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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
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Nossa existência é mesmo um mistério! Podemos olhar 
para ela em diversos planos e profundidades e sempre fica 
uma sensação de estranheza, de dúvida, de incompreensão. 
Há algo de profundamente paradoxal em sermos humanos. 

Para começar, uma lição da aula de biologia: somos o 
resultado do encontro de um espermatozoide com um óvulo. 
Vinte e três cromossomos de cada lado se unem e nos 
conferem a totalidade de quarenta e seis generosas porções 
de material genético que nos fazem ser quem somos. 
Simples, não? 

Longe disso. Não há nenhuma simplicidade nessa união 
fortuita. Por que aquele determinado espermatozoide vence 
uma corrida que envolve bilhões de concorrentes? Se, por um 
milésimo de segundo, outro tivesse vencido, poderíamos ser 
totalmente diferentes do que somos. Muito estranho pensar 
que fomos definidos, pelo menos em parte, por um simples 
acaso. 

Talvez seja o mesmo acaso que reuniu elementos 
químicos e físicos em nosso planeta em condições tais que 
possibilitaram a formação de um primeiro ser vivo capaz de 
dividir-se indefinidamente. A própria história da evolução, 
desde esse primeiro ser unicelular até organismos cada vez 
mais complexos, mais especializados, únicos e singulares, é 
outro paradoxo. Como essa transformação vai ocorrendo de 
forma às vezes abrupta, às vezes gradual? Como mutações 
aleatórias em padrões genéticos prévios se combinam a 
ponto de gerar uma diversidade de possibilidades? E, 
finalmente, como algumas delas se saem melhor do que 
outras, diante de um ambiente externo em constante 
mudança, e garantem a sua perpetuação? 

Para chegar ao ápice desse estranhamento evolutivo, em 
algum momento, um de nossos antepassados começou a 
adquirir habilidades cognitivas inéditas que o fizeram ser 
capaz de controlar parte das variáveis do mundo que o 
cercava. Ferramentas, fogo, cozimento de alimentos, 
agricultura e grupos sociais cada vez maiores e mais 
dinâmicos foram aproximando esse primata de quem somos 
hoje. 

Paradoxo dos paradoxos, esse ser, capaz de entender 
cada vez melhor o que se passa à sua volta e de tomar 
decisões que podem impactar o mundo de maneira única, é 
o mesmo que continua a fazer guerras, a aniquilar outros 
humanos, a destruir o ambiente em que vive, a dizimar 
incontáveis espécies que são tão herdeiras da Terra quanto 
ele... 

O mesmo sentimento que justifica nossa humanidade 
pode aprisionar, limitar e impedir. Tantos paradoxos, apesar 
de angustiantes, podem ser, no fundo, um grande estímulo 
para que sigamos tentando mudar. 

 
Jairo Bouer. Homo paradoxalis. In: Revista da Cultura, 

edição 105, jul./ago. 2016 (com adaptações).

Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos 
do texto, julgue os itens de 1 a 10. 
 
1 O texto é essencialmente argumentativo e sua tese 

principal é apresentada ainda no primeiro parágrafo. 
2 O autor do texto considera que explicar a existência 

humana é simples: basta ter conhecimento sobre 
biologia. 

3 Segundo o texto, o encontro de um espermatozoide 
específico com um óvulo pode ser mero acaso. 

4 Segundo o quinto parágrafo do texto, embora tenha 
desenvolvido mais habilidades, o ser humano ainda se 
mantém selvagem como seu antepassado primata. 

5 Infere-se do texto que o autor é frustrado com a espécie 
humana e duvida de um futuro melhor. 

6 No período que compõe o penúltimo parágrafo do texto, 
com o emprego da expressão “tão herdeiras da Terra 
quanto ele” (linhas 44 e 45), o autor estabelece uma 
relação de proporcionalidade entre seres humanos e 
demais seres vivos, para defender que todos têm direito 
a viver na Terra. 

7 A forma pronominal “o”, tanto em “o fizeram” (linha 33) 
quanto em “o cercava” (linhas 34 e 35), refere-se ao 
sujeito da forma verbal “começou” (linha 32). 

8 Na pergunta “Como essa transformação vai ocorrendo 
de forma às vezes abrupta, às vezes gradual?” (linhas 24 
e 25), é obrigatório o emprego do sinal indicativo de 
crase no vocábulo “às”, em ambas as suas ocorrências. 

