
CONCURSO PÚBLICO

EMGEPRON
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EDITAL Nº 01/2021

Duração: 03h00min (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme a)

distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES, a partir de 01 (uma) hora para o 
término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Exemplo: A C D

LÍNGUA PORTUGUESA RACIOCÍNIO LÓGICO

01 a 10

ANALISTA DE PROJETOS NAVAIS

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO

11 a 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 a 50



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto l ( para as questões de 1 a 10)

Pandemia reverte progressos na                    
igualdade de gênero

    
 A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM) em seu relatório Global Gender Gap de 2021, 
d i vu lgado  nes ta  quar ta - fe i ra  (31 /03 ) .  As 
consequências, segundo o órgão, podem ser 
duradouras.
 O índice anual, que rastreia a evolução de 
lacunas na paridade de gênero desde 2006, avalia o 
progresso na obtenção da igualdade de gênero em 
quat ro  es feras  pr inc ipa is :  par t i c ipação e 
oportunidade econômica, realização educacional, 
saúde e sobrevivência e representação política.
 A lacuna global de paridade de gênero está 
atualmente 68% fechada, de acordo com o relatório 
deste ano, que abrangeu 156 países. Isso representa 
uma redução de meio ponto percentual em relação ao 
ano anterior. Continuando nesse ritmo, levará 133,4 
anos para alcançar a paridade global entre homens e 
mulheres.
 Segundo o documento, o declínio mundial na 
paridade de gênero foi impulsionado principalmente 
pelo fraco desempenho em grandes economias 
avançadas e emergentes.
 Neste contexto, o coronavírus foi apontado como 
parcialmente responsável por reabrir essas lacunas.           
Dados preliminares sugerem que as consequências 
econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a 
ala feminina, com 5% de todas as mulheres que 
tinham alguma ocupação tendo perdido seus 
empregos até o momento, em comparação com 3,9% 
dos homens. Outros dados também mostraram um 
declínio significativo no número de mulheres 
contratadas para cargos de liderança, revertendo o 
progresso recente em um a dois anos.
 A crise sanitária provocada pela covid-19 também 
acelerou a digitalização e a automação, levando a 
rápidas inovações no mercado de trabalho. Mas os 
dados indicam que as disparidades de gênero são 
mais prováveis justamente no setor de inovação 
tecnológica. As mulheres, segundo o relatório, 
representam um terço ou menos da força de trabalho 
nos setores de computação em nuvem, engenharia e 
dados e inteligência artificial. A baixa chegada de 
novos talentos em tais setores é um sinal de que a 
proporção de mulheres que ingressam aumentou 
apenas marginalmente, ou mesmo caiu, nos últimos 
anos.
 Dos oito setores de empregos analisados, apenas 
dois ("Pessoas e Cultura" e "Produção de Conteúdo") 

