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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 12 se referem ao texto a seguir.

Alfabeto de emojis
                                                              Antônio Prata*

1. “Paradoxalmente” – escreverá um historiador em 2218 – “foi a disseminação da escrita como principal 
forma de comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. O alfabeto latino, este fantástico 
conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, podem nomear realidades tão distintas quanto “sol”, 
“schadenfreud” e “Argamassa Cimentcola Quartzolite”, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo 
em setembro de 1982.

2. Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação 
Scott Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem 
:) para distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott, criando essa possibilidade, que 
aquela inocente boca de parêntese era o protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto 
como se fosse uma sopa de letrinhas.

3. Os emoticons se espalharam pelo mundo de tal maneira que inundaram o ICQ, os chats e, principalmente, 
os celulares, mas nem todos os seres humanos aderiram imediatamente à moda. Alguns se recusaram por 
conservadorismo, alguns por uma burrice gráfica atávica que os impedia de compreender as imagens. [...]

4. Emoticons foram o início do fim, mas só o início. O coaxar dos sapos no brejo começou a incomodar 
mesmo com a chegada dos emojis. Confesso que, de novo, demorei pra entrar na onda. Desta vez não 
por desconhecimento, nem por burrice, mas por senso do ridículo. Quando que um adulto como eu iria 
mandar pra outro adulto um “smile” bicudo soltando um coração pelo canto da boca, como se fosse uma 
bola de chiclete? Nunca! “Nunca”, no caso, revelou-se estar a apenas uns cinco anos de distância da minha 
indignação.

5. Hoje eu mando coração pulsante pra contadora que me lembrou dos documentos do IR, mando John 
Travolta de roxo pro amigo que me pergunta se está confirmado o jantar na quinta e, se eu pagasse imposto 
sobre cada joia que envio daquele mãozão amarelo, não ia ter coração pulsante capaz de fazer minha 
contadora resolver a situação.

6. “Em meados do século 21” – escreverá o historiador de 2218 – “a humanidade abandonou o alfabeto e 
passou a se comunicar só por emojis”. A frase, claro, será toda escrita com emojis. Haverá tantos, iguaizinhos 
e tão variados, que será possível citar Shakespeare usando apenas desenhinhos. (Shakespeare, aliás, dá 
pra escrever. Imagem de milk-shake + duas chaves (keys) + pera (pear). Shake + keys + pear).

7. Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de vida regredirem às do 
antigo Egito, mas ninguém se importará, cada um de nós, hipnotizado pela tela que tantos apregoaram ser 
uma nova pedra de Roseta capaz de traduzir o mundo em nossas mãos, mas que no fim se revelou só um 
infernal e escravizante pergaminho. :-(

* Escritor e roteirista.
(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2018/04/alfabeto-de-emojis.shtml>. Acesso em: 01 fev. 2019. 

Adaptado.)

01)  “Alfabeto de emojis” é uma crônica jornalística, gênero textual caracterizado pela leveza da narrativa e que 
geralmente extrai do cotidiano a sua inspiração. 

A esse respeito, avalie algumas características que podem ser identificadas especificamente nesse texto.

I.  O engajamento público.
II.  O onírico como tema central.
III.  A presença de discurso crítico.
IV.  A comunicação em transformação.
V. A fundamentação apenas em fatos fictícios.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, IV e V.
d) III, IV e V.
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02)  É correto afirmar que uma entre muitas deduções proporcionadas pela leitura da crônica está relacionada, 
fundamentalmente, à

a) indiferença das pessoas por modelos atuais de comunicação e algumas de suas peculiaridades.
b) não aceitação geral da parte de leitores e usuários por inovadoras manifestações de linguagem não verbal. 
c) reflexão, em forma de prenúncio, sobre a relação do homem com o idioma e com outros sistemas de 
    comunicação.
d) total resistência ao uso de ícones incorporados ao texto que fornecem suporte e formação de sentido na 
    escrita virtual.

03)  Sobre a frase “‘Em meados do século 21’ – escreverá o historiador de 2218 – a humanidade abandonou o 
alfabeto e passou a se comunicar só por emojis” (§ 6), no contexto em que foi usada, é correto afirmar que 
ela expõe uma circunstância temporal, em que o cronista, no diálogo com um historiador hipotético,

a) aponta a supremacia do alfabeto e das palavras sobre os emojis.  
b) ignora a aquisição de outras formas de linguagens pelo ser humano.
c) mostra certa indiferença quanto ao posicionamento de seu interlocutor.
d) vaticina sobre o papel das representações gráficas na comunicação humana.

04)  O texto a seguir foi transcrito de um aplicativo de mensagens WhatsApp e apresenta um diálogo entre dois 
usuários.

(Disponível em: <http://www.filologia.org.br/rph/ANO22/66supl/0083.pdf>. Acesso em 03 fev. 2019.)

Considerando o seu contexto de uso, é correto afirmar que a principal relação entre o ícone [ :/ ], citado 
no texto, e o [ :-( ], presente na última frase da crônica de Antônio Prata, diz respeito ao emprego desses 
emoticons para 

a) supervalorizarem a linguagem verbal.
b) expressarem sentimentos heterogêneos.
c) demonstrarem a opacidade da linguagem.
d) alertarem sobre o empobrecimento linguístico. 

05)  Leia a passagem transcrita do segundo parágrafo do texto e preencha corretamente as lacunas da frase.

“... o cientista da computação Scott Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais 
se comunicava online, usarem :-) para distinguirem as piadas dos assuntos sérios.” 

A sugestão apresentada pelo estudioso permite ao leitor depreender que o uso de emoticons como o 
representado por [ :-) ] é uma tentativa de transmitir _______________ ao que se deseja comunicar, de 
maneira mais _______________, em determinados _______________ de interação.

A sequência que preenche corretamente as lacunas da frase é

a) reflexão / simplista / suportes
b) enfoque / analítica / ambientes
c) concisão / descodificada / links
d) sentido / econômica / contextos 



5
EAOAp 2020 - Administração (ADM) - Versão A 

06)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre as concepções e as percepções do autor acerca 
dos emojis e dos emoticons.

(  ) Constituem modismos próprios da contemporaneidade, mas sem uso prático no dia a dia das pessoas.
(  ) Possuem, reconhecidamente, caráter global de aplicabilidade, criando novas demandas sociais de 

leitura e de escrita.
(  ) Acrescentam elementos inovadores na comunicação não verbal, indicando que a escrita informal está 

cada vez mais multimodal.
(  ) Remetem à visão da escrita como uma tecnologia autossuficiente, neutra, independente e que se 

recusa a aceitar novas configurações que transcendem as palavras.
(  ) Adquirem o status de palavras e, por analogia, remetem à ideia de que, se egípcios antigos tinham os 

hieróglifos, o homem moderno criou alternativas de expressão.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (V); (F); (V).
b) (F); (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (F); (V); (V).
d) (V); (V); (F); (V); (F).

07) Uma palavra possui, por definição, muitos significados os quais mudam dependendo do contexto onde ela 
é inserida. Por outro lado, há elementos que dão todo o sentido para um texto. Assim, estuda-se como as 
palavras devem ser articuladas para dar sentido ao texto (coesão), da mesma forma que se trabalha para que 
o texto tenha sentido (coerência).

A esse respeito, avalie as informações propostas sobre a crônica lida.

I. Na expressão "mãozão amarelo" (§ 5), embora pareça soar estranho, o termo em destaque é o 
aumentativo de "mão".

II. Em "... não me assombra se as condições de vida regredirem às do antigo Egito..." (§ 7), o vocábulo 
"às" remete a um elemento que não foi explicitado no texto.

III. Na frase "Paradoxalmente – escreverá um historiador de 2218" (§ 1), a palavra sublinhada pode ser 
substituída por "congruentemente", sem que se altere o sentido original do trecho.

IV. Em "Haverá tantos, iguaizinhos ou tão variados, que será impossível citar Shakespeare usando 
apenas desenhinhos." (§ 6), o vocábulo "iguaizinhos" é elemento que tem a função coesiva de 
retomar um termo mencionado anteriormente.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.
b) I e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.

08)  Leia o último parágrafo transcrito do texto.

“Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de vida regredirem às do 
antigo Egito, mas ninguém se importará, cada um de nós, hipnotizado pela tela que tantos apregoaram ser 
uma nova pedra de Roseta capaz de traduzir o mundo em nossas mãos, mas que no fim se revelou só um 
infernal e escravizante pergaminho. :-( “

Nesse trecho, o autor usa a expressão destacada com a intenção de, predominantemente,

a) fazer breve referência a um documento histórico, apenas.
b) desconstruir a tese defendida ao longo de sua argumentação.
c) introduzir uma informação que supõe ser compartilhada com o leitor.
d) usar a ironia como recurso argumentativo para o que deseja comunicar.
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09)  Nem sempre, num dado texto, as palavras apresentam um único sentido, aquele encontrado no dicionário. 
Empregadas em determinados contextos, elas ganham novos sentidos, figurados, carregados de valores 
afetivos ou sociais. A comunicação é feita através das várias significações dos signos linguísticos. Quando 
transmitimos ou recebemos uma mensagem, seja por linguagem oral, escrita ou não verbal, estabelecemos 
comunicação. Sintonizados com esses conceitos, concluímos que, em uma língua, a conotação e a denotação 
são as variações de significados que ocorrem no signo linguístico. 

A esse respeito, releia os dois primeiros parágrafos do texto. Sobre eles, é correto afirmar que as palavras ou 
expressões estão empregadas denotativamente em

a) “... foi a disseminação da escrita como principal forma de comunicação...”.
b) “... começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982 ...”.
c) “... sugeriu [...] a colegas usarem :-) para distinguirem as piadas dos assuntos sérios”.
d) “... aquela inocente boca de parênteses era o protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de 

alfabeto”.

10)  Na estrutura frasal “Desta vez não por desconhecimento, nem por burrice, mas por senso do ridículo.” (§ 4), 
a relação sintático-semântica do elemento articulador “NEM” estabelecida é a de

a) adição.
b) contraste.
c) explicação.
d) alternância.

11)   Observe a passagem transcrita do quarto parágrafo da crônica.

“Quando que um adulto como eu iria mandar pra outro adulto um “smile” bicudo soltando um coração pelo 
canto da boca, como se fosse uma bola de chiclete? Nunca! “Nunca”, no caso, revelou-se estar a apenas uns 
cinco anos de distância da minha indignação.”

Considere as unidades lexicais destacadas e preencha corretamente as lacunas do texto.

Na primeira ocorrência, o termo “nunca” exerce a função sintática de _______________. Já na segunda, 
deve ser analisado como _______________ da última oração. No primeiro emprego, no que se refere à sua 
organização morfológica, trata-se de uma classe gramatical invariável denominada _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) predicativo / sujeito / advérbio.
b) sujeito / adjunto adverbial / adjetivo.
c) adjunto adverbial / sujeito / advérbio.
d) adjunto adverbial / predicativo / adjetivo.

12)  Considere o período composto por subordinação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre 
elas.

I . A construção consecutiva expressa por um período composto é constituída pelo conjunto de uma 
oração nuclear, ou principal, e uma consecutiva. Identifica-se essa situação no período “Os emoticons 
se espalharam pelo mundo de tal maneira que inundaram o ICQ, os chats e, principalmente, os 
celulares...” (§ 3),
                                                          PORQUE

II  . ele apresenta construção consecutiva constituída de uma primeira oração que contém o estado de 
coisas (“Os emoticons se espalharam pelo mundo), a intensificação (“de tal maneira”) e uma 
condição do elemento intensificado na primeira oração (“que inundaram o ICQ, os chats e, principalmente, 
os celulares...”)

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a) a primeira é falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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13)  Leia a tirinha de Caco Galhardo e observe a grafia da palavra “por que”.

Estado de Minas, Ilustrada, 08 fev. 2019, p. 6.

No segundo quadrinho, é correto afirmar que há um erro na grafia do termo “por que”?

a) Sim; ele deve ser escrito separado e com acento circunflexo, por estar empregado de forma isolada.
b) Não; ele deve ser escrito separado e sem acento circunflexo, por se tratar de uma expressão substantivada.
c) Sim; ele deve ser escrito junto e sem acento circunflexo, por se equivaler a uma conjunção sobordinativa 
    final.
d) Não; ele deve ser escrito separado e é facultativo o uso do acento circunflexo, por corresponder a um 
    pronome relativo.

14)  Leia o texto a seguir.
“Dois anos de férias, um clássico da literatura 
infantojuvenil, é um livro cultuado por mais de 
um século pelos fãs de Júlio Verne e um ícone 
da impressionante literatura de aventura do 
século XIX.”

            (Disponível em: <https://www.edipro.com.br/produto/dois-
anos-de-ferias/>. Acesso em: 03 fev. 2019. Adaptado.)

No título do livro, observa-se a unidade lexical 
“férias” que, na Língua Portuguesa, não possui 
marca de número, ou seja, trata-se de uma 
palavra que só se emprega no plural.

A esse respeito, é correto afirmar que o único substantivo citado a seguir que não se enquadra nessa regra é

a) óculo.
b) olheira.
c) abdômen.
d) condolência.

15)  Considerando que a crase ocorre apenas antes de palavra feminina e é a fusão escrita e oral de duas vogais 
idênticas, preencha as lacunas do texto de Mário Quintana.

Perna de Pau
 “Uma perna de pau está muito mais próxima da natureza do que uma perna mecânica. E é mais romântica, 
afinal. Que querem? Pertenço ainda _____ Idade da Madeira. E escrevo isto com a minha caneta de plástico, 
_____ esta minha mesa de metal inoxidável e ante _____ página aberta destas ‘Histórias Ilustradas’, de onde 
me espiam coloridamente, no tombadilho de uma fragata, a princesa prisioneira, o pirata da perna de pau e 
do olho tapado e o belo espécime de um licorne branco, mas que parece alheio _____ tudo quanto se passa 
dentro do livro e no lado de fora do livro.”

(QUINTANA, Mário. Caderno H. São Paulo: Globo, 2003, p.130.)

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é
a) a / à / à / a
b) à / a / a / a
c) a / à / à / à
d) à / a / a / à
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16)  Leia, o texto a seguir.

 “Toma: é a tua carta de liberdade, ela será a tua punição de hoje em diante, porque as tuas faltas recairão 
unicamente sobre ti; porque a moral e a lei te pedirão uma conta severa de tuas ações. Livre, sentirás a 
necessidade do trabalho honesto e apreciarás os nobres sentimentos que hoje não compreendes.”

(BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2017. p.161.)

Em relação aos sinais de pontuação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre 
o texto exemplificado.

(  ) O ponto e vírgula serve para separar itens de enunciados enumerativos.
(  ) Após a palavra “liberdade”, a vírgula indica a supressão da palavra “carta”.
(  ) A vírgula antes do primeiro "porque" separa uma oração coordenada sindética.
(  ) A vírgula, após a palavra “Livre”, separa elemento de valor meramente explicativo.
(  ) Os dois-pontos foram empregados para indicar um esclarecimento do que foi enunciado.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (V); (F); (F).
b) (V); (V); (F); (V); (V).
c) (F); (F); (V); (V); (V).
d) (F); (V); (F); (F); (F).

17)  Leia, o texto a seguir.

Em um período composto por subordinação, a oração principal não exerce nenhuma função sintática em 
outra oração do período; a oração subordinada desempenha sempre uma função sintática em outra oração, 
pois dela é um termo ou parte de um termo.

      (CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro. Lexikon Editora Digital, 
2013, p. 610.)

A esse respeito, leia o texto.

Licença para telefonar
“O telefone chama uma, duas, três vezes, e nada. Ele é solenemente ignorado. O toque soa invasivo e 
obsoleto (ainda que a era dos smartphones tenha substituído o velho trimtrim por uma miríade de sons com 
estilo e graça). O fato é que o mundo girou, e o ato de conversar ao telefone foi se tornando um daqueles 
hábitos em desuso diante da praticidade das mensagens de texto.”

(VEJA. São Paulo: Abril, edição 2611, ano 51. n. 49, 5 dez. 2018, p.88. Adaptado.)

Considerando o que diz respeito ao período composto por subordinação, é correto afirmar que a oração 
destacada no texto se classifica como

a) apositiva.
b) subjetiva.
c) explicativa.
d) predicativa.

18)  Em relação ao verbo, o pronome átono pode estar antes dele (proclítico), depois dele (enclítico) e no meio  
dele (mesoclítico).

Associe as colunas, relacionando corretamente a posição do pronome átono à sua norma geral de colocação.

POSIÇÕES NORMAS DE COLOCAÇÃO
(1) Proclítica (...) Orações em que o verbo está no futuro do indicativo.
(2) Enclítica (...) Locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo.
(3) Mesoclítica (...) Orações iniciadas com pronomes e advérbios interrogativos.

(...) Orações que possuem o gerúndio regido da preposição “em”.

A sequência correta dessa associação é
a) (1); (3); (1); (2).
b) (2); (1); (2); (3).
c) (3); (1); (2); (3).
d) (3); (2); (1); (1).
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19) Leia, o texto a seguir.

A concordância consiste em se adaptar a palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra 
determinada. A concordância nominal se verifica em gênero e número entre o adjetivo e o pronome, o artigo, 
o numeral ou o particípio e o substantivo ou pronome a que se referem.

(BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009, p. 543. Adaptado.)

Considere esse princípio e a tirinha abaixo.

(Disponível em: ˂http://megatura.blogspot.com/2017/04/conotacao-e-denotacao-no-dia-dia.html˃. Acesso em: 11 fev. 2019.)

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na frase do balão, a palavra “meio”, empregada no sentido de “um pouco”, é invariável,
                                                          PORQUE

II. como adjetivo, não concorda em gênero e número com o termo determinado “perdida”.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a) a primeira é falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

20)  É correto afirmar que a única frase em que a forma verbal não está adequadamente empregada é

a)  os belo-horizontinos choramos com Brumadinho e chamamos a atenção para a existência de outras 
     barragens com alto dano potencial no Estado.
b)  tanto o morador como o visitante não tinha noção dos enormes impactos ambientais negativos que a 
     grande quantidade de lama liberada poderia causar.
c)  cerca de dois mil voluntários de diferentes profissões viajaram com recursos próprios e trouxeram 
     solidariedade, ajuda profissional e apoio emocional aos habitantes da cidade.
d)  quem teriam sido os primeiros a chegarem e a socorrerem as vítimas da tragédia ocorrida com o 
     rompimento da barragem em Brumadinho, situada na região metropolitana de Belo Horizonte?
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21)  Leia o texto a seguir.

Ao estudar a forma e a função das palavras, não se pode desvincular o estudo de uma do estudo da outra, 
pois forma e função coexistem e seus papéis só se definem solidariamente. De acordo com a forma que 
apresentam, as palavras classificam-se em substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos, 
advérbios, preposições, conjunções e interjeições.

    (CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: Texto, semântica e interação. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 114.)

A esse respeito, leia o texto a seguir.

Economia de água
 “Os dados estatísticos nos ajudam a compreender melhor o quanto a sociedade está ciente de seu 
consumo de água, do meio em que vive e das necessidades do mundo contemporâneo com relação aos 
recursos naturais. Em novembro de 2011, o Ibope conduziu 2002 entrevistas pessoais em todo o território 
nacional, investigando a consciência dos brasileiros ao lidar com os recursos hídricos.”

(Disponível em: ˂http://www.alago.org.br/imagens/image/dicasuteis/economiadeagua.pdf˃ Acesso em: 11 fev. 2019. Adaptado.)

A propósito dos termos destacados no texto, avalie as seguintes afirmações.

I. Melhor é advérbio.
II. 2011 é um numeral ordinal.    
III. Sociedade é substantivo coletivo.
IV. Lidar é um verbo regular e transitivo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.
b) II e III.
c) I e III.
d) II e IV.

22) Leia, a tirinha a seguir.

(Disponível em: ˂https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/vozes-verbais/˃ Acesso em 11 fev. 
2019.)

Considerando a relação que o sujeito mantém com o verbo, está correto afirmar que, no primeiro quadrinho, 
a voz verbal é

a) ativa.
b) reflexiva.
c) passiva analítica.
d) passiva sintética.
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23)  Observe as palavras que compõem o texto contendo informações sobre o corte transversal de uma planta baixa.

(Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/pro/estudante/corte-de-planta-baixa/>. Acesso em: 04 fev. 2019.)

A divisão silábica das palavras está corretamente indicada em

a) secci-o-na-das / ma-is / obti-das / in-for-ma-çõ-es.
b) sec-ci-o-na-das / mais / ob-ti-das / in-for-ma-ções.
c) sec-cio-na-das / ma-is / ob-ti-das / in-for-ma-ções.
d) sec-ci-o-na-das / mais / ob-ti-das / in-for-ma-çõ-es.

24)  Leia o enunciado que visa sensibilizar a comunidade internauta para assumir uma atitude preventiva diante de 
situações de risco ao utilizar ferramentas informáticas.

(Disponível em: <https://clds3gpenela.wordpress.com/nao-perca-tempo-vigie-se/>. Acesso em: 04 fev. 2019.)

É correto afirmar que o modo verbal predominante no texto indica a presença da função da linguagem 
denominada

a) emotiva, porque apresenta uma narração em primeira pessoa.
b) referencial, por conter informações bem objetivas sobre prevenção.
c) fática, pois o emissor busca, apenas, manter a atenção do receptor.
d) conativa, pelo fato de indicar um comando direcionado ao interlocutor.

25)  Leia, o continho a seguir.
Rubro-negras

        “Devem fazer alguns meses que elas adeusaram. Vidas inteiras pela frente. Juntas, jogaram bastante 
vezes. Cúmplices por tudo. Aquelas camisas rubro-negras agora assistem um jogo no camarote da arena 
celestial.”

(Fonte: Autoria própria.)
Há, no miniconto, inadequações em relação à 

a) regência verbal, apenas.
b) regência nominal, somente.
c) regência nominal e à verbal.
d) concordância nominal e à verbal.
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Instruções: As questões de 26 a 30 se referem ao texto a seguir.

Tempos de sofrência

Minerar, sindemia, flopar, kit-net, meia culpa – conhece?
                                                                                                                                                                          Ruy Castro*

1. Há tempos venho me sentindo como Rip van Winkle, um personagem de ficção que, um dia, resolveu dar 
um passeio fora de sua aldeia. 

2. Caminhou horas, subiu uma montanha e recostou-se sob uma árvore para dar um cochilo. Fechou os olhos 
e dormiu por 20 anos. Acordou sem saber de nada, voltou para sua terra e, lá, estranhou não reconhecer 
seus conterrâneos nem entender certas coisas. Ao dar um viva ao rei inglês, fizeram-lhe cara feia – ele 
deveria ter vivado o presidente americano, George Washington. Rip não sabia que, enquanto dormia, seu 
país ficara independente. 

3. O autor dessa história, lançada em 1819, é Washington Irving, escritor americano, autor da obra homônima. 
Assim como Rip van Winkle, abri o jornal outro dia e li: “Ataque derruba defesa de PCs para minerar moeda 
virtual”. Boiei. Sei muito bem que minerar significa escavar, extrair – extrair de uma mina, por exemplo –, 
mas a frase continuou um mistério. Em outro jornal, deparei com o título: “Sindemia é maior ameaça à saúde 
humana e do planeta”. Alarmado, corri ao dicionário – o que seria uma “sindemia”? Mas o Houaiss e o Aurélio 
também devem ter dormido por 20 anos, porque não a registram. Reli o artigo e continuei sem entender. 
Parece ter a ver com a desnutrição ou com a obesidade ou talvez com as duas.

4. Tenho tentado me atualizar com certas expressões ultimamente comuns no noticiário. Duas pessoas “dão 
um match”, ou seja, combinam. Fulana “é o crush” – a paquera – do Beltrano. Há semanas, li que alguém  
“flopou” – fracassou. Só falta alguém escrever que Sicrano “baixou um app para levar seu pet na bike”. E 
aprendi no Online uma nova e deliciosa maneira de grafar kitchenette: kit-net.

5. Na TV, um locutor disse que não sei quem iria fazer “meia culpa” – o latim mea-culpa, imagino. Outra 
pronunciou o francês “Belle Époque” como “béli-époki”. 

6. Tempos de “sofrência” para quem lê ou ouve.

* Jornalista e escritor, autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues.

(Folha de São Paulo, Caderno Opinião, 11 fev. 2019, p. A2. Adaptado.)

26)  A palavra “sofrência”, que integra o título do texto, é um neologismo da língua portuguesa, formado a  partir 
da junção das palavras “sofrimento” e “carência”, e possui um significado similar ao da expressão  popular 
“dor de cotovelo”. 

Na crônica de Ruy Castro, é correto afirmar que a expressão “tempos de sofrência” à qual o autor alude, 
caracteriza um

a) estado de espírito.
b) sofrimento psicológico.
c) argumento laudatório.
d) sentimento de indiferença. 

27)  Todo texto tem uma finalidade, pois busca promover uma interação com o receptor. 

Assim, é correto afirmar que “Tempos de sofrência” apresenta como objetivo fundamental

a) descrever fatos por meio de uma narrativa ficcional insólita criada pelo cronista. 
b) expor somente uma vivência do autor com a leitura de uma obra clássica universal.
c) instruir acerca da descoberta de novas palavras na língua portuguesa, segundo o escritor.
d) relatar uma experiência do jornalista com o léxico, ocorrida no seu cotidiano de leitor/ouvinte.
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28)   Avalie as informações apresentadas sobre o texto.

I. Em “‘Ataque derruba defesa de PCs para minerar moeda virtual’. Boiei. Sei muito bem que minerar 
significa escavar, extrair – extrair de uma mina, por exemplo –, mas a frase continuou um mistério", 
identifica-se a presença da função metalinguística da linguagem.

II. Na frase "Na TV, um locutor disse que não sei quem iria fazer ‘meia culpa’ – o latim mea-culpa, 
imagino. Outra pronunciou o francês ‘Belle Époque’ como ‘béli-époki’”, identifica-se uma crítica ao 
emprego inadequado de uma expressão e à pronúncia equivocada de outra.

III. Nos períodos "Fulana 'é o crush' – a paquera – do Beltrano. Há semanas, li que alguém  'flopou' 
– fracassou", a expressão e a palavra em destaque podem ser consideradas manifestações da oralidade 
e, por conta disso, empobrecem o texto e ferem o estatuto da norma culta. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e II.
d) II e III.

29)  É correto afirmar que uma das estratégias utilizadas pelo autor para construir o seu texto está focada, 
fundamentalmente, no uso  da/de

a) alusão a um fato histórico.
b) dados estatísticos quantitativos.
c) mescla de gêneros e de tipos textuais.
d) linguagem numa perspectiva pictórica.

30)  No período “Ao dar um viva ao rei inglês, fizeram-lhe cara feia”, a oração sublinhada é uma reduzida de 
infinitivo. 

A forma verbal dessa oração está desenvolvida corretamente em

a) “Porque daria um viva ao rei inglês”.
b) “Logo que deu um viva ao rei inglês”.
c) “Embora desse um viva ao rei inglês”.
d) “Na medida em que dava um viva ao rei inglês”.



EAOAp 2020 - Administração (ADM) - Versão A 

14

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Em períodos de recessão de mercado, ou de uma crise econômica, o nível de produção das empresas sofre 
uma baixa, devido a uma alteração nas relações de renda e de consumo. Dessa forma, umas das saídas 
encontradas é uma redução do impacto da folha de pagamento (passivo) para acomodação desse recurso. 

Em relação a um comportamento das organizações para processos de recrutamento externo, é correto 
afirmar que

a) as empresas, em contrapartida a uma diminuição de candidatos que procuram emprego, tendem a cortar 
    benefícios.
b) com um excesso de candidatos procurando emprego, as empresas diminuem a competição entre si pelos 
    melhores candidatos.
c) devido a um excesso de postos de trabalho, as empresas tendem a contratar mais externamente no 
    mercado de trabalho.
d) as empresas tendem a aumentar o grau de exigência dos candidatos externos como forma de encontrar 
    as melhores opções no mercado de trabalho.

32)  O Governo, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, possui diretrizes e critérios para aquisição 
de bens e serviços. 

Dessa forma, associe corretamente a modalidade de licitação ao seu respectivo exemplo.

MODALIDADES DE LICITAÇÕES EXEMPLOS
(1) 

(2) 

(3)

(4)

(5)

Concurso

Concorrência

Tomada de preços

Leilão

Convite

(...) Comprovam possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto.

(...) Para a venda de bens móveis inservíveis para a administração 
ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados.

(...) Em número mínimo de três pela unidade administrativa, a 
qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório.

(...) Quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores.

(...) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior.

A sequência correta é 
a) (2); (4); (5); (1); (3).
b) (3); (2); (4); (5); (1).
c) (4); (1); (2); (3); (5).
d) (5); (4); (3); (1); (2).

33)   Para um cálculo do número ideal de armazéns, foram utilizados os dados indicados com a legenda (A) para 
o primeiro armazém, e (B) para um eventual segundo armazém. Estes são então os dados da questão: Custo 
Fixo=R$ 1.000,00; Custo T1=R$ 500,00 (A); Custo T2=T1 (A); Custo Gerenciamento R$ 300,00 (A); Custo 
T1= R$ 400,00 (B); Custo T2=R$ 500,00 (B); Custo Gerenciamento R$ 150,00 (B). 

Sobre a otimização de armazenagem, é correto afirmar que a/o

a) armazém (A) é menos oneroso do que o armazém (B).
b) custo total será o somatório de todos os custos apresentados em (A).
c) valor de custo fixo deve ser subtraído para o cálculo de custo total entre (A) e (B).
d) empresa deverá optar sempre pelo menor custo de gerenciamento, como determinante da escolha.
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34)  Para que uma empresa X possa reduzir seu risco financeiro, algumas decisões foram propostas pela sua 
gestão administrativa, o que está indicado no quadro a seguir.

VALOR  
CONTRATADO

TAXA EFETIVA 
DE JUROS

NÚMERO DE 
PRESTAÇÕES

IOF

R$ 10.000,00 1,5% a.m. 12 meses 2% Parcela única
R$ 20.000,00 1,2% a.m. 15 meses 1% Parcela única
R$ 40.000,00 1,0% a.m. 18 meses 0,5% Parcela única

A opção que oferece menor risco de inadimplência, supostamente orientada pelo menor valor percentual de 
diferença entre o contratado e o valor total final de empréstimo, é a de

a) R$ 10.000,00, que é menos arriscada, pois acarreta menor valor final de empréstimo proporcional ao 
    valor contratado.
b) R$ 10.000,00, que oferece menor risco de contratação, pois possui o menor valor nominal de IOF do 
    que as demais apresentadas.
c) R$ 40.000,00, pois isoladamente é a que possui menor risco de contratação, devido à menor 
    variação percentual entre o seu IOF e o valor de taxa efetiva de juros.
d) R$ 20.000,00, que possui igual proporção de risco, pois oferece a mesma diferença de percentual entre 
    seus montantes e os valores contratados verificados posteriormente.

35)  As empresas modernas lançam mão de múltiplas estratégias de recrutamento e de seleção para diferentes 
cargos e diferentes situações encontradas no Mercado de Trabalho. 

Associe corretamente as colunas com o tipo de recrutamento aos seus respectivos exemplos.

TIPOS DE RECRUTAMENTOS EXEMPLOS
(1) 

(2) 

Interno (RI) 

Externo (RE)

(...) A empresa fez convênio com o departamento de RH de outras 
duas empresas para troca de currículos.

(...) Os gestores solicitaram aos funcionários do setor que indicassem 
outros funcionários para o cargo vago.

(...) O processo de recrutamento foi terceirizado e a seleção de 
pessoas também, devido aos altos custos internos.

(...) A empresa passou a divulgar as vagas em aberto por meio de 
um site com cadastro de segurança e de senha pessoal para 
seus funcionários.

A sequência correta é

a) (1); (1); (1); (2). 
b) (1); (2); (1); (2). 
c) (2); (1); (2); (1).
d) (2); (2); (2); (1). 

36) Determinada empresa teve uma de suas contratações de obras e serviços realizada por intermédio de 
processo de licitação fraudulento embargado pelo Ministério Público da União (MPU) devido a vícios em seu 
contrato original.
Segundo a decisão do MPU, é incorreto afirmar que

a) o resultado da licitação estava alinhado a metas estabelecidas no ano fiscal anterior.
b) os recursos orçamentários previstos foram provisionados ainda no ano anterior à sua execução.
c) as planilhas e os orçamentos foram anexados ao processo, que contemplavam os custos unitários de todas 
    as atividades.
d) o projeto aprovado pelo órgão público foi direcionado para a empresa ganhadora que possuía dívidas 
    trabalhistas.



EAOAp 2020 - Administração (ADM) - Versão A 

16

37) Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Desde muito tempo, a administração considera que os funcionários devem ser alvo de treinamento 
para melhorar seu desempenho ou serem mais adequados aos cargos
                                                          PORQUE

II. para serem mais competitivas, as organizações precisam de pessoas capacitadas, motivadas, ágeis 
e dinâmicas.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
c) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

38) Em uma determinada empresa, as decisões parecem ser tomadas de forma aleatória para quem não 
compreende muito bem sua cultura, porém, quando analisadas, elas parecem ter um padrão bem definido. 
Observe.

SITUAÇÃO DECISÃO
Novos preços da concorrência. Esperar a reação do mercado.
Mudança da legislação comercial. Marcar reunião com equipe de vendas e 

advogados da empresa.
Fornecedor com baixa qualidade. Continuar comprando, mas por preços menores.
Maquinário defeituoso. Iniciar projeto de reposição de maquinário de 

longo prazo.
Absenteísmo no trabalho. Realizar pesquisa interna de satisfação.

Em relação ao padrão apresentado, é correto afirmar que

a) pode-se perceber, em cada tipo de decisão, um alinhamento com a missão, a visão e os valores da 
    empresa.
b) a empresa segue todas as etapas de um planejamento estratégico e apresenta uma razoável análise 
    ambiental.
c) as decisões apresentadas estão concentradas no curto prazo, porém estão alinhadas com um planejamento 
    estratégico.
d) apesar de coerentes com as funções táticas e operacionais, as decisões da empresa não seguem uma 
    abordagem de planejamento estratégico.

39)  Leia o texto abaixo.

Participação das Micro e Pequenas Empresas nas Licitações Públicas
  As licitações públicas realizadas nos âmbitos federal, estadual e municipal devem obrigatoriamente dar 

tratamento diferenciado e favorecido para a micro e pequena empresa, como forma de promover o desenvolvimento 
econômico e social, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.
(Disponível em: ˂http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/lei-geral-completa-10-anos-e-beneficia-milhoes-de-empresas,baebd

455e8d08410VgnVCM2000003c74010aRCRD˃ Acesso em 24 fev. 2019.)

Para que as micro e pequenas empresas possam ter estrutura interna capaz de atender de maneira profissional 
e competitiva a processos licitatórios, é muito importante que haja uma organização interna da sua estrutura. 

A esse respeito, é correto afirmar que 

a) as estruturas funcionais verticais possuem ligações funcionais que impedem a amplitude de controle 
    necessária para participações em licitações.
b) para que as empresas, de uma maneira geral, possam ter vários departamentos e áreas, as estruturas 
    funcionais em staff and line são as mais ágeis.
c) para melhor planejamento, controle e direção, micro e pequenas empresas podem se servir de estruturas 
    verticais que favorecem a hierarquia entre as áreas.
d) as micro e pequenas empresas possuem um grande número de funcionários capazes de ser organizados 
    em áreas, setores e departamentos sem linhas de comando.
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40) Leia o texto abaixo. 

Gestão por competências: você sabe o que é?
  “Este tema tem recebido muita ênfase por ser de suma importância para o funcionamento com excelência 

das empresas. Ao negligenciar este tema, a empresa estaria abrindo mão de se tornar mais competitiva e de, 
inclusive, definir com clareza sua área de atuação mais forte no mercado.” 

(Disponível em: ˂https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/gesto-por-competncias/˃ Acesso em 24 fev. 2019.)

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre Gestão por Competências.

(  ) A busca por subsídios diretos na base teórica sobre competências revela-se a pertinência dos seus 
pressupostos para a efetividade de um sistema baseado em competências.

(  ) A avaliação final ratifica a eficácia de todas etapas anteriores, na medida em que possibilita identificar 
o nível de satisfação dos funcionários envolvidos por meio da avaliação de reação.

(  ) Verifica-se a importância e ao mesmo tempo a simplicidade para a realização de uma capacitação 
baseada em competências, sem a necessidade de formação de instrutores por competências.

(  ) Um planejamento contribui para a eficácia da elaboração do design instrucional, com definição de 
percursos formativos e de desenvolvimento de competências bem próximas do contexto da ação 
profissional.

(  ) A eficácia no mapeamento das competências é relativa para o êxito de sistemas de capacitação, uma 
vez que se traduz numa diretriz secundária para as etapas subsequentes e seus respectivos processos.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (F); (F).
d) (F); (V); (F); (V); (V).

41) Joana está trabalhando para a empresa Psi. Suas tarefas são rotineiras, mas de suma importância para a 
empresa como um todo. Porém, ela está desmotivada no trabalho devido a uma falta de reconhecimento e 
de remuneração para suas inúmeras atividades e tarefas. Se concentrarmos uma eventual solução para a 
situação dessa funcionária por meio dos aspectos motivacionais do desenho de cargos, poderemos encontrar 
algumas ações relacionadas à Gestão de Pessoas.

Dessa forma, em relação a uma análise e descrição de cargos, é incorreto afirmar que
a) com uma pesquisa de tarefas desempenhadas, Joana passaria a perder o significado das suas atividades.
b) depois de uma descrição do seu cargo, Joana poderia perceber a qualidade de execução esperada pela 
    empresa.
c) Joana se sentirá muito mais engajada e responsável pelos resultados alcançados por ela a partir da 
    descrição de cargos.
d) uma vez descrito seu cargo e conteúdo de atividades, ficará muito mais fácil para a gerência controlar o 
    desempenho de Joana.

42)  Leia o texto abaixo. 

“Por onde começar o planejamento estratégico do seu empreendimento? Saiba quais são os itens básicos 
para realizar um bom planejamento estratégico. Para todo empreendedor que deseja crescer, um dos 
primeiros passos é entender como iniciar algo que proporcione boas chances de sucesso ao negócio. Como 
o próprio significado da palavra indica, planejar estratégias é uma arte que requer eficiência, informações 
adequadas e conhecimento de mercado, para que as decisões tomadas estejam bem casadas com a visão 
de futuro da empresa.” 

(Endeavor. Disponível em ˂https://endeavor.org.br/estrategia-e-gestao/planejamento-estrategico-como-fazer-e-por-onde-comecar/˃ 
Acesso em 25 fev. 2019.)

Se um empreendedor quiser utilizar uma ferramenta de planejamento, com uma ordem ideal de etapas de 
planejamento, é correto afirmar que deve seguir o(a)

a) discussão sobre metas; organização de plano contingencial; treinamento e capacitação de equipe.
b) identidade corporativa; análise de cenários; definição de metas globais; uso de 5w2h; definição de indicadores.
c) definição de objetivos de mercado; análise ambiental; definição de planos táticos; definição de estratégias 
    operacionais.
d) desenvolvimento de ações gerenciais; definição de planos táticos operacionais; monitoramento de ações 
     previstas via relatórios.
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43)  A empresa PJMB, após sair do seu primeiro ciclo de gestão, representado pelo fundador, entra agora numa 
nova fase representada pela entrada da segunda geração da família no comando. Os filhos pretendem ter 
uma gestão descentralizada. Para isso irão estruturar algumas medidas.
Em relação à intenção de descentralização, é correto afirmar que
a) as linhas de comando são verticais e todos os departamentos se reportam à direção geral, sem o intermédio 
    de supervisão direta.
b) as áreas da empresa possuem relativo grau de autonomia, porém não podem tomar decisões sem que a 
    diretoria geral tenha ciência.
c) o organograma da empresa apresenta um conselho gestor acima da presidência e cada filho é responsável 
    por uma das áreas da empresa.
d) cada setor da empresa está situado em andares distintos e com estruturas de custos próprias, mas o que 
    não garante sua autonomia operacional.

44) Utilizando-se apenas o método de custeio por rateio, a empresa W obteve os valores finais indicados no 
quadro a seguir.

PRODUTOS QUANTIDADE MÃO DE 
OBRA DIRETA

MATÉRIA PRIMA 
UNITÁRIA 

CUSTOS 
INDIRETOS

CUSTOS 
DIRETOS

X 2.450 R$ 100,00 R$ 12,00 R$ 101.338,20 R$ 274.400,00
XX 2.780 R$ 120,00 R$ 13,00 R$ 114.987,80 R$ 369.740,00

XXX 2.990 R$ 140,00 R$ 15,00 R$ 123.673,80 R$ 463.450,00

Sobre a base de rateio utilizada pela empresa, é correto afirmar que ela utilizou a/os
a) mão de obra direta como base de rateio.
b) quantidade produzida como base de rateio.
c) custos diretos e indiretos como base de rateio.
d) valores de matéria prima como base de rateio.

45)  As organizações podem desenvolver pessoas, como também podem reter talentos. Em ambos os casos, há 
uma dependência das ações de sistemas de atrair recursos humanos do mercado de recursos humanos. 

Sobre as atividades de recrutamento, é correto afirmar que

a) são processos de triagem interna pelos candidatos com melhor perfil e potencial de trabalho.
b) são ações relacionadas com a montagem de feixe de tarefas e relações de subordinação.
c) derivam do esforço de manter os funcionários satisfeitos e produtivos dentro das suas respectivas funções.
d) os processos seletivos precisam ser abastecidos com candidatos que trazem suas competências para a 
    empresa.

46) Leia o texto abaixo. 
Qualidade na administração pública

Maria do Socorro Macedo Vieira de Carvalho
Helena Correa Tonet

A crise em que se encontra a administração pública brasileira, com o sucateamento dos serviços essenciais, 
evidencia a necessidade de um esforço sistemático de melhoria desses serviços, através da implantação de uma 
nova filosofia de trabalho em que o compromisso com a qualidade seja um dos pilares básicos. A adoção dessa 
nova filosofia pressupõe um esforço significativo de mudança nos padrões culturais vigentes na administração 
pública, de forma a viabiIizar a introdução de práticas de trabalho mais eficientes e de modelos de gestão mais 
democráticos no serviço público.

(Disponível em: ˂http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/download/8481/7224˃ Acesso em 25 fev. 2019.)

A administração pública poderia sanar algumas de suas principais problemáticas relacionadas com a 
eficiência se adotasse medidas relacionadas com a Constituição Federal. 

Dessa forma, é correto afirmar que

a) o norte dos resultados a serem alcançados, dentro da esfera governamental de ação, seja tema de absoluto 
    sigilo e confidencialidade.
b) o enfoque das ações de governo esteja restrito apenas a determinadas faixas de população com efetivo 
    controle pessoal de prioridades.
c) os estatutos e normas possam ser articulados de forma mais ágil para benefício amplo e geral do cidadão, 
    mesmo que não possuam um devido arcabouço legal.
d) as decisões de ordem orçamentária ou de execução podem estar alinhadas com uma diretriz de 
    otimização e de qualidade, tornando precisa e célere a atuação estatal.
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47) Empresas de diferentes portes podem se servir de várias ferramentas isoladas de gestão que podem ter 
resultados apurados e verificados, de forma a constatar sua eficácia. Porém alguns autores da área de 
gestão alertam para o desenvolvimento integrado de ferramentas de gestão em função da qualidade. 

Dessa forma, considerando um Modelo de Excelência em Gestão, é incorreto afirmar que

a) a definição da organização do trabalho considera o estímulo à resposta rápida e a autonomia da força de 
    trabalho na tomada de decisão como um detalhamento da Adaptabilidade das organizações.
b) fundamentos da Excelência são expressos em características tangíveis, mensuráveis quantitativa ou 
    qualitativamente, por meio de processos ou fatores objetivos de desempenho e de seus respectivos 
    resultados esperados.
c) o alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como de resultados dos processos que 
   os potencializam, em níveis de excelência, atendem às necessidades e às expectativas das partes 
    envolvidas e interessadas.
d) os resultados da aplicação das práticas são então arquivados, postergando a implementação de melhorias 
    quanto às práticas adotadas, promovendo, assim, o ajuste e a integração do sistema gerencial como um 
    todo ou em partes específicas.

48) Observe o gráfico a seguir. 

 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V
custo 35% 32% 22% 21% 20%
Absenteísmo 15% 11% 11% 10% 9%
Lucratividade 42% 40% 45% 44% 42%
Turn-over 6% 13% 7% 8% 11%
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Fonte: Arquivo da própria banca (2019).

Com uma interpretação do gráfico acima, é correto afirmar que

a) a empresa em questão possui indicadores de desempenho relacionados com a área comercial e a área 
    de RH.
b) pelos resultados apresentados, a empresa implantou um sistema de controle de faltas por funcionários a 
    partir do ANO V.
c) apesar de uma leve variação verificada dentro do período, a empresa possui instrumentos de controle para 
    sua lucratividade.
d) a empresa implantou um sistema de controle de custos a partir do ANO III, o que lhe garantiu melhores 
    resultados nos anos subsequentes.

49)  O Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, reza no 
seu artigo 25º que, “para a celebração da parceria, a administração pública federal convocará a organização 
da sociedade civil selecionada para, no prazo de quinze dias, apresentar o seu plano de trabalho, que deverá 
conter, no mínimo, os seguintes elementos:”. 

Sendo assim, de acordo com esse decreto, é correto afirmar que seu conteúdo trata em seus incisos da

a) descrição de metas qualitativas e mensuráveis a serem atingidas.
b) forma de execução das ações, indicando as que demandarão atuação em rede de colaboração.
c) descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser omitido o nexo com a atividade ou o projeto e com 
    as metas a serem atingidas.
d) definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição relativizada da 
    aproximação dos valores das metas.
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50) Observe atentamente o fluxograma a seguir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No fluxograma, qual é a sequência ideal de ações para cada figura apresentada?

a) Início; confirma pagamento; recebe NF; conector fora da página; O valor é devido? 
b) Início; atualiza a data; distribuem atrasados; conetor mesma página; existem outros?
c) Fim; arquiva os documentos; recebe a documentação; arquivo definitivo; foram assinados?
d) Preparação; recebe a documentação; arquiva os documentos; conexão de data; houve compra?

51)  Sendo o Capital de Giro Líquido (CGL) o resultado entre a diferença do Ativo Circulante (AC) e do Passivo 
Circulante (PC), é correto afirmar que

a) quando o PC sofre alterações, o AC também reflete tais alterações para que haja um equilíbrio do CGL. 
b) para o CGL ser positivo, basta que as contas do passivo circulante não ultrapassem os valores do passivo
    não circulante.
c) o somatório do ativo circulante não deve ultrapassar o somatório do passivo circulante se a empresa
    deseja manter seu CGL acima de 0.
d) uma empresa que apresenta o CGL positivo é aquela cujo somatório do passivo circulante é inferior em 
    uma unidade monetária ao somatório do ativo circulante.

52) Na empresa H, os estoques são controlados de acordo com a tabela a seguir.

ITEM QUANTIDADE DATA
1 1.000 10/10/2018
2 590 05/11/2018
3 450 22/11/2018
4 390 23/11/2018
5 1.200 25/11/2018
6 500 31/12/2018

Considerando as modalidades de estoques e uma data de início da produção em 20/11/2018, a análise 
interpretativa das respectivas unidades e suas datas é apresentada da seguinte forma.

a) Item 2 é o estoque mínimo que a empresa opera para recompra em ordem de reposição.
b) Item 1 é o estoque de especulação que está depositado esperando aumento de preços finais.
c) Item 5 é o estoque de segurança  da empresa que está disponível para novo ciclo produtivo futuro.
d) Item 4 é o estoque de produtos acabados que ficaram terminados à espera das suas embalagens.

53)  De acordo com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, somente poderá exercer a função de pregoeiro 
o servidor ou o militar que reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade 
competente. 

A esse respeito, caberá ao pregoeiro, em especial

a) conduzir a sessão pública na internet.
b) encaminhar o processo relativamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
c) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 
    decisão.
d) receber e decidir as impugnações e consultas ao edital, em contraponto ao setor responsável pela sua 
    elaboração.
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54)  Elen, Eliana e Elenice, que são colegas funcionárias públicas, contrataram diferentes valores de empréstimos 
consignados. Após dois meses de desconto em folha com prestações fixas do montante total devido, todas 
elas quiseram antecipar o pagamento total do valor residual de empréstimo. 
Observe:

ELEN ELIANA ELENICE
R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 R$ 1.500,00

6 meses 8 meses 10 meses
Taxa efetiva 0,5% a.m. Taxa efetiva 0,6% a.m. Taxa efetiva 0,4% a.m.

Montante total - R$ 1.030,38 Montante total - R$ 1.258,82 Montante total - R$ 1.561.09

Em relação ao desconto financeiro de valor presente, é correto afirmar que o/os

a) valores residuais de Elenice e de Eliana são iguais, mesmo após dois meses de quitação de parcelas 
    em folha.
b) montante total devido de Elenice é menor, depois dos dois meses de desconto do que o valor contratado 
    de Eliana.
c) valor quitado mensalmente em folha de pagamento de Elen era maior do que das suas outras duas 
    amigas, Eliana e Elenice. 
d) maiores pagamentos mensais de empréstimo consignado eram realizados por Elenice se comparados 
    aos de suas colegas de trabalho mencionadas.

55) Leia o texto abaixo.  
Mercado de lan houses encolhe mais de 60% e deixa games em segundo plano

(...) As lan houses começaram a aparecer em 2002 e, anos depois, no auge, havia cerca de 120 mil 
estabelecimentos do gênero espalhados pelo Brasil. Hoje o número caiu para um terço disso, algo 
estimado entre 42 mil e 44 mil. O maior acesso à banda larga e aos computadores, além da popularização 
dos smartphones e da internet móvel, figuram entre as razões da queda. (...)

(Fonte: ˂https://jogos.uol.com.br/ultimas-noticias/2015/04/13/mercado-de-lan-houses-encolhe-mais-de-60-e-deixa-games-em-segundo-
plano.htm?cmpid=copiaecola˃ Acesso em 14 fev. 2019.)

Empresas de lan house estão em franca decadência, assim como a demanda por PCs em formato torre para 
residências. Esse mercado de acesso à internet fora das residências com impressão de documentos ou jogos 
em rede parece ter ficado no passado com a evolução dos smartphones e uso de documentos eletrônicos. 
Porém há ainda mercado e público-alvo para essa, daí um interesse na manutenção da exploração econômica 
de empreendimentos desse setor. 
Em relação à depreciação de ativos, avalie as afirmações a seguir.

I. O método mais utilizado é a depreciação linear ou em linha reta, que consiste em aplicar uma mesma 
taxa de depreciação ao longo do período de vida útil do bem.

II. Um computador adquirido por R$ 2.000,00 terá seu valor de depreciação fixado em 10% a.a. chegando 
dessa forma ao final de 3 anos em um valor de R$ 2.600,00.

III. A depreciação dos bens materiais do ativo não circulante corresponde à manutenção do valor desses 
elementos, condicionados pelo desgaste, pela ação da natureza ou pela obsolescência.

IV. À depreciação, para uma finalidade fiscal dos resultados financeiros da empresa, é feito o lançamento 
de parcelas percentuais do valor dos ativos permanentes em uma conta negativa de débito com o 
passar do tempo.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I e IV. 
b) II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
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56) Observe no quadro a seguir as contas de uma determinada empresa.

CONTA VALOR
Duplicatas a Receber =(Duplicatas a pagar/2)
Duplicatas a Pagar =(Caixa x 8)
Caixa R$ 450,00
Estoques =(Fornecedores/2)
Fornecedores R$ 8.950,00
Financiamentos R$ 148.000,00
Instalações R$ 45.000,00

Ao analisar o quadro, é correto afirmar que, para uma Necessidade de Capital de Giro, a empresa

a) necessita de aproximadamente R$ 6.700,00.
b) não necessita de injeção de Capital de Giro para suas operações.
c) possui necessidade de capital de giro igual ao seu valor de Estoques.
d) deve  alugar suas instalações para que ela quite seus financiamentos.

57)  Se a empresa Detroit RC tivesse um estoque médio de 6.500 unidades/mês e uma venda anual de 345.000 
itens no valor de custo de R$ 3,40, o seu Giro de Estoque em dias seria:

a) 6,78 vezes ao ano. 
b) 0,018 vezes ao ano.
c) 1.911 vezes ao ano.
d) 53,08 vezes durante o ano. 

58)  Uma empresa pública recebeu um pacote de medidas para melhorar seu desempenho orçamentário. Dessa 
forma, ficou decidido utilizar uma abordagem “6 ÔMEGAS” exatamente igual à abordagem 6 SIGMA. Para 
que essa nova abordagem pública seja similar à sua abordagem original implantada pela Motorola® e 
reconhecida mundialmente, foram organizadas algumas sentenças abaixo indicadas. 

Sobre uma ação de promoção de uma metodologia de promoção da qualidade é correto afirmar que

a) precisa que os resultados dos controles de saída estejam diferentes das entregas efetuadas como forma 
    de redução do desvio padrão ômega proposto.
b) sendo quantitativa, utilizam-se diferentes escalas para se chegar ao chamado “zero defeito” representado 
    por um indicador de qualidade superior em processos.
c) firma os objetivos estratégicos da autarquia, para que o programa de qualidade obtenha sucesso, 
    conseguindo o veto e o desenvolvimento ativo das lideranças.
d) busca-se uma identificação dos processos não essenciais ou conjunto de subatividades que geram um 
    impacto profundo na conquista dos objetivos estratégicos do negócio. 

59)  Pelo método de depreciação linear, os ativos Móveis & Utensílios e Imóveis apresentaram os valores residuais de 
R$ 3.000,00 e R$ 45.000,00, respectivamente, sendo o tempo de depreciação de 5 anos e 20 anos, também 
respectivamente, e sendo os valores de depreciação em Reais em 1/3 dos valores residuais acima indicados.

Os valores iniciais dos dois ativos são

a) Móveis e utensílios em R$ 11.000,00 e Imóveis em R$ 450.000,00.
b) Móveis e utensílios em R$ 8.000,00 e Imóveis igual a R$ 345.000,00.
c) Móveis e utensílios estipulados em R$ 15.000,00 e Imóveis em R$ 600.000,00.
d) Imóveis em R$ 300.000,00 e móveis e utensílios perfaz o valor de R$ 21.000,00.

60) As organizações podem ter, em seus quadros de pessoal, funcionários com competências e habilidades 
distintas. Desses, pode-se identificar, depois de um procedimento de mapeamento de competências, 
competências e habilidades relacionadas com o empreendedorismo. 
Sendo alguns funcionários identificados como intraempreendedores com suas caracteristicas mapeadas, é 
correto afirmar que
a) com persistência, trabalham cotidianamente em função de aposentadorias.
b) tendo autoconfiança, temem algum fracasso, rejeição, conhecem e acreditam nas suas potencialidades.
c) a característica de iniciativa sugere que tomam a frente das suas demandas, não delegando, nem postergando.
d) na busca por informação, estão sempre antenados nas ordens superiores e suas determinações diárias 
    para agirem.
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REDAÇÃO

TEXTO I

Robôs ameaçam 54% dos empregos formais no Brasil

Até 2026, 30 milhões de vagas poderiam ser fechadas, de acordo com estudo inédito que avaliou 2.602 ocupações
                                                                                                                                                                                         Ana Estela de Sousa Pinto

 A possibilidade de ser trocado por um robô ou um programa de computador põe em risco 54% dos 
empregos formais no país, mostra estudo inédito feito com dados brasileiros.

 Até 2026 seriam fechados 30 milhões de vagas com carteira assinada, se todas as empresas decidissem 
substituir trabalhadores humanos pela tecnologia já disponível – o número leva em conta a tendência de 
contratações para as ocupações mais ameaçadas.

 Em geral, todavia, estão a salvo funções que envolvem criatividade e contato humano – babás, psicólogos 
e artistas são algumas que têm risco perto de zero. 

 Outro campo em que a procura por trabalhadores humanos deve crescer no futuro é justamente o dos 
cientistas e programadores ligados à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina.

Folha de São Paulo, Caderno Mercado, 28 jan. 2019, p. A16. Adaptado.

TEXTO II

(Disponível em: http://blogdoxandro.blogspot.com/2017/05/charge-n53543.html. Acesso em: 11 fev. 2019.)

TEXTO III

“Os robôs vão roubar seu trabalho? Tudo bem!”, diz pesquisador italiano

Para o pesquisador italiano Federico Pistono, a substituição do trabalho humano pelas máquinas pode ser a 
chance de adotarmos um novo contrato social. Mas isso vai doer.

 A automação, a inteligência artificial e outras tecnologias estão eliminando postos de trabalho em ritmo 
alucinante e amedrontador. Em poucos anos, muitas das atividades hoje exercidas por humanos serão realizadas 
por máquinas. Traduzindo: de forma melhor, mais rápida e, principalmente, mais barata. 

 Alguns economistas dizem que, apesar da extinção de muitas profissões, outras surgirão. A questão é 
que dificilmente o número de novos postos de trabalho será suficiente para compensar os que se perderão. E as 
qualificações exigidas a partir de então serão outras, completamente novas, o que elimina as chances da imensa 
maioria das pessoas de conseguir uma recolocação. Serão os descartados do admirável mundo novo.

(Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/03/os-robos-vao-roubar-seu-trabalho-tudo-bem-diz-pesquisador-
italiano.html>. Acesso em: 11 fev. 2019. Adaptado.)
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TEXTO IV

Tempos Modernos

(Disponível em: <https://mcartuns.wordpress.com/2014/01/17/tempos-modernos/>. Acesso em: 11 fev.)

PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo, com no máximo trinta 
(30) linhas e com letra legível, posicionando-se criticamente acerca do seguinte tema:

Robôs: num mundo com eles, o emprego corre risco?
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Exame de Admissão

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); 
e uma página de rascunho para redação.

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

✓ a numeração das questões e a paginação estão corretas;

✓ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, 
solicite imediatamente a substituição; 

✓ a “versão” da prova e a “especialidade” constantes deste caderno de questões correspondem aos 
campos “versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas; e

✓ se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Os candidatos não devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando (junto ao corpo ou sobre a 
mesa) óculos escuros, brinco, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira, gorro, “bibico”, lenço 
ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, luvas, cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, 
impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, 
lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, calculadora, protetores auriculares, telefone celular, 
relógio de qualquer tipo, chave-alarme, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros 
eletrônicos, e/ou quaisquer dispositivos que receba, transmita e armazene informações. Os objetos são de 
responsabilidade do candidato. 

7. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, 
molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a 
Folha de Redação não serão substituídos.

10. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

11. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo 
total de prova.

12. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

13. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

14. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão 
de Respostas e a Folha de Redação.

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