9 A palavra “fortuita” (linha 12) está empregada com o 
mesmo sentido de sagrada. 

10 A substituição de “Por que” (linha 12) por Por quê 
manteria a correção gramatical do texto, pois ambas as 
formas são corretas para se introduzir uma pergunta. 

 ____________________________________________________  
A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto, 
julgue os itens de 11 a 15. 
 
11 A substituição da expressão “em que” (linha 43) pelo 

vocábulo onde manteria a correção gramatical e os 
sentidos originais do texto. 

12 No período em que se insere, a oração “Se, por um 
milésimo de segundo, outro tivesse vencido” (linhas 13 
e 14) expressa uma consequência. 

13 As palavras “mesmo” (linha 42) e “ele” (linha 45) 
pertencem à mesma classe gramatical e, no texto, 
colaboram para a coesão textual ao retomarem termos 
mencionados anteriormente. 

14 No trecho “fica uma sensação de estranheza, de dúvida, 
de incompreensão” (linhas 2 e 3), as vírgulas separam 
termos que exercem a mesma função sintática. 

15 Na oração “como algumas delas se saem melhor do que 
outras” (linhas 28 e 29), o posicionamento do pronome 
“se” antes do verbo pode ser justificado pelo fato de a 
oração ser interrogativa. 
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Com base no Manual de Redação da Presidência da  
República (3.a edição), julgue os itens de 16 a 20. 
 
16 No caso de se utilizar sigla na comunicação oficial, 

convém informar o seu significado na sua primeira 
ocorrência no texto, a fim de se assegurar a clareza da 
redação. 

17 Um dos atributos da redação oficial deve ser a 
impessoalidade, que decorre da ausência de 
identificação do signatário do documento. 

18 Conforme o padrão ofício estabelecido no Manual de 
Redação da Presidência da República, nas comunicações 
oficiais cujo destinatário seja ocupante de cargo de 
mesma hierarquia que a do remetente, o fecho a ser 
utilizado é “Atenciosamente”. 

19 Seguindo-se o padrão ofício estabelecido no Manual de 
Redação da Presidência da República, em um ofício 
destinado ao vice-presidente do Conselho Regional de 
Biomedicina da 4.a Região, para referir-se ao cargo do 
destinatário, pode-se optar pela grafia “vice-presidente” 
ou pela grafia “Vice-Presidente”. 

20 Nos termos do Manual de Redação da Presidência da 
República, o gênero textual e-mail não pode constituir 
um documento oficial. 

 
Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 
Julgue os itens de 21 a 23, relativos ao Sistema Operacional 
Windows (versões 7, 8 e 10), a redes de computadores, à 
Internet e à intranet. 
 
21 A intranet é uma rede de computadores restrita, voltada 

para o compartilhamento de informações, de 
ferramentas de colaboração e de sistemas operacionais 
e outros serviços dentro de uma organização. 

22 A área de notificação existente na barra de tarefas do 
Windows 10 exibe informações referentes à data e à 
hora do computador, bem como status e notificações de 
atualizações e conectividade de rede. 

23 A área de transferência é um recurso do Windows 
utilizado para armazenar dados que serão transferidos 
entre aplicativos, por meio do recurso de 
copiar/cortar/colar. Para utilizar a função cortar em um 
trecho de texto, é suficiente selecioná-lo e pressionar as 
teclas +. 

 ____________________________________________________  
Acerca dos programas de navegação Mozilla Firefox e Google 
Chrome e de programas de correio eletrônico, julgue os itens 
de 24 a 26. 
 
24 Por padrão, o mecanismo de pesquisa utilizado no 

navegador Mozilla Firefox é o Google. Sendo assim, se o 
utilizador quiser pesquisar o termo “resultado da  
mega-sena” com o mecanismo do Microsoft Bing, ele 
deverá clicar a barra de endereços do navegador e 
digitar “@bing resultado da mega-sena”. 

25 O Microsoft Outlook e o Outlook Express possibilitam a 
sincronização de agenda e e-mails com ferramentas de 
terceiros. É possível, por exemplo, sincronizar a agenda 
desses aplicativos com o Google Agenda. 

26 O recurso Google Cleanup Tool, do navegador Google 
Chrome, possibilita que o usuário limpe 
automaticamente o histórico de navegação sempre que 
a sessão do navegador for finalizada. 

 ____________________________________________________  
No que diz respeito aos programas que compõem o Microsoft 
Office (versões 2010, 2013 e 365), julgue os itens de 27 a 30. 
 
27 Por ser uma solução baseada em nuvem, o Microsoft 

Office 365 fornece recursos para a criação e a edição de 
arquivos, como o Word, o Excel e o Powerpoint, em sua 
versão web, o Office On-line. 

28 O formato-padrão (também chamado de extensão) de 
planilhas no Microsoft Excel 365 é o xlsx (pasta de 
trabalho do Excel). Também é possível salvar arquivos 
em formatos como txt e xml, mas não no formato ods 
(open document – padrão aberto). 

29 São operadores de comparação utilizados em fórmulas 
no Microsoft Excel: igual (=); exponenciação (^); maior 
que (>); e menor que (<). 

30 Ao comparar valores de texto utilizando o operador 
lógico “IGUAL A (=)”, o Microsoft Excel não faz distinção 
entre letras maiúsculas e minúsculas. Nesse contexto, 
considerando-se que a célula A1 contenha o valor 
“ÁGUA” e a célula B1 contenha o valor “água”, ao se 
aplicar a fórmula (=A1=B1) na célula C1, o resultado será 
FALSO. 
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Uma empresa é constituída de dois setores, A e B, 
que possuem, respectivamente, 50 e 40 engenheiros. No 
setor A, 60% dos engenheiros têm habilidade em 
manutenção de máquinas, 50% têm habilidade em projeto de 
máquinas e 10% não têm habilidade em nenhuma das duas 
áreas. No setor B, 18 engenheiros não têm habilidade em 
manutenção de máquinas e 24 não têm habilidade em 
projeto de máquinas. Na empresa, o total de engenheiros que 
não têm habilidade em nenhuma das duas áreas é igual a 13. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  
de 31 a 33. 
 
31 O setor B possui um total de 6 engenheiros que têm 

habilidade nas duas áreas. 
32 67,77% dos engenheiros da empresa têm habilidade 

apenas em manutenção de máquinas ou apenas em 
projeto de máquinas. 

33 Suponha-se que o chefe da empresa deseje realocar 2 
engenheiros do setor A para o setor B, escolhendo-os 
aleatoriamente. Nesse caso, é correto afirmar que a 
probabilidade de pelo menos 1 dos engenheiros ter pelo 

menos uma habilidade é de 198
245

. 

 ____________________________________________________  
Um engenheiro construiu um tanque para 

armazenar um líquido orgânico. O formato desse tanque é o 
de um sólido composto por um cilindro que tem sobre ele um 
cone de igual base. O raio da base do cilindro é igual a 4 m e 

a altura é 3
5

 da diagonal da sua seção meridiana. Além disso, 

a altura do cilindro e a altura do cone são inversamente 
proporcionais aos números 1 e 2. 
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 34 a 37. 
 
34 A capacidade total do tanque é igual a 112π m3. 
35 Se as áreas da base do cilindro e da base do cone 

diminuírem 20% e suas alturas aumentarem 20%, o 
volume total do tanque aumentará 4%. 

36 Estando o tanque vazio e utilizando-se uma torneira com 
uma vazão de 100 litros/segundo para enchê-lo, o 
tanque encherá completamente em 1,12π segundos. 

37 Suponha-se que o engenheiro queira modificar o cilindro 
do tanque, alterando o raio da base, mas queira que a 
altura seja igual ao raio da base, acrescido de 2 m, e que 
a área da seção meridiana seja menor que a área 
original. Nesse caso, é correto afirmar que os valores 
possíveis do raio da base (R) encontram-se no  
intervalo 0 < R < 4. 

p: Q ∩ Q’ = {0} 
q: Z – N = Z∗  
r: Todo número racional é irracional.  
s: Todo número irracional é real. 
t: Todo número racional é real. 
 
Conhecendo os conjuntos numéricos N (números naturais),  
Z (números inteiros), Q (números racionais) e Q’ (números 
irracionais) e considerando as proposições acima, julgue os 
itens de 38 a 40. 
 
38 A proposição p ↔ r Ʌ q → s tem o valor lógico falso. 
39 Suponha-se que um argumento tenha como premissas 

as proposições r e s e como conclusão a proposição t. 
Sendo assim, esse argumento é uma falácia porque r é 
uma proposição falsa. 