alcançaram a paridade de gênero. Enquanto isso, as 
m u l h e r e s  c o n t i n u a m  s e v e r a m e n t e  s u b -
representadas em muitos setores. Um novo indicador 
introduzido este ano aponta inclusive que é ainda 
mais difícil para as mulheres fazerem a transição para 
campos onde elas já estão sub-representadas.
 No contexto da pandemia, as mulheres também 
estão mais propensas ao estresse devido a uma 
longa "dupla jornada" de trabalho remunerado e não 
remunerado, devido ao fechamento de escolas e à 
oferta limitada de serviços de assistência. Este seria 
outro obstáculo para as mulheres conquistarem 
posições de liderança ou ingressarem em novos 
setores.
 As condições agravadas pela pandemia, adverte 
o relatór io,  podem deixar "c icatr izes" nas 
oportunidades econômicas para as mulheres no 
futuro.
 Com apenas 22,3% de sua lacuna fechada, a 
representação política é a menos desenvolvida das 
quatro lacunas de gênero analisadas pelo FEM. A 
diferença aumentou 2,4 pontos percentuais desde o 
relatório do ano passado. Em todos os países 
avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% 
dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento e 
22,8% dos mais de 3,4 mil ministros em todo o 
mundo. No ritmo atual, levará 145,5 anos para 
alcançar a paridade de gênero na esfera política.
 Participação e oportunidade econômica, por sua 
vez, compõem a segunda lacuna de menor evolução. 
Após um ano de ligeira melhora, o índice mais recente 
mediu a lacuna como 58% fechada. Por enquanto, 
serão necessários 257,2 anos para que a 
participação e as oportunidades econômicas sejam 
iguais para homens e mulheres.
 Quando se trata de realização educacional, 
saúde e sobrevivência, entretanto, as lacunas estão 
quase fechadas. A lacuna global de realização 
educacional entre homens e mulheres, por exemplo, 
encontra-se 96,3% fechada. No ritmo atual, a 
paridade total deve ser alcançada em 13 anos, sendo 
que 30 países já a conquistaram.
 Já a lacuna de saúde e sobrevivência está 95,6% 
fechada atualmente, após um pequeno declínio no 
ano passado (não relacionado à covid-19). O tempo 
que levará para o fechamento dessa lacuna não foi 
definido.
 Pelo décimo segundo ano consecutivo, a Islândia 
foi classificada como o país com maior igualdade de 
gênero no mundo.
 A Europa Ocidental continuou sendo a região que 
mais progrediu em direção à paridade de gênero, com 
77,5% da lacuna fechada, seguida pela América do 
Norte, com 76,4%. Por outro lado, com apenas 61,5% 
de lacunas fechadas, o Oriente Médio e o Norte da 
África foram novamente as regiões que têm um 
caminho mais longo pela frente.
 Os maiores avanços deste ano foram observados 
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na Lituânia, Sérvia, Timor-Leste, Togo e Emirados  
Árabes Unidos. Timor-Leste e Togo ficaram entre os 
únicos quatro países (incluindo a Costa do Marfim e a 
Jordânia) que conseguiram melhorar suas lacunas de 
participação e oportunidade econômica em pelo 
menos um ponto percentual desde o último relatório.
 Para alcançar um futuro com maior igualdade 
entre homens e mulheres, o FEM recomenda um 
maior investimento no setor de cuidados, bem como 
políticas de licenças iguais para homens e mulheres.  
Políticas e práticas direcionadas também são 
necessárias para superar a segregação ocupacional 
por gênero. Por último, o relatório apela para políticas 
de requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais 
para contratação e promoções.

(Adaptado de: dw.com/pt-br)

1. No quinto parágrafo, um dos critérios utilizados 
para comparação do aumento da desigualdade de 
gênero, no contexto da pandemia, é:

A) índice de reajuste de salários
B) percentual de perda de empregos
C) acesso a planos de saúde privados
D) forma de ingresso em curso superior

2. No segundo parágrafo, o emprego dos dois-
pontos tem o objetivo de:

A) apresentar uma sequência em gradação
B) introduzir uma enumeração de elementos
C) sintetizar um conjunto de aspectos indicados
D) estabelecer comparação entre grupos de fatores

3. No sétimo parágrafo, a segunda frase é 
introduzida e ligada à primeira por expressão que tem 
o valor de:

A) simultaneidade
B) conformidade
C) probabilidade
D) finalidade

4. No oitavo parágrafo, o conectivo que pode ser 
usado para unir a segunda frase à primeira, 
explicitando a relação de sentido estabelecida, é:

A) entretanto
B) embora
C) logo
D) se

5. “Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para 
alcançar a paridade global entre homens e mulheres” 
(3º parágrafo). 
Reescrevendo o trecho inicial, a formulação que 
mantém o sentido original é:

A) ainda que continue nesse ritmo 
B) a fim de continuar nesse ritmo
C) antes de continuar nesse ritmo
D) caso continue nesse ritmo

6. Nas frases acima, os verbos “seria” e “levará” 
encontram-se, respectivamente, nos seguintes 
tempo e modo:

A) pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do 
subjuntivo 

B) futuro do pretérito do indicativo/futuro do presente 
do indicativo

C) futuro do presente do indicativo/pretérito 
imperfeito do subjuntivo

D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo/futuro do 
pretérito do indicativo

