamente interessadas. 

C) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos 

públicos. 

D) Os Territórios Federais integram a União, e sua 

criação, transformação em Estado ou reintegração 

ao Estado de origem serão reguladas em lei 

complementar. 

E) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios criar distinções entre 

brasileiros ou preferências entre si. 

 

QUESTÃO 41  

Nos termos da Constituição Federal, assinale a 

alternativa incorreta acerca da Administração 

Pública. 

 

A) é garantido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical. 

B) os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei. 

C) o prazo de validade do concurso público será de 

até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

D) durante o prazo improrrogável previsto no edital 

de convocação, aquele aprovado em concurso 

público de provas ou de provas e títulos será 

convocado com prioridade sobre novos concursados 

para assumir cargo ou emprego, na carreira. 

E) a lei reservará cinco por cento dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

 

QUESTÃO 42  

Considerando o que dispõe a Constituição Federal 

sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa 

correta. 

 

A) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da 

República, auxiliado pelos Secretários de Estado. 

B) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da 

República realizar-se-á, simultaneamente, noventa 

dias antes do término do mandato presidencial 

vigente. 

C) Será considerado eleito Presidente o candidato 

que, registrado por partido político, obtiver a 

maioria de votos, computados os em branco e 

desconsiderados os nulos. 

D) Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer 

impedimento legal de candidato, convocar-se-á, 

dentre os remanescentes, o de maior votação. 

E) Sucederá o Presidente, no caso de impedimento, 

e substituir-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente. 

 

QUESTÃO 43  

Considerando o que dispõe a Constituição Federal 

acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 

Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal. 

B) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 

C) A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos, pelo sistema 

majoritário, em cada Estado, em cada Território e 

no Distrito Federal. 

D) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 

Senadores, com mandato de oito anos. 

E) Cada Território elegerá quatro Deputados. 
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QUESTÃO 44  

Considerando os termos da Constituição Federal, é 

da competência exclusiva do Congresso Nacional, 

exceto: 

 

A) resolver provisoriamente sobre tratados, acordos 

ou atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio 

internacional. 

B) autorizar o Presidente da República a declarar 

guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 

estrangeiras transitem pelo território nacional ou 

nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 

casos previstos em lei complementar. 

C) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da 

República a se ausentarem do País, quando a 

ausência exceder a quinze dias. 

D) aprovar o estado de defesa. 

E) mudar temporariamente sua sede.  

 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

QUESTÃO 45  

Em relação à teoria da burocracia, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Para Max Weber, no modelo burocrático ideal, a 

escolha ou a promoção do profissional devem ser 

fundamentadas exclusivamente no mérito. 

B) A teoria das organizações de Weber é baseada 

na articulação entre organização formal e informal. 

C) A teoria weberiana das organizações aproxima-

se mais das abordagens humanistas, pois enfatiza o 

comportamento efetivo das pessoas na organização. 

D) Participação e responsabilidade multigrupal, à 

luz dos conhecimentos dos indivíduos sobre as 

tarefas da organização como um todo. 

E) A relação de coesão ou de antagonismo são 

características do modelo burocrático de Max 

Weber 

 

QUESTÃO 46  

A respeito das teorias administrativas e da dinâmica 

das organizações, julgue as assertivas: 

I- A teoria estruturalista contempla uma abordagem 

múltipla, envolvendo tanto a organização formal 

como a organização informal. 

II- A partir da teoria dos sistemas, surgiu a ênfase 

no ambiente, cujo apogeu ocorreu com a teoria da 

contingência, que trouxe, também, a ênfase na 

tecnologia. 

III- Atualmente, a teoria da administração considera 

simultaneamente cinco forças reunidas como 

variáveis interdependentes e interagentes: tarefas, 

estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. 

IV- A teoria estruturalista é uma síntese da teoria 

comportamentalista e uma aproximação da teoria 

burocrática. 

Assinale a alternativa correta:  

 

A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

B) se apenas as afirmativas I, II e III estiverem 

corretas. 

C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

D) se apenas as afirmativas I, II e IV estiverem 

corretas. 

E) se apenas as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 

 

QUESTÃO 47  

Sobre a Abordagem Comportamentalista, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) A teoria comportamental tem grande 

importância na Teoria das Organizações, pois se 

percebe que ela rompe com os enfoques antigos da 

Escola Clássica e da Teoria da Relações 

Humanísticas. 

B) Em contraposição à abordagem clássica da 

administração, o enfoque comportamental situa as 

pessoas como elemento fundamental para a 

organização, possuindo duas abordagens principais: 

as pessoas como indivíduos e como membros de 

grupos.  
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C) Na abordagem comportamental, prevalece a 

concepção de que organização é um sistema social 

fechado no qual o foco de análise são os indivíduos 

e os grupos informais.  

D) A escola comportamental busca analisar o 

impacto do comportamento humano nas 

organizações.  

E) Segundo o enfoque comportamental, a empresa 

deve ser vista como sistema social formado 

primariamente por pessoas, sentimentos, interesses 

e motivação. 

 

QUESTÃO 48  

De acordo com o estudo da evolução do 

pensamento administrativo, assinale a alternativa 

correta:  

 

A) As Teorias Científica, Clássica e das Relações 

Humanas são abordagens de sistemas abertos. 

B) Na Teoria da Contingência se enfatiza a 

importância da tecnologia e do ambiente. 

C) A Teoria das Relações Humanas despreza os 

objetivos organizacionais, pois o foco da teoria é a 

motivação. 

D) Na Teoria Comportamental o funcionário é visto 

como um homem social. 

E) Na Abordagem Estruturalista e dos Sistemas 

refletem uma abordagem prescritiva e normativa. 

 

QUESTÃO 49  

Com relação a Abordagem Contingencial, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

A) A tecnologia é uma das variáveis principais da 

teoria que revela que estas influenciam e 

condicionam o funcionamento de uma organização 

e sua estrutura. 

B) Nessa abordagem, os aspectos comportamentais 

são variáveis condicionantes da estrutura 

organizacional e elemento central para a 

performance organizacional.  

C) O modelo de abordagem contingencial da 

administração pressupõe alto valor agregado e 

prioriza as habilidades técnicas na estrutura 

administrativa. 

D) As variáveis de tamanho da organização, de 

diferenças individuais, de incerteza ambiental e de 

tecnologia das tarefas, são elementos centrais da 

teoria. 

E) No Modelo Contingencial de Administração a 

tecnologia e o ambiente condicionam a forma de 

gerir a organização. 

 

QUESTÃO 50  

Os métodos e processos de trabalho de cada 

operário fazem parte dessa teoria, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Teoria Sistêmica da Administração. 

B) Teoria Comportamental da Administração. 

C) Teoria Estruturalista da Administração. 

D) Teoria Científica da Administração. 

E) Teoria Contingencial da Administração. 

 

QUESTÃO 51  

São as funções básicas de uma empresa, de acordo 

com Henry Fayol, marque a alternativa correta: 

 

A) técnicas, comerciais, financeiras, contábeis, 

administrativas e de recursos humanos. 

B) técnicas, comerciais, financeiras, contábeis, de 

segurança e administrativas. 

C) de recursos humanos, de marketing, financeiras, 

comerciais, administrativa e de segurança. 

D) comerciais, financeiras, de operações, de 

marketing e administrativas e contábeis. 

E) técnicas, de recursos humanos, financeiras, de 

produção, contábeis e administrativas. 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 

 

QUESTÃO 52  

Quanto à atividade financeira do Estado assinale a 

alternativa correta:  

 

A) A atividade financeira do Estado é caracterizada 

pela presença constante de uma pessoa jurídica de 

direito público, tem como principal finalidade a 

arrecadação de recursos. 

B) Possui apenas a obtenção de receitas, tanto 

originárias como derivadas.  

C) Possui a obtenção de receitas e a realização de 

despesas. 

D) O mecanismo de intervenção mediante 

discriminação é aquele em que o Estado não só 

retira parte das riquezas dos contribuintes mais 

abastados, como também a redistribui, mediante 

subvenção ou outra classe de auxílio, aos grupos 

sociais de baixa capacidade econômica.  

E) Possui apenas a obtenção de receitas originárias. 

 

QUESTÃO 53  

Julgue as assertivas abaixo, quanto aos princípios 

orçamentários. 

I- A existência do orçamento fiscal, do orçamento 

de investimento das empresas em que a União 

detenha maioria do capital e do orçamento da 

Seguridade Social constituem afronta ao princípio 

constitucional da unidade orçamentária.  

II- A adoção de medida provisória para determinar 

a abertura de crédito suplementar não tem sido 

considerada infração ao princípio da legalidade 

orçamentária.  

III- A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao 

determinar a inclusão, nos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social, inclusive das entidades em que a 

União detenha a maioria do capital social com 

direito a voto, que recebam recursos do Tesouro 

Nacional, está coerente com o princípio da 

pluralidade.  

Assinale a alternativa correta:  

 

A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

B) se apenas as afirmativas II e III estiverem 

corretas. 

C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

D) se apenas a afirmativa II estiver correta. 

E) se apenas as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 

 

QUESTÃO 54  

No Brasil, para que o controle orçamentário se 

tornasse mais eficaz, ao longo dos anos, tornou-se 

necessário estabelecer alguns princípios que 

orientassem a elaboração e a execução do 

orçamento. Assim, foram estabelecidos os 

chamados "Princípios Orçamentários". São 

princípios orçamentários, assinale a alternativa 

correta: 

 

A) Unidade; Anualidade; Universalidade e 

Exclusividade. 

B) Unidade; Economia; Universalidade; 

Anterioridade. 

C) Unidade; Anterioridade; Universalidade e 

Economia. 

D) Unidade; Anualidade; Anterioridade e 

Exclusividade. 

E) Anterioridade; Anualidade; Universalidade e 

Economia. 

 

QUESTÃO 55  

Sobre a Lei Orçamentária Anual (CF/1988 e Lei nº 

4.320/1964), assinale a alternativa correta: 

A) A lei orçamentária anual compreende três 

orçamentos: o fiscal, o da seguridade social e o de 

investimento das empresas. Os orçamentos fiscal e 

da seguridade social englobam os poderes, órgãos e 

entidades da administração direta, autarquias, 

fundações e empresas em que o ente da Federação, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do 

capital social com direito a voto.  

B) Fiscais das autarquias devem integrar o projeto 

de Lei Orçamentária Anual, na qual serão 

estabelecidas as metas anuais, em valores correntes. 
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C) O orçamento da seguridade social compreende 

não só as entidades e órgãos a ela vinculados, como 

estabelece a Constituição Federal, mas também 

todas as despesas relativas à saúde, previdência 

social e assistência social, independentemente da 

unidade orçamentária responsável.  

D) Não consignará, em nenhuma hipótese, dotação 

para investimento com duração superior a um 

exercício financeiro. 

E) A previsão de realização de despesa na lei 

orçamentária anual impõe ao Poder Executivo o 

dever de realizá-la. 

 

QUESTÃO 56  

Sobre o Plano Plurianual - PPA de que trata o art. 

165 da Constituição Federal marque a alternativa 

incorreta: 

 

A) A duração atual é de quatro anos. 

B) Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública para as 

despesas de capital. 

C) A elaboração dá-se no primeiro ano do mandato 

do governante. 

D) Estabelece um conjunto de metas de política 

governamental que envolve programas de duração 

prolongada.  

E) O Plano Plurianual é a lei que define as 

prioridades do executivo para o ano seguinte ao de 

sua aprovação, e que devem ser observadas na 

elaboração da lei Orçamentária Anual. 

 

QUESTÃO 57  

Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (CF/1988 e 

Lei nº 4.320/1964) , analise as assertivas: 

I - A concessão de qualquer vantagem ou aumento 

de remuneração, pelos órgãos e entidades da 

administração direta ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público, só poderão ser feitas se houver prévia 

dotação orçamentária suficiente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 

dela decorrentes e, ressalvadas as empresas públicas 

e as sociedades de economia mista, autorização 

específica presente.  

II- A proibição de aquisição de veículos de 

representação, constante na lei de diretrizes 

orçamentárias vigente, em face da autonomia 

administrativa e financeira dos Poderes da 

República, não vincula o Poder Judiciário.  

III- De acordo com a Constituição Federal, foi 

reservada à Lei de Diretrizes Orçamentárias a 

função de dispor sobre alterações na legislação 

tributária.  

Assinale a alternativa correta:  

 

A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

B) se apenas as afirmativas II e III estiverem 

corretas. 

C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

D) se apenas a afirmativa II estiver correta. 

E) se apenas as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 

 

QUESTÃO 58  

Marque a alternativa correta.  

Todas as receitas e despesas constarão pelos seus 

totais, vedadas quaisquer deduções. Esta afirmação 

refere-se à:  

 

A) LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

B) LOA- Lei Orçamentária Anual. 

C) LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

D) LTF- Lei de Transparência Fiscal. 

E) PPA- Plano Plurianual. 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

QUESTÃO 59  

As organizações, a partir de então, dependem cada 

vez mais do grau de envolvimento e 

comprometimento das pessoas com seus objetivos 

estratégicos e negócios. O envolvimento e o 

comprometimento das pessoas tornam-se vitais 

para: assinale a alternativa incorreta. 
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A) produtividade e nível de qualidade dos produtos 

e serviços. 

B) velocidade na absorção de novas tecnologias.  

C) precarização da capacidade instalada. 

D) criação de oportunidades para a aplicação das 

competências organizacionais. 

E) velocidade de resposta para o ambiente/mercado. 

 

QUESTÃO 60  

Analise as afirmativas, de acordo com a gestão de 

pessoas. 

I- Deve-se promover a capacitação dos profissionais 

da área de gestão de pessoas para que eles 

desenvolvam conhecimento do negócio, de práticas 

de gestão de pessoas e de gestão de mudanças. 

II- Para uma atuação estratégica na área de gestão 

de pessoas, faz-se necessário desvincular o 

planejamento do quadro de pessoal do desenho 

organizacional da empresa e vinculá-lo aos 

processos essenciais da organização. 

III- As pesquisas realizadas pela área de gestão de 

pessoas no ambiente organizacional devem ser 

efetuadas visando conhecer aspectos que indiquem 

as intervenções que necessitam ser realizadas pela 

área para que esta possa atuar de forma a contribuir 

para o alcance dos objetivos estratégicos da 

organização. 

Assinale a alternativa correta:  

 

A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

B) se apenas as afirmativas I, II e III estiverem 

corretas. 

C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

D) se apenas as afirmativas I e II  estiverem 

corretas. 

E) se apenas as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 61  

Com relação às atribuições da Gestão de Pessoas, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A) buscar melhorar as competências e habilidades 

dos funcionários. 

B) manter os funcionários mais competentes e 

empenhados na organização. 

C) a recolocação dos funcionários demitidos em 

outras empresas. 

D) administrar e impulsionar a mudança 

organizacional. 

E) Incentivar a motivação dos funcionários. 

 

QUESTÃO 62  

Analise as afirmativas abaixo sobre Gestão de 

Pessoas. 

I Segundo André Fischer, o modelo de gestão de 

pessoas pode ser entendido através da maneira pela 

qual a organização gerencia e orienta o 

comportamento humano no trabalho. 

II Um desafio inerente à gestão de pessoas é a 

prospecção dos cenários futuros da organização e a 

identificação de oportunidades de melhoria nas 

atividades, rotinas e procedimentos do dia a dia. 

III Tem o objetivo de desenvolver e colaborar para 

o crescimento da instituição e do próprio 

profissional. 

IV Ao contrário do que acontece no setor privado, 

onde o gestor pode contratar indivíduos que 

aprensentem características vantajosas para a 

empresa, no setor público a lei exige que as 

contratações sejam feitas mediante concursos 

públicos. 

Assinale a alternativa correta:  

 

A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

B) se apenas as afirmativas I, II e III estiverem 

corretas. 

C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

D) se apenas as afirmativas I, III e IV  estiverem 

corretas. 

E) se apenas as afirmativas III e IV estiverem 

corretas. 
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QUESTÃO 63  

O treinamento e o desenvolvimento estão inseridos 

plenamente nos novos tempos de elevada. Em 

relação a esse assunto, assinale a alternativa 

correta. 

 

A) O treinamento de pessoal está dirigido ao 

crescimento da pessoa, focalizando as posições 

futuras que o funcionário poderá ocupar, e às novas 

habilidades e capacidades que serão exigidas. 

B) A aprendizagem das pessoas nas organizações 

deve ser gerenciada por meio dos eventos da 

instrução organizados em três fases: atenção do 

aprendiz, guias de aprendizagem e feedback de 

desempenho. 

C) O desenvolvimento de pessoal prepara 

adequadamente o funcionário para executar suas 

tarefas. Essa é a diferença básica entre desenvolver 

e treinar. 

D) Treinamento, num sentido restrito, significa a 

preparação do funcionário para a execução de uma 

função específica. 

E) O treinamento de pessoal visa desenvolver 

atitudes gerenciais no funcionário para ocupar 

cargos técnicos. 

 

QUESTÃO 64  

Analise as sentenças abaixo, atribua valores 

verdadeiro (V) ou falso (F), referente ao processo 

de recrutamento e seleção de pessoas: 

( ) Dentre os candidatos recrutados, a seleção busca 

os que são mais adequados aos cargos existentes, 

visando manter ou ainda aumentar a eficiência e o 

desempenho do pessoal, e a eficácia da 

organização. 

( ) Antes de qualquer processo seletivo, faz-se 

necessário o levantamento do perfil adequado do 

candidato que deverá preencher a vaga. O perfil 

para o cargo deve ser definido se adequando às 

competências necessárias para que a vaga 

disponível venha a ser ocupada de acordo com os 

objetivos da empresa. 

( ) O processo seletivo usa como base os dados e as 

informações a respeito do cargo a ser preenchido 

em função das competências desejadas para a 

ocupação do mesmo. Apesar disso, o processo de 

seleção nunca pode ser considerado um processo de 

comparação para decisão. As pessoas são diferentes 

em suas habilidades e experiências. 

( ) O recrutamento e a seleção não são uma 

atividade que deve ficar restrita à área de gestão de 

pessoas. 

Assinale a alternativa correta que representa a 

sequência correta de cima para baixo: 

 

A) V, F, V, F 

B) V, V, F, V 

C) F, V, F, V 

D) F, V, V, V 

E) V, F, V, V 

 

QUESTÃO 65  

Marque a alternativa correta. 

A Gestão de Pessoas envolve e integra seis 

processos organizacionais, um deles é o processo de 

aplicar pessoas, este processo se refere à(ao):  

 

A) Remuneração, Sistemas de Informações 

Gerenciais e Seleção. 

B) Remuneração e Benefícios 

C) Recrutamento e Treinamento. 

D) Mudanças e Comunicações. 

E) Avaliação de desempenho e desenho de cargos 

 

 

 