40 Sabendo-se que 5 dividido por 17 é igual a 

0,2941176470..., é correto afirmar que 5
17

 é um 

número irracional. 
 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com relação à ética, a funções públicas e à ética no Setor 
Público, julgue os itens de 41 a 45. 
 
41 A ética é cultural, enquanto a moral é universal. 
42 A ética pode ser definida como um conjunto de valores 

que orientam o comportamento humano na sociedade, 
sendo mutável em relação ao tempo. 

43 Para Aristóteles, uma ação só é eticamente correta se for 
movida, exclusivamente, por uma boa intenção. 

44 Suponha-se que Marcelo, servidor público e ocupante 
de cargo de chefia, tenha determinado que um servidor 
a ele subordinado realizasse a compra de passagens 
aéreas para sua viagem de lua de mel, durante o horário 
de trabalho, desviando-o de sua função. Nesse caso, não 
é permitido que Marcelo realize a prática de tal conduta, 
mesmo que o ato não implique em prejuízo do 
desempenho das atividades do serviço público, já que 
todas as condutas do servidor público devem ser 
pautadas na ética, na legalidade, na conveniência, na 
oportunidade, na justiça e na honestidade. 

45 Suponha-se que Marcos, servidor público, esteja 
trabalhando em regime de home office desde o início da 
pandemia de covid-19 e, rotineiramente, se ausente de 
sua ferramenta de trabalho para resolver questões 
pessoais, deixando seu filho a acompanhar seu 
computador, com a intenção de não causar prejuízo à 
ordem do trabalho. Nesse caso, é correto afirmar que a 
conduta de Marcos é antiética, estando em desacordo 
com os deveres do servidor público de assiduidade e 
frequência ao serviço. 

 ____________________________________________________  
Acerca dos atos de improbidade administrativa e de suas 
sanções, julgue os itens de 46 a 49. 
 
46 São sujeitos ativos dos atos de improbidade 

administrativa apenas os servidores públicos 
estatutários, os empregados públicos e os detentores de 
mandato eletivo. 

47 O agente público deverá apresentar declaração dos bens 
e valores que compõem o seu patrimônio privado uma 
única vez, durante o período em que exercer mandato, 
cargo, emprego ou função pública. 

48 O herdeiro do servidor público que falecer após ter 
impostas sanções pecuniárias em razão de ato de 
improbidade administrativa terá o seu patrimônio 
pessoal alcançado até o limite do valor da herança. 

49 Qualquer pessoa interessada na apuração de suposto 
fato que configure improbidade administrativa poderá 
representar à autoridade competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade. 

 ____________________________________________________  
Conforme a Lei n.o 9.784/1999, que trata do processo 
administrativo federal, julgue os itens de 50 a 52. 
 
50 De acordo com a regulamentação do processo 

administrativo, pode ser arguida a suspeição do servidor 
ou da autoridade pública que tenha participado ou 
venha a participar, como perito ou testemunha, de 
processo que tenha como interessado cônjuge, 
companheiro ou parentes e afins até o 3.o grau. 

51 A Lei n.o 9.784/1999 estabelece que o prazo para a 
interposição de recurso administrativo é de dez dias, 
contados a partir da ciência ou da divulgação oficial da 
decisão recorrida, salvo disposição específica. 

52 As associações legalmente constituídas não são 
legitimadas para atuar em defesa dos direitos ou dos 
interesses difusos no processo administrativo. 

 ____________________________________________________  
No que diz respeito à Lei de Acesso à  
Informação (Lei n.o 12.527/2011), julgue o item 53. 
 
53 As principais diretrizes que regem a disponibilização de 

informações são a publicidade e a transparência, sendo 
o sigilo uma exceção. Portanto, a informação sob a 
guarda do Estado é sempre pública, devendo o acesso a 
ela ser restrito apenas em casos específicos e por 
período de tempo determinado e exigindo-se apenas o 
registro dos motivos determinantes da solicitação de 
informações de interesse público. 

 ____________________________________________________  
Com base no Decreto n.o 7.724/2012, julgue os itens 54 e 55. 
 
54 Quando a informação requerida implicar em reprodução 

de documentos, será disponibilizada pelo órgão 
responsável uma guia de recolhimento da União (GRU) 
ou equivalente, para que o requerente efetue o 
pagamento e garanta o fornecimento da informação. 

55 Ao receber um pedido de informação, sempre que 
possível, o órgão responsável poderá disponibilizar o 
acesso à informação no prazo de dez dias úteis. 
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Quanto à classificação das constituições e aos princípios 
fundamentais da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, julgue os itens de 56 a 60. 
 
56 A Constituição da República Federativa do Brasil é a lei 

fundamental e suprema do Brasil, que serve como 
parâmetro de validade para todas as demais espécies 
normativas, situando-se no topo do ordenamento 
jurídico. 

57 Quanto à sua forma, quanto à sua origem, quanto à sua 
elaboração e quanto à sua estabilidade, é correto 
afirmar que a Constituição Federal brasileira de 1988 é, 
respectivamente, escrita, democrática, dogmática e 
rígida. 

58 Os fundamentos da República são os primeiros itens da 
Constituição e regem o funcionamento do Estado e da 
sociedade. Elaborada para constituir o Estado brasileiro, 
a Constituição Federal de 1988 é regida por cinco 
princípios fundamentais, sendo o principal deles o 
princípio da legalidade. 

59 O princípio da soberania, elencado entre os princípios 
fundamentais da Constituição Federal, é um atributo do 
Estado brasileiro que confere a ele poder de decisão, não 
se subordinando a nenhum outro, seja no plano interno 
ou no plano internacional. 

60 A constituição dogmática é a que apresenta conteúdo 
extenso e que trata de temas estranhos ao 
funcionamento do Estado, trazendo minúcias que 
encontrariam maior adequação fora da Constituição, em 
normas infraconstitucionais. 

 ____________________________________________________  
A respeito dos direitos e das garantias fundamentais 
previstos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens  
de 61 a 66. 
 
61 Segundo Alexandre de Moraes, o direito à vida é o mais 

fundamental de todos os direitos, já que se constitui em 
pré-requisito à existência e ao exercício de todos os 
demais. 

62 A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem o consentimento do morador, e, 
em caso de infrações penais, a autoridade só poderá 
adentrá-lá com mandado judicial. 

63 A Constituição Federal reconhece o salário mínimo como 
um direito social, dada a sua importância para a 
manutenção de uma vida com dignidade, sendo 
irredutível em qualquer hipótese. 

64 Suponha-se que um estrangeiro, residente no Brasil há 
seis anos, tenha sido acusado de cometer um crime 
político em outro país. Nesse caso, o estrangeiro deverá 
ser extraditado pelo Brasil para que cumpra a pena no 
território em que cometeu o crime. 

65 O cidadão nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil, é considerado como 
brasileiro nato. 

66 Em relação aos direitos políticos previstos na 
Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a 
inelegibilidade do cônjuge no território de jurisdição é 
afastada com a dissolução do vínculo conjugal no curso 
do mandato. 

 ____________________________________________________  
Acerca da Administração Pública, julgue os itens 67 e 68. 
 
67 A administração pública direta e a administração pública 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios obedecerão aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

68 De acordo com a Constituição Federal de 1988, é vedada 
a acumulação remunerada de dois cargos públicos, 
sendo uma das exceções a acumulação do cargo de 
professor com um cargo técnico científico, quando 
houver compatibilidade de horário. 

 ____________________________________________________  
No que se refere aos servidores públicos, julgue os itens 69 e 70. 
 
69 Conforme a Constituição Federal de 1988, são estáveis 

após 24 meses de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público. Contudo, o servidor estável poderá 
perder o cargo após procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma da lei 
complementar, assegurada a ampla defesa. 

70 A lei determina que a aposentadoria compulsória pode 
ser pedida pelo órgão de contratação, sendo de setenta 
anos a idade-limite. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Com relação à gestão de processos, julgue os itens  
de 71 a 75. 
 
71 Na organização funcional, as equipes de trabalho são 

formadas por times que desempenham papéis 
diferentes, porém complementares. 

72 Um modelo de processo serve como meio de se 
comunicar diversos aspectos diferentes de um processo 
de negócio. 

73 Os processos essenciais de uma empresa são 
responsáveis pela entrega de valor ao cliente. 

74 A notação de mapeamento de processos existente 
atualmente é a BPMN. 

75 Na organização por processos, a organização do trabalho 
é linear e especializada. 

 ____________________________________________________  
Quanto ao processo de planejamento estratégico 
organizacional, julgue os itens de 76 a 83. 
 
76 A letra “A” da sigla que corresponde à ferramenta de 

análise de ambiente PESTAL significa “ameaça”. 
77 A unidade de gestão estratégica define e torna clara a 

filosofia de gestão de desempenho e os processos 
necessários à sua execução. 

78 Os investimentos estratégicos em iniciativas que 
perpassem unidades funcionais e unidades de negócio 
devem ser separados dos orçamentos operacionais. 

79 Os objetivos estratégicos de melhoria nos processos e os 
indicadores e as metas estratégicas de alto nível devem 
ser convertidos em um plano operacional para o 
período. 

80 A definição, o desenvolvimento e a supervisão da 
execução dos processos necessários à gestão da 
estratégia são funções da unidade de gestão estratégica. 

81 Dividir a lacuna de valor total em metas para cada tema 
estratégico é uma técnica de facilitação para a definição 
de metas. 

82 A análise SWOT é uma ferramenta que pode ser utilizada 
na etapa de análise dos ambientes interno e externo. 

83 A missão de uma empresa deve descrever onde ela 
deseja estar no futuro. 

 ____________________________________________________  
A liderança é um aspecto fundamental para o bom 
desenvolvimento das equipes de trabalho. A respeito da 
liderança situacional, julgue os itens de 84 a 87. 
 
84 Há um estilo único de liderança que atende todos os 

tipos de maturidade das equipes. 
85 A ação de determinar deve ser usada quando o liderado 

tem pouca capacidade e pouca disposição. 
86 O líder deve apenas trocar ideias e facilitar a tomada de 

decisões pelo próprio liderado quando este tiver pouca 
capacidade e muita disposição. 

87 A maturidade é definida como a capacidade e a 
disposição das pessoas de assumir a responsabilidade 
por seu próprio comportamento. 

Considerando as diferentes metodologias de gerenciamento 
de projetos, julgue os itens de 88 a 92 acerca dos métodos 
PRINCE2 e PMBOK. 
 
88 Aprender com a experiência é um dos princípios do 

PRINCE2. 
89 O gerenciamento por estágios é uma das características 

do método PMBOK. 
90 O PRINCE2 consiste em uma base de conhecimentos e 

de boas práticas de gerenciamento de projetos que 
mostra o que é necessário fazer. 

91 Os cinco grupos de processos de gerenciamento de 
projetos são: iniciação; planejamento; execução; 
monitoramento; e encerramento. 

92 O patrocinador de projeto é o responsável por 
desenvolver o plano de projeto e seus planos 
complementares. 

 ____________________________________________________  
No que se refere ao gerenciamento do dia a dia e ao 
manifesto ágil, julgue os itens de 93 a 99. 
 
93 O planejamento tradicional é organizado em ondas 

sucessivas e apresenta entrega interativa e incremental, 
resposta rápida e flexível às mudanças e comunicação 
aberta entre equipes, partes interessadas e clientes. 

94 O método ágil é aplicado somente no desenvolvimento 
de softwares. 

95 O manifesto ágil é composto de cinco valores e de doze 
princípios. 

96 “Documentação abrangente mais que software em 
funcionamento” é um dos valores do manifesto ágil. 

97 “Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se 
tornar mais eficaz e refina e ajusta seu comportamento 
de acordo” é um dos valores do manifesto ágil. 

98 “Responder a mudanças mais que seguir um plano” é um 
dos valores do manifesto ágil. 

99 A letra “D” da sigla que corresponde ao ciclo PDCA 
significa “determinar”. 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens de 100 a 102, relativos ao gerenciamento de 
pessoas. 
 
100 Provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e 

monitoração são os cinco subsistemas de recursos 
humanos. 

101 Cultura e clima organizacional podem ser considerados 
como sinônimos. 

102 Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, 
entendimentos e normas compartilhados pelos 
membros de uma organização. 
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Acerca da teoria geral da administração, julgue os itens  
de 103 a 105. 
 
103 O homo economicus está relacionado à Escola das 

Relações Humanas. 
104 A ênfase nas tarefas é uma abordagem típica da Escola 

da Administração Científica. 
105 A teoria clássica de Fayol e a teoria burocrática de Weber 

são exemplos de abordagens com ênfase na estrutura 
organizacional. 

 ____________________________________________________  
Com base na Lei n.o 8.666/1993 e em suas alterações, julgue 
os itens de 106 a 109. 
 
106 Apenas os órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias e as fundações públicas 
submetem-se ao regime de licitações previsto nessa Lei. 

107 Os serviços de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratados com terceiros, prescindem 
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na lei de 
licitações e contratos administrativos. 

108 Em igualdade de condições, como critério de 
desempate, aos bens e serviços produzidos no Brasil será 
assegurada a preferência. 

109 Exceto nas hipóteses previstas em lei, é defeso aos 
agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado, 
de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária 
ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, à 
modalidade e a local de pagamentos, mesmo quando 
envolvidos financiamentos de agências internacionais. 

 ____________________________________________________  
Com relação a modalidades, à dispensa e à inexigibilidade de 
licitação e a contratos administrativos, julgue os itens  
de 110 a 114. 
 
110 A concorrência é um tipo de licitação que pode ser 

realizado pela modalidade melhor técnica ou técnica  
e preço. 

111 O concurso se destina à 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 dias. 

112 A inexigibilidade de licitação caracteriza-se quando 
houver inviabilidade de competição, em especial para 
contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou por meio de empresário exclusivo, não 
sendo necessário que ele seja consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

113 O regime jurídico dos contratos administrativos confere 
à Administração a prerrogativa de modificá-los, 
unilateralmente, para melhor adequação às finalidades 
do interesse público, rescindi-los nos casos previstos em 
lei e fiscalizar-lhes a execução. 

114 O processo licitatório é composto por duas fases 
distintas, a saber: uma interna, na qual se desenvolvem 
os atos preparatórios, e outra externa, consistente na 
divulgação do certame, dando ciência aos interessados 
de que a Administração tem interesse em licitar 
determinado objeto. 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens de 115 a 120. 
 
115 Nos termos da Lei n.o 10.520/2002, o pregão destina-se 

à aquisição de bens e serviços comuns, os quais podem 
ser caracterizados como aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
no mercado, e pode ser realizado mediante a utilização 
de recursos de tecnologia da informação, nos termos da 
regulamentação específica. 

116 De acordo com o Decreto n.o 7.892/2013, o Sistema de 
Registro de Preços é caracterizado como o conjunto de 
procedimentos para registro formal de preços relativos 
à prestação de serviços e à aquisição de bens para 
contratações futuras, o qual poderá ser adotado apenas 
quando, pelas características do bem ou do serviço, 
houver a necessidade de contratações frequentes. 

117 A licitação para registro de preços será realizada na 
modalidade de concorrência, do tipo menor preço, ou na 
modalidade de pregão e será precedida de ampla 
pesquisa de mercado, em consonância com as 
legislações que lhes são peculiares. 

118 De acordo com a Lei n.o 12.462/2011, a empreitada por 
preço global, quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo e total, é uma das definições 
a serem observadas na aplicação do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas. 

119 Segundo o Decreto n.o 6.170/2007, considera-se como 
convênio o acordo, o ajuste ou qualquer outro 
instrumento que discipline a transferência de recursos 
financeiros de dotações consignadas nos orçamentos 
fiscal e da seguridade social da União, exclusivamente 
para os órgãos da Administração Pública Federal, 
visando à execução de programa de governo e 
envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação. 

120 O consórcio público é uma pessoa jurídica formada 
exclusivamente por entes da Federação. 
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PROVA DISCURSIVA
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em
seguida, transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, 
pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica, de tinta preta ou azul, fabricada em
material transparente. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o
registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem
conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a
assinatura apenas no campo apropriado.

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para
rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

____________________________________________________________________________________________________

Algumas situações exigirão que o líder exiba marcadores de poder desde o início; outras, de 
atratividade. Ele terá que ajustar seu estilo várias vezes ao dia – não raro no decorrer da mesma 
situação. Em certas reuniões, precisa ganhar o respeito dos colegas, projetando experiência no 
assunto e forte defesa de suas opiniões. Em outras, talvez queira ser visto como parceiro colaborativo 
e prefira agir de maneira mais sedutora, ouvindo com atenção e fazendo mais perguntas. 

Suzanne Peterson, Robin Abramson e R. K. Stutman. Como desenvolver seu estilo de liderança: conselhos 
concretos para um desafio mal definido. Harvard Business Review Brasil, dez./2020 (com adaptações). 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

Liderança situacional em equipes multidisciplinares

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) os três principais estilos de liderança e suas características; e
b) os efeitos do uso da liderança situacional em equipes multidisciplinares. 
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