7. Uma expressão verbal na voz passiva encontra-
se em:

A) “as consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres”

B) “As mulheres, segundo o relatório, representam 
um terço ou menos da força de trabalho nos 
setores de computação em nuvem”

C) “Por enquanto, serão necessários 257,2 anos 
para que a participação e as oportunidades 
econômicas sejam iguais para homens e 
mulheres”

D) “o declínio mundial na paridade de gênero foi 
impulsionado pr incipalmente pelo fraco 
desempenho em grandes economias avançadas 
e emergentes” 

“Este seria outro obstáculo para as mulheres 
conquistarem posições de l iderança ou 
ingressarem em novos setores” (8º parágrafo)
“O tempo que levará para o fechamento dessa 
lacuna não foi definido” (13º parágrafo)

Trecho para a questão 6.
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8. Um verbo transitivo indireto é apresentado em:

A) “A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM)” (1º parágrafo)

B) “Dados  p re l im ina res  suge rem que  as 
consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres” (5º parágrafo)

C) “Em todos os países avaliados, as mulheres 
representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 
mil assentos no parlamento” (10º parágrafo)

D) “Por último, o relatório apela para políticas de 
requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e 
imparciais para contratação e promoções” (17º 
parágrafo)

9. A palavra formada a partir de um verbo é: 

A) região
B) inovação
C) transição
D) condição

10. Uma paroxítona se encontra acentuada em:

A) gênero
B) índices
C) prováveis
D) econômicas

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um funcionário resolveu criar senhas com uma 
sequência de 3 das 8 letras da sigla EMGEPRON. 
Por exemplo, MEE, GMN e EME são três diferentes 
senhas. O número máximo de senhas distintas que 
esse funcionário poderá criar é igual a:

A) 318
B) 336
C) 384
D) 392

12. Admite-se que a probabilidade de um candidato 
passar em um concurso seja 2%. Se dois irmãos 
fazem esse concurso, a probabilidade de apenas um 
passar é igual a:

A) 2%
B) 1%
C) 1,96%
D) 3,92%

13. Cerca de 38 funcionários de uma empresa 
responderam um questionário com três perguntas de 
múltipla escolha. O resultado obtido foi:

Ÿ 18 funcionários acertaram a questão número1;
Ÿ 25 acertaram a questão número 2;
Ÿ 30 acertaram a questão número 3;
Ÿ 10 acertaram as três questões;
Ÿ 13 acertaram somente uma das questões;
Ÿ nenhum errou as três questões. 

Se n é o número de funcionários que acertaram 
somente duas questões desse teste, a soma dos 
algarismos de n é igual a:

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

14. Na proposição “André é analista de sistema e 
Raul é engenheiro”, o conectivo lógico utilizado 
denomina-se:

A) condicional
B) bicondicional
C) disjunção
D) conjunção

15. A negação de “Camila é advogada ou Bruno é 
analista técnico” está corretamente indicada na 
seguinte opção:

A) Camila não é advogada ou Bruno não é analista 
técnico.

B) Camila não é advogada e Bruno não é analista 
técnico.

C) Camila não é advogada ou Bruno é analista 
técnico.

D) Camila não é advogada e Bruno é analista 
técnico.
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16. Um gerente de produção fez a seguinte 
declaração:

“Se o funcionário é bem remunerado, então a 
produção é alta.”

Uma proposição logicamente equivalente à do 
gerente está indicada na seguinte opção:

A) Se a produção não é alta, então o funcionário não 
é bem remunerado.

B) Se a produção não é alta, então o funcionário é 
bem remunerado.

C) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção não é alta.

D) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção é alta.

17. Sejam A, B e C três conjuntos distintos e não 
vazios tal que B   C = A. Pode-se afirmar 
corretamente que C   (B – A) é igual ao seguinte 
conjunto:

A) 
B) B     C
C) A     C
D) C

18. Considere as proposições:

Os valores lógicos verdade (V) e falsidade (F) das 
proposições p e q são, respectivamente:

A) V e V
B) F e F
C) V e F
D) F e V

p : O número de permutações simples de 5 
elementos distintos é igual a 120.
q :  O conjunto A={1;2;3;4;5} possui 20 
subconjuntos distintos com 3 elementos.

19. Retira-se de uma caixa 2/3 do total de n bolas e 
em seguida 1/5 do restante. Se nessa caixa restaram 
exatamente 12 bolas, na primeira retirada saiu a 
seguinte quantidade de bolas:

A) 5
B) 15
C) 30
D) 45

20. Em um grupo de 20 analistas de projetos, todos 
falam inglês ou francês. Se 18 falam inglês e 16 falam 
francês, escolhendo-se ao acaso um desses 
analistas, a probabilidade de ele falar apenas um dos 
idiomas é igual a:

A) 20%
B) 30%
C) 50%
D) 70%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Subordinam-se ao regime da Lei nº 8666/93, 
além dos órgãos da administração direta, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
M u n i c í p i o s .  N e s s e  s e n t i d o ,  N Ã O  s e r á 
obrigatoriamente precedida de licitação, numa 
empresa pública pertencente à União, a:

A) contratação de serviço de publicidade
B) concessão do direito de exploração da cantina de 

uma autarquia
C) compra de material de expediente no valor de R$ 

200.000,00
D) impressão de manuais da empresa na gráfica da 

Imprensa Oficial

22. A exploração de atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços pelo Estado será exercida de 
acordo com a lei das estatais, por meio das seguintes 
entidades da administração indireta:

A) autarquias e fundações
B) fundações e empresas públicas
C) sociedades de economia mista e autarquias
D) empresas públicas e sociedades de economia 

mista

23. O Estatuto de uma empresa pública deverá 
necessariamente abordar a constituição e o 
funcionamento do Conselho de Administração, 
observando-se os seguintes limites, de acordo com a 
Lei nº 13.303/2016:

A) mínimo de 3 e no máximo 9 membros
B) mínimo de 5 e no máximo 10 membros
C) mínimo de 7 e no máximo 11 membros
D) mínimo de 9 e no máximo 12 membros
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24. Os membros do Conselho de Administração e 
os indicados para os cargos de diretor, inclusive 
presidente, diretor-geral e diretor-presidente das 
empresas públicas, serão escolhidos entre cidadãos 
de reputação ilibada e de notório conhecimento, 
devendo ter formação acadêmica compatível, dentre 
outras, sendo vedada a indicação para o Conselho de 
Administração, em conformidade com a lei das 
estatais, de pessoa que:

A) exerça cargo em organização sindical
B) tenha exercido cargo de pesquisador em áreas de 

atuação da empresa
C) tenha exercido cargo em função de confiança 

equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público
D) comprove 10 (dez) anos de experiência no setor 

privado, na área de atuação da empresa pública 
em função de direção superior

25. Um administrador está buscando enquadrar, de 
acordo com o Art. 23 da Lei nº 8666/93 e a nova 
redação dada pelo Decreto nº 9.412/2018, as 
modalidades a serem empregadas nos processos 
licitatórios da empresa pública em que trabalha. Para 
a necessária ampliação do auditório, foi estimado o 
valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
mil reais) e, para a publicidade da empresa, foi 
estimado o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais). Nesse caso, as modalidades a 
serem aplicadas são, respectivamente:

A) concorrência e concorrência
B) tomada de preços e concorrência
C) concorrência e tomada de preços
D) tomada de preços e tomada de preços

26. O princípio fundamental da administração 
pública observável na ação do administrador que em 
sua atividade pratica ato administrativo de acordo 
com seu fim legal, de forma igualitária para todos e no 
interesse público, é o da:

A) razoabilidade
B) moralidade
C) impessoalidade
D) publicidade

27. O administrador público, segundo Hely Lopes 
Meirelles, é investido de competência decisória, