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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de três horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer da prova 

- e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Existe mais de um tipo de prova. Verifique atentamente se o tipo indicado na folha de resposta corresponde ao 
tipo de prova que você recebeu. Caso haja divergência, comunique ao fiscal. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

 

 
 
 
 
 

2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/Aracati2018/2, a partir do segundo dia útil imediatamente após a 

realização das provas. 
II -  Outras informações relativas ao concurso estão disponíveis no endereço eletrônico: http://concursos.acep.org.br/Aracati2018/2.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
TEXTO  

O futuro do emprego 
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No ritmo acelerado das tecnologias digitais e móveis, o futuro já começou a reorganizar as estruturas tradicionais de 
emprego e o mercado de trabalho. O que, por si só, já deixa qualquer um inquieto, somado a crises econômicas gera 
ainda mais preocupação com desemprego em massa e inadequação aos novos modelos. A isso ainda se acrescenta, 
no Brasil, a acalorada discussão sobre a proposta de reforma trabalhista do governo. Processos estão sendo 
automatizados, algoritmos e robôs estão substituindo pessoas e a inteligência artificial ameaça até mesmo atividades 
intelectuais. 
Assim como o mercantilismo, no século 16, e a industrialização, no século 19, a atual revolução digital está alterando 
os modos de produção, as relação comerciais e de trabalho. O Banco da Inglaterra calcula que, nos próximos 10 a 20 
anos, as máquinas poderão ocupar 50% das vagas de emprego do país e dos Estados Unidos, incluindo funções 
administrativas, de escritório e de produção.  
A notícia pode parecer ruim, mas não necessariamente. Enquanto alguns ofícios e profissões tendem a se 
desmanchar, novas atividades e vagas estão surgindo. A conectividade está transformando onde e como fazemos as 
coisas e criando a economia colaborativa. Apesar de assustadora, a automação promete liberar as pessoas de 
trabalhos mecânicos e repetitivos para exercer sua criatividade, raciocínio e habilidades sociais em atividades mais 
interessantes. 
“O pagamento por hora (...) tende a ir se extinguindo e os trabalhadores passarão a ser mais cobrados e remunerados 
pelos resultados que gerarem no seu dia a dia, afirma Caroline Batista, especialista em autoliderança, uma categoria 
de coaching que nasceu em função da nova era. “As pessoas precisam assumir a gestão das suas carreiras. Essa é a 
melhor coisa que você pode fazer para não ser pego de surpresa.  (...) 
Fonte: Renata Valério de Mesquita. Revista Planeta. Edição: 525.16/11/2016 (Disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br/o-futuro-do-
emprego/) Acesso em 30/09/2018. 

 
01. Assinale a alternativa que, de acordo com o texto, expressa de forma explícita a principal razão que motiva uma reflexão 

sobre o futuro do emprego. 
A) No momento, os países estão enfrentando crises econômicas. 
B) A discussão sobre a reforma trabalhista do governo. 
C) Hoje, a inteligência artificial ameaça até mesmo atividades intelectuais. 
D) A atual revolução digital está alterando os modos de produção, as relações comerciais e de trabalho. 
 
02. Segundo o texto, a notícia de que o mercado de trabalho está em mutação não é necessariamente ruim. Assinale a 

alternativa que justifica essa opinião. 
A) “Enquanto alguns ofícios e profissões tendem a se desmanchar, novas atividades e vagas estão surgindo.” (l.11-12) 
B) “Processos estão sendo automatizados, algoritmos e robôs estão substituindo pessoas e a inteligência artificial ameaça até 

mesmo atividades intelectuais." (l.4-6) 
C) “(...) A atual revolução digital está alterando os modos de produção, as relação comerciais e de trabalho.” (l.7-8) 
D) “(...) Os trabalhadores passarão a ser mais cobrados e remunerados pelos resultados que gerarem no seu dia a dia.” (l.16-17) 
 
03. No contexto comunicativo, o uso das palavras cria entre estas diferentes relações de sentido. Assinale a opção que 

estabelece o tipo de relação entre os três usos da palavra “vaga”, nas frases abaixo. 
I. (...) as máquinas poderão ocupar 50% das vagas de emprego do país e dos Estados Unidos (...). (l. 9) 

II. Na previsão de ondas do mar, separam-se marulhos e vagas. 
III. “Sorte é se abandonar e aceitar essa vaga ideia de paraíso que nos persegue ...” (Cazuza) 
A) Hiperonímia. 
B) Homonímia. 
C) Sinonímia. 
D) Hiponímia. 
 
04. Para compreender adequadamente o sentido do texto, será necessário identificar o antecedente da partícula “que”, no trecho 

“O que, por si só, já deixa qualquer um inquieto, somado a crises econômicas gera ainda mais preocupação com 
desemprego em massa e inadequação aos novos modelos.” (l. 2-3) Marque a alternativa em que se apresenta o trecho 
retomado pelo termo “que”, favorecendo a progressão temática e a coerência textual. 

A) “No ritmo acelerado das tecnologias digitais e móveis...” (l. 1) 
B) “No ritmo acelerado das tecnologias ...” (l. 1) 
C) “...o futuro já começou a reorganizar as estruturas tradicionais de emprego e o mercado de trabalho.” (l. 1-2) 
D) “...as estruturas tradicionais de emprego e o mercado de trabalho.” (l. 1-2) 
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05. Indique a alternativa em que, segundo o Acordo Ortográfico, não se usa hífen, tal como ocorre em autoliderança. (l.17) 
A) Decretolei, mal-humorado, benvindo. 
B) Grãomestre, semvergonha, malestar. 
C) Afrodescendente, malcriado, benfeitoria. 
D) Malpassado, malhumorada, afroamericano. 
 
06. Assinale a alternativa em que se encontra a correta justificativa para o uso do acento nas palavras: “móveis”, “inteligência”, 

“econômicas”, “robôs”, encontradas no texto. 
A) A primeira palavra é oxítona, a segunda é terminada em ditongo decrescente (proparoxítona eventual ou aparente), a 

terceira e a quarta são paroxítonas. 
B) A primeira palavra é paroxítona terminada em “ei”, “eis”, a segunda termina em ditongo crescente (proparoxítona eventual 

ou aparente), a terceira é proparoxítona e a quarta é oxítona terminada em vogal “a”, “e”, “o”. 
C) A primeira palavra é proparoxítona, a segunda é terminada em ditongo decrescente (proparoxítona eventual ou aparente), a 

terceira é oxítona terminada em “ei”, “eis” e a quarta é paroxítona terminada em vogal “a”, “e”, “o”. 
D) As três primeiras palavras são paroxítonas e a quarta é oxítona terminada em vogal “a”, “e”, “o”. 
 
07. Identifique a alternativa correta quanto à classificação de “A”, no período, “A isso ainda se acrescenta, no Brasil, a 

acalorada discussão sobre a proposta de reforma trabalhista do governo.” (l. 3-4). 
A) Pronome demonstrativo. 
B) Preposição. 
C) Artigo definido. 
D) Pronome pessoal oblíquo. 
 
08. Observe o termo sublinhado, retirado do texto, e classifique-o quanto à sua função sintática “A notícia pode parecer ruim, 

mas não necessariamente.” (l. 11) Assinale a alternativa correta. 
A) Predicativo. 
B) Objeto indireto. 
C) Objeto direto. 
D) Adjunto adnominal. 
 
09. Marque a alternativa em que, tal como ocorre em “As pessoas precisam assumir...: “(l. 18), a forma infinitiva do verbo não 

deve ser flexionada. 
A) É importante as crianças obedecer aos pais. 
B) O professor mandou os alunos levantar-se. 
C) Vimos os olhos da criança brilhar de alegria. 
D) Viu-as entrar e sentar-se na primeira fila. 
 
10. No período: “Essa é a melhor coisa que você pode fazer para não ser pego de surpresa.” (l.18-19), encontra-se uma forma 

de particípio, considerada irregular. Assinale a alternativa em que se encontra uma construção correta com particípio 
irregular. 

A) O professor e dois bolsistas já tinham inscrito os calouros. 
B) O turista havia salvo o banhista na praia. 
C) Os clientes tinham ganho um desconto na loja. 
D) Pedro tinha preso o animal, hoje cedo. 
 

11. Indique a alternativa correta quanto ao número e classificação dos períodos, considerando o trecho: “Enquanto alguns 
ofícios e profissões tendem a se desmanchar, novas atividades e vagas estão surgindo” (l.11-12). 

A) Um período simples. 
B) Um período composto por subordinação. 
C) Um período composto por coordenação e subordinação. 
D) Um período composto por coordenação. 
 

12. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho sublinhado, no período: “Apesar de assustadora, a automação promete 
liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para exercer sua criatividade.” (l.13-14) 

A) Oração subordinada substantiva reduzida de particípio. 
B) Oração subordinada adverbial concessiva. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
D) Oração subordinada adverbial final. 
 

13. Na oração “O que, por si só, já deixa qualquer um inquieto...” (l. 2), o termo “qualquer um” classifica-se como: 
A) objeto direto. 
B) objeto indireto. 
C) sujeito. 
D) predicativo do sujeito. 
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14. Assinale a alternativa que apresenta palavras pertencentes à mesma família, ou seja, ao conjunto de palavras que têm o 
mesmo radical, como “emprego” e “desemprego”. 

A) Reduzir, reciclar, reflorestar. 
B) Semente, sêmen, sementeira. 
C) Adivinhar, adivinhação, advento. 
D) Vida; evidência; evidente. 
 
15. Após análise do trecho reproduzido a seguir, indique a alternativa correta quanto à classificação das palavras sublinhadas: 

“...os trabalhadores passarão a ser mais cobrados e remunerados pelos resultados que gerarem no seu dia a dia...” (l. 16-17) 
A) Pronome pessoal átono; substantivo. 
B) Preposição; adjetivo. 
C) Pronome demonstrativo; advérbio. 
D) Pronome relativo; substantivo. 
 
16. Considerando a concordância verbal no período: “...as máquinas poderão ocupar 50% das vagas de emprego do país e dos 

Estados Unidos.” (l. 9), marque a alternativa em que a concordância está correta.  
A) Não só eu mas também os corretores visitou os imóveis. 
B) Cerca de duzentas pessoas registrou queixa. 
C) Apenas um ou outro aluno estudou para o concurso. 
D) Mais de um cliente reclamaram da qualidade dos produtos. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO 
 

 
17. Uma grande empresa gasta, conjuntamente em suas três unidades, cerca de 45.000 reais mensais em materiais de consumo, 

os quais podem ser classificados nas rubricas “materiais de escritório”, “materiais de limpeza” e “outros gastos”. As três 
unidades da empresa têm 100, 200 e 300 empregados, e o almoxarifado da empresa sabe, por levantamentos históricos, que 
cada unidade gasta, em cada rubrica de materiais de consumo, um valor proporcional à respectiva quantidade de 
empregados. Sabendo que o gasto geral da empresa com materiais de escritório é de 15.000 reais, e que o gasto com 
materiais de limpeza excede outros gastos em 6.000 reais, pode-se afirmar que: 

A) a unidade de 200 funcionários gasta 6.000 reais em materiais de limpeza. 
B) a unidade de 200 funcionários gasta 6.000 reais em materiais de escritório. 
C) a unidade de 300 funcionários gasta mais de 7.800 reais em materiais de escritório. 
D) a unidade de 100 funcionários gasta mais de 2.500 reais em outros gastos. 
 
18. Uma urna contém dez bolas, numeradas de 1 a 10. Cinco bolas são retiradas da urna, sem reposição. A probabilidade de 

que as bolas com os números 4 e 5 sejam duas das retiradas é: 
A)   

 
B)  
 
C)  

 
D)   
 
19. Três motoristas idosos e sete sem prioridade estacionam seus carros em um estacionamento com quatro vagas para idosos e 

doze vagas para motoristas sem prioridade. Supondo que nenhum motorista sem prioridade estacionou em uma vaga para 
idosos, mas que os idosos não necessariamente estacionaram nas vagas destinadas só a eles, assinale a opção que traz o 
número de maneiras distintas pelas quais os motoristas podem parar seus carros. 
 

A)  
 

B)  
 
C)   

 
D)   
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20. Joaquim foi mostrar ao seu neto a coleção de selos de seu bisavô. Ao folhear a pasta em que os selos estavam dispostos, o 

neto notou que havia selos de 32 centavos, de 29 centavos e de 3 centavos. O neto notou também que havia 10 selos de 32 
centavos a mais que selos de 29 centavos, e 5 selos de 29 centavos a mais que selos de 3 centavos. Joaquim, então, viu que 
seu bisavô guardou o recibo de compra dos selos, no valor de 9,45. Quantos selos havia ao todo? 

A) 10. 
B) 35. 
C) 20. 
D) 28. 
 
21. Os números reais a e b são as raízes da equação de segundo grau x2 – 5x + 2 = 0. Assinale a opção correta. 
A) a + b = 2. 
B) ab = 5. 
C) 1/a +1/b = 5. 
D) a² + b² = 21. 
 
22. Uma roleta tem gravados os números de 0 a 36. A casa do número 0 está pintada de cinza, enquanto as casas dos números 

ímpares estão pintadas de preto e as dos números pares (de 1 a 36) estão pintadas de vermelho. Ao giro da roleta, uma 
possível aposta permitida é pôr R$ 1 em uma cor (vermelha ou preta), ganhando R$ 2 em caso de acerto. Entretanto, se 0 
for o número ganhador na rodada, então a banca de apostas ganha e todos os apostadores perdem. Se X é a variável 
aleatória que mede o retorno financeiro de uma aposta, então os possíveis valores de X são x1 = -1 e x2 = 1. A esse respeito, 
pode-se afirmar que: 

 
A) a probabilidade de X ser igual a x1 é  
 
B) a probabilidade de X ser igual a x2 é 
 
C) o valor esperado de X é 

  
D) o valor esperado de X é   
 
23. André, Brena, Cláudio e Daniela vão estudar na mesa da sala. As matérias do dia são Matemática, Português, Inglês e 

Biologia, e cada um deles estudará somente uma das matérias, de acordo com as seguintes regras: 
I. Cláudio não estudará Matemática. 

II. Brena estudará Matemática ou Biologia. 
III. Se Cláudio estudar Português, então André estudará Matemática. 
IV. Daniela estudará Português ou Inglês. 

Qual das alternativas é uma possível lista de matérias que cada um estudará? 
A) André: Biologia; Brena: Matemática; Cláudio: Português; Daniela: Inglês. 
B) André: Matemática; Brena: Biologia; Cláudio: Português; Daniela: Inglês. 
C) André: Matemática; Brena: Português; Cláudio: Biologia; Daniela: Inglês. 
D) André: Inglês; Brena: Biologia; Cláudio: Matemática; Daniela: Português. 

 
24. Uma variável aleatória X assume os valores 0, 1, 2, 3, de forma que a probabilidade de X assumir o valor k vale 

, para 0 ≤ k ≤ 3. Pode-se afirmar que: 
 

A) a distribuição de probabilidade correspondente é normal. 
B) o valor esperado de X é E(X) =  2/3. 
C) a variância de X é Var(X) = 2/3. 
D) P(|X – 1| > 1) = 0. 

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE ARACATI 
 

25. Na metade do século XVIII, a cidade de Aracati tornou-se o principal núcleo urbano do Ceará. Este crescimento ocorreu 
devido: 
I. à importação do charque de Pernambuco. 

II. ao fato de Aracati exercer função de entreposto comercial, que atuava como porta de entrada de produtos vindos de 
Pernambuco/Portugal. 

III. à cidade ser ponto de exportação de gêneros produzidos no vale do Jaguaribe. 
IV. à cidade ter posição privilegiada, ou seja, mais próxima de Recife e Salvador.  

Assinale a alternativa que contempla afirmativas corretas. 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) I, III e IV. 
D) I, II, e IV. 
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26. A ecomuseologia é uma forma de museu sem muros, comprometida com o meio ambiente e o bem-estar social das pessoas 

que moram e vivem nesses territórios. Em Aracati, existe uma comunidade que desenvolve um trabalho, em forma de 
museu aberto, de valorização e defesa do patrimônio cultural presente em seu território. Esta comunidade denomina-se: 

A) Comunidade Quilombola do Estevão. 
B) Comunidade Quilombola Canavieira. 
C) Comunidade Quilombola do Cumbe. 
D) Comunidade Quilombola Beirada. 
 
27. No período colonial, em Aracati, “o modelo arquitetônico do telhado das casas para frente, de bica, beira e sobre-beira, se 

era, de um lado, uma adaptação ao clima, era de outra parte, também, um símbolo de status social”, Leal (1995). Assim, 
originou-se o tão afamado adágio popular, “é um fulano sem eira nem beira”. Este adágio foi herdado do modelo 
arquitetônico da casa que: 

A) possuía, bica, beira e sobre-beira. 
B) possuía, a bica e beira. 
C) possuía a bica. 
D) possuía a sobre-beira. 
 
28. Devido ao crescimento do povoado, na época colonial, Aracati foi elevado à categoria de vila denominada Santa Cruz de 

Aracati. Sobre este fato, pode-se afirmar que: 
A) foi elevado à condição de vila em 1738 (a primeira do interior cearense). 
B) foi elevado à condição de vila devido a sua posição estratégica como ponto de passagem de “estradas sertanejas”. 
C) foi elevado à condição de vila, pois abastecia parte dos sertões cearenses, piauienses e paraibanos. 
D) foi elevado à condição de vila pelo seu progresso, pois foi considerado o pulmão da economia cearense. 
 
29. Com o declínio das charqueadas, no final do século XVIII, ocorre uma queda do comércio na região do Aracati. Contudo, o 

equilíbrio comercial da referida cidade foi restabelecida pela (o): 
A) Cotonicultura. 
B) Canavial. 
C) Carcinicultura. 
D) Extração de ouro. 
 
30. Uma das principais fontes de economia do Município de Aracati é o turismo. O ponto turístico que faz o Município ser 

reconhecido no âmbito nacional e internacional é: 
A) a Praia de Canoa Quebrada. 
B) a Praia de Majorlândia. 
C) a Praia de Quixaba. 
D) a Praia das Fontes. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
31. O planejamento estratégico é genérico e abrangente e precisa ser desdobrado em planos táticos e desenvolvidos no nível 

intermediário da empresa. Marque a alternativa que apresenta as características do planejamento estratégico. 
A) É projetado no médio prazo; está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente estratégico; envolve a empresa 

como um todo. 
B) É projetado no longo prazo; está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente de tarefa; envolve o nível tático da 

empresa. 
C) É projetado no longo prazo; está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente de tarefa; envolve a empresa 

como um todo. 
D) É projetado no curto prazo; está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente de tarefa; envolve o nível 

estratégico da empresa. 
 
 
32. A evolução da administração de pessoal foi determinante para a evolução da Teoria Geral da Administração. Nesse sentido, 

marque a alternativa que contém somente as Teorias Administrativas com ênfase nas pessoas. 
A) Teoria das Relações Humanas; Teoria do Comportamento Organizacional; Teoria do Desenvolvimento Organizacional. 
B) Teoria das Relações Humanas; Teoria da Contingência; Teoria do Desenvolvimento Organizacional. 
C) Teoria das Relações Humanas; Teoria do Comportamento Organizacional; Teoria Neoclássica. 
D) Teoria da Contingência; Teoria do Comportamento Organizacional; Teoria do Desenvolvimento Organizacional. 
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33. A organização, enquanto ambiente complexo, é formada por pessoas, sentimentos, interesses e motivações. Esse sistema 

social (ou organização informal) é um dos principais objetivos do enfoque comportamental na Administração moderna. 
Marque a segunda coluna de acordo com a primeira.  

COMPONENTES  DEFINIÇÃO 
1) Grupos Informais (     ) Crenças, valores, preconceitos, cerimônias, rituais e símbolos adotados ou 

valorizados pela organização. 
2) Normas de Conduta (     ) Criados por iniciativa de seus próprios integrantes, para defender seus interesses 

ou atender a necessidades de convivência social. 
3) Cultura Organizacional (     ) Regras implícitas ou explícitas, criadas por grupos, que determinam o 

comportamento dos indivíduos. 
4) Clima Organizacional (     ) Sentimentos positivos, negativos ou de indiferença, produzidos pela organização 

sobre seus integrantes. 
Assinale a alternativa com a sequência correta.   
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 2, 3, 4, 1. 
C) 4, 2, 1, 3. 
D) 3, 1, 2, 4. 
 
34. A Portaria nº 25, de 29 de Dezembro de 1994, do Secretário de Segurança e Saúde no Trabalho, determina a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) por parte de 
todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. O PPRA deverá incluir 6 (seis) etapas. 
Marque a alternativa que contém somente as etapas do referido programa. 

A) Antecipação e conhecimento dos riscos; estratégia e metodologia de ação; avaliação dos riscos a da exposição dos 
trabalhadores; implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da exposição aos riscos; 
registro e divulgação dos dados. 

B) Antecipação e conhecimento dos riscos; estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; avaliação dos 
riscos a da exposição dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da 
exposição aos riscos; registro e divulgação dos dados. 

C) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridade e cronograma; estabelecimento de prioridades e metas de 
avaliação e controle; avaliação aos riscos a da exposição dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e avaliação 
de sua eficácia; monitoramento da exposição dos riscos; registro e divulgação dos dados. 

D) Antecipação e conhecimento dos riscos; estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; avaliação dos 
riscos a da exposição dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da 
exposição aos riscos; planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridade e cronograma. 

 
35. A análise de índices econômico-financeiros pode ser realizada, conforme Gitman (2010) das formas a seguir indicadas. 

Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. 
TIPO DE ANÁLISE  CONCEITO DA ANÁLISE 

1) Análise em Corte Transversal (     ) Fornece visão conjunta a qual permite avaliar a tendência do comportamento 
de um índice em relação à tendência do setor. 

2) Análise em Série Temporal (     ) Envolve a comparação dos índices financeiros de diferentes empresas num 
mesmo ponto no tempo. 

3) Análise Combinada (     ) Avalia o desempenho ao longo do tempo. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta. 
A) 1, 2, 3. 
B) 3, 1, 2. 
C) 3, 2, 1. 
D) 2, 1, 3. 
 
36. Os índices econômico-financeiros são utilizados para se avaliar a situação econômica e financeira da empresa. Os índices 

de liquidez medem a capacidade da empresa de saldar suas dívidas de curto prazo. Marque a alternativa que expressa o 
índice de Liquidez Seca. 

A) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante. 
B) (Ativo Circulante + Estoques) / Passivo Circulante. 
C) (Ativo Não Circulante – Estoques) / Passivo Circulante. 
D) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Não Circulante. 
 

37. Os índices de endividamento apresentam as fontes de captação de fundos, revelam o grau de endividamento da empresa e 
procuram retratar a posição do capital próprio, o Patrimônio Líquido. Marque a alternativa que expressa o índice de 
Participação de Capital de Terceiros. 

A) Patrimônio Líquido / (Passivo Circulante - Passivo Não Circulante). 
B) Ativo Circulante / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). 
C) Ativo Não Circulante / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). 
D) Patrimônio Líquido / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). 
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38. O Fluxo de Caixa de uma empresa é formado pelos Fluxos Operacionais, Fluxos de Investimento e Fluxos de 

Financiamento. Cada um destes representa como o fluxo de caixa flui pela empresa e a classificação das entradas e saídas 
de caixa. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira.   

FLUXO DE CAIXA       ITENS 
( 1 ) Fluxos Operacionais (     ) Mão de Obra 
( 2 ) Fluxos de Investimento (     ) Ativo Imobilizado 
( 3 ) Fluxos de Financiamento (     ) Fornecedores 
 (     ) Dívidas de Curto e Longo Prazo 
 (     ) Patrimônio Líquido 
 (     ) Investimento em Participações Societárias 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
A) 1, 1, 2, 3, 3, 2. 
B) 2, 1, 2, 3, 2, 2. 
C) 1, 2, 1, 3, 3, 2. 
D) 2, 1, 1, 3, 2, 2. 
 

39. Determinado valor de capital, aplicado a uma taxa de juros simples, por um único período de tempo, terá certo rendimento. 
Se pegarmos esse mesmo valor de capital e aplicarmos a uma taxa de juros compostos, pelo mesmo período de tempo, 
teremos um rendimento: 

A) maior. 
B) menor. 
C) igual. 
D) diferente. 
 

40. O Fluxo de Caixa Operacional (FCO) é gerado pela empresa em suas operações normais. Marque a alternativa que contém 
a fórmula correta de cálculo do Fluxo de Caixa Operacional. 

A) Fluxo de Caixa Operacional = Lucro Antes dos Juros e do Imposto de Renda (LAJIR) – depreciação + imposto de renda. 
B) Fluxo de Caixa Operacional = Lucro Antes dos Juros e do Imposto de Renda (LAJIR) – imposto de renda + depreciação. 
C) Fluxo de Caixa Operacional = Lucro Bruto – imposto de renda + depreciação. 
D) Fluxo de Caixa Operacional = Lucro Líquido – imposto de renda + depreciação. 
 

41. Marque a alternativa correta, quanto ao modelo de administração burocrática na Administração Pública brasileira.  
A) Ainda hoje está arraigada ao modelo gerencial. 
B) Foi totalmente substituída pelo modelo gerencial. 
C) Teve seu ápice com a criação do Ministério da Desburocratização nos anos 1950. 
D) Emergiu com a criação do Departamento Administrativo do Setor Público (DASP) nos anos 1930. 
 
42. A Administração Pública evoluiu, sobretudo, em 3 (três) modelos básicos: Administração Pública Patrimonialista, 

Administração Pública Burocrática e Administração Pública Gerencial. Marque a alternativa que contém a correta definição 
de Administração Pública Patrimonialista. 

A) Emerge na metade do século XX, como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, ao 
desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. 

B) Seus princípios orientadores de desenvolvimento são a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, o formalismo, o poder racional-legal. O Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção da sua missão 
básica – servir à comunidade. 

C) O aparelho do Estado funciona como extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de 
nobreza real. É marcada pela corrupção e pelo nepotismo. 

D) Surge na metade do século XVIII, tendo como objetivo a redução de custos e o aumento da qualidade dos serviços, 
orientado predominantemente pelos valores da eficiência e da qualidade, tendo o cidadão como beneficiário. 

 
43. A Higiene do Trabalho refere-se a um conjunto de normas e procedimentos que visam à proteção da integridade física e 

mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são 
executadas. De acordo com Chiavenato (2010), os principais itens do programa de higiene do trabalho estão relacionados 
ao:  

A) ambiente físico do trabalho; ambiente psicológico de trabalho; programa de remuneração adequada; programa de seleção e 
recrutamento adequado. 

B) programa de seleção e recrutamento adequado; programa de treinamento e capacitação contínuo; aplicação de princípios de 
ergonomia; saúde ocupacional. 

C) ambiente físico do trabalho; ambiente psicológico de trabalho; aplicação de princípios de ergonomia; saúde ocupacional. 
D) ambiente físico do trabalho; ambiente psicológico de trabalho; programa de treinamento e capacitação contínuo; programa 

de seleção e recrutamento adequado. 
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44. Sabe-se que os recursos humanos e financeiros utilizados para o desenho e implementação de políticas públicas são 

limitados. Portanto, as atividades e os resultados de uma política, estratégia ou projeto necessitam ser avaliados. Na 
avaliação de programas, há 5 etapas consecutivas. Marque a alternativa que contém a correta sequência da avaliação de 
programas. 

A) Avaliação de Necessidades; Avaliação Teórica; Avaliação de Processos; Avaliação de Impacto; Avaliação de Eficiência. 
B) Avaliação de Processos; Avaliação Teórica; Avaliação de Necessidades; Avaliação de Impacto; Avaliação de Eficiência. 
C) Avaliação Teórica; Avaliação de Necessidades; Avaliação de Eficiência; Avaliação de Impacto; Avaliação de Processos. 
D) Avaliação Teórica; Avaliação de Impacto; Avaliação de Processos; Avaliação de Eficiência; Avaliação de Necessidades. 
 
45. A avaliação de políticas públicas divide-se em Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto. Marque a alternativa que 

contém somente características da Avaliação de Impacto. 
A) Mede o progresso em relação aos objetivos; Pontual, limitada no tempo; Desenhada antes da implementação, com 

resultados finais após o programa ser implementado; De preferência, realizada externamente com apoio das equipes dos 
programas; Evidência descritiva. 

B) Mede quanto do progresso em relação aos objetivos é causado pelo programa; Pontual, limitada no tempo; Desenhada antes 
da implementação, com resultados finais após o programa ser implementado; De preferência, realizada externamente com 
apoio das equipes do programa; Evidência causal. 

C) Mede quanto do progresso em relação aos objetivos é causado pelo programa; Pontual, limitada no tempo; Realizada 
durante a implementação do programa; De preferência, realizada externamente com apoio das equipes dos programas; 
Evidência causal. 

D) Mede o progresso em relação ao objetivos; Pontual, limitada no tempo; Desenhada antes da implementação, com resultados 
finais após o programa ser implementado; De preferência, realizada externamente com apoio das equipes dos programas; 
Evidência descritiva. 

 
46. O Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é um método utilizado para efetuar a valoração de um ativo. De acordo com Assaf 

Neto (2011), a estrutura básica de avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado para determinação do valor da 
empresa, segue fases básicas. Assinale as alternativas a seguir.  
I -  Horizonte de tempo das projeções; 
II - Projeções dos fluxos de caixa; 
III -Taxa mínima de atratividade como taxa de desconto. 

Marque a alternativa correta. 
A) Apenas a alternativa I está correta. 
B) Apenas a alternativa II está correta. 
C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
D) As alternativas I, II e III estão corretas. 
 
47. A logística/cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades funcionais (transportes, controle de estoques, etc) que se 

repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual as matérias primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos 
quais se agrega valor ao consumidor. Julgue as afirmativas a seguir.  
I – Canal físico de suprimento refere-se à lacuna tempo e espaço entre os pontos de processamento da instituição e seus 
clientes. 
II – Canal físico de distribuição diz respeito à lacuna em tempo e espaço entre as fontes materiais imediatas de uma 
instituição e seus pontos de processamento. 
III – Canal logístico reverso diz respeito à vida de um produto que não se encerra com a sua entrega ao consumidor. 
Produtos tornam-se obsoletos, danificados ou inoperantes e são devolvidos aos seus pontos de origem para conserto ou 
descarte. 

Marque a alternativa correta. 
A) Apenas a alternativa II está correta. 
B) Apenas a alternativa III está correta. 
C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
D) As alternativas I, II e III estão corretas. 
 
48. O Caput do Art. 37 da Constituição Federal de 1988 afirma que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. 
B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
C) legalidade, impessoalidade, continuidade, publicidade e eficiência 
D) legalidade, igualdade, moralidade, publicidade e eficácia. 
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49. Na segunda metade dos anos 1980, nos Estados Unidos da América, Goldratt desenvolveu a Teoria das Restrições (TOC – 

Theory of Constraints), que pode ser entendida como uma ampliação do pensamento da tecnologia de produção otimizada. 
A partir do estabelecimento da meta como objetivo maior da empresa, a Teoria das Restrições define os parâmetros que 
auxiliam a medição do grau de alcance desta meta. Marque a alternativa que, de acordo com Goldratt, contém os corretos 
parâmetros para o alcance da meta. 

A) Lucro Líquido; Retorno sobre o investimento; Fluxo de Caixa. 
B) Lucro Operacional; Valor Presente Líquido; Fluxo de Caixa. 
C) Payback; Retorno sobre o investimento; Capital de Giro. 
D) Taxa Interna de Retorno; Valor Futuro da Empresa; Fluxo de Caixa. 
 

50. De acordo com a Lei nº 8.666/93, há 5 (cinco) modalidades de licitação. Marque a alternativa que define corretamente a 
modalidade Tomada de Preços. 

A) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

B) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

C) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados, na correspondente especialidade, que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

D) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

51. Marque a alternativa que descreve a correta definição da modalidade de licitação Concorrência, de acordo com a Lei nº 
8.666/93. 

A) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

B) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

C) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou 
de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

D) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

52. O Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, regulamenta o Pregão como modalidade de licitação, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns. Marque a alternativa que descreve corretamente os meios de divulgação da fase 
externa do pregão, na forma eletrônica, para licitações na modalidade pregão eletrônico acima de R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinquenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 

A) Diário Oficial da União; meio eletrônico, na internet; jornal de grande circulação local. 
B) Diário Oficial do Estado; meio eletrônico, na internet; jornal de grande circulação regional ou nacional. 
C) Diário Oficial do Município, se houver; meio eletrônico, na internet; jornal de grande circulação nacional. 
D) Diário Oficial da União; meio eletrônico, na internet; jornal de grande circulação estadual. 
 

53. A Lei Complementar nº 123/06 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Marque a 
alternativa que define os limites mínimo e máximo de Receita Bruta, no caso de uma Empresa de Pequeno Porte, de acordo 
com a referida Lei. 

A) Receita bruta superior a R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.600.000,00 (quatro 
milhões e seiscentos mil reais). 

B) Receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.600.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). 

C) Receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). 

D) Receita bruta superior a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). 
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54. Marque a alternativa que descreve a correta definição de Projeto Básico, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
A) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

B) O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

C) Compreende todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a 
sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua 
utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi 
contratada. 

D) Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 
55. De acordo com o Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, os valores para obras e serviços de engenharia e para compras 

e serviços foram atualizados. Marque a alternativa que contém o valor correto para compras e serviços, exceto obras e 
serviços de engenharia, na modalidade Convite, de acordo com o referido Decreto. 

A) R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). 
B) R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). 
C) R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
D) R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais). 
 
56. A Administração Indireta compreende categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Marque a 

alternativa que contém somente entidades da Administração Indireta. 
A) Autarquias; Consórcios Públicos; Fundações Públicas; Permissionárias. 
B) Autarquias; Concessionárias; Sociedades de Economia Mista; Fundações Públicas. 
C) Autarquias; Empresas Públicas; Sociedades de Economia Mista; Fundações Públicas. 
D) Autarquias; Empresas Públicas; Permissionárias; Autorizatárias de Serviços Públicos. 
 
57. De acordo com o Art. 21 da Lei nº 8.666/93, os avisos contendo os resumos dos editais das Concorrências, das Tomadas de 

Preços, dos Concursos e dos Leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com 
antecedência. No § 2º do referido artigo, a Lei determina, também, o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento. Acerca desses prazos, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.  

(     ) Quarenta e cinco dias para concurso. 
(     ) Quarenta e cinco dias para concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 

integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço". 
(     ) Trinta dias para concorrência, nos casos não especificados na opção anterior. 
(     ) Trinta e cinco dias para tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço". 
(     ) Vinte dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na opção anterior, ou leilão. 
(     ) Cinco dias úteis para convite. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
A) F, F, V, V, F, V. 
B) V, V, V, V, F, V. 
C) V, V, F, V, F, V. 
D) V, V, V, F, F, V. 
 
58. De acordo com o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, assinale a 

alternativa que contém a definição correta de Ata de Registro de Preços. 
A) Documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 

preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas. 

B) Documento não vinculativo, opcional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas. 

C) Documento não vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram 
os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

D) Documento vinculativo, obrigacional, sem característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas. 
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59. O Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, no art. 3º, orienta que o Sistema de Registro de 

Preços poderá ser adotado em algumas hipóteses. Em relação ao assunto, julgue as afirmativas a seguir. 
I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes. 
II - Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. 
III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou 
entidade, ou a programas de governo. 
IV - Quando, pela natureza do objeto, for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Marque a alternativa correta. 
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
60. O planejamento estratégico, definido por Chiavenato (2017), defende a existência de 7 (sete) etapas que devem ser seguidas 

em ordem cronológica. Para cada etapa há uma pergunta a ser respondida. Relacione corretamente a numeração de cada 
etapa à sua pergunta. 

ETAPAS        PERGUNTAS 
1)  Determinação dos objetivos (     ) O que fazer? 
2) Análise ambiental externa (     ) O que temos na empresa? 
3) Análise organizacional interna       (     ) Como fazer? 
4) Formulação de alternativas (     ) Como estamos indo? 
5) Elaboração do planejamento (     ) Como tornar realidade? 
6) Implementação e execução (     ) O que há no ambiente? 
7) Avaliação dos resultados (     ) Aonde queremos chegar? 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 
A) 7, 3, 6, 4, 5, 1, 2. 
B) 5, 6, 4, 7, 3, 2, 1. 
C) 4, 3, 5, 7, 6, 2, 1. 
D) 5, 3, 4, 6, 7, 1, 2. 
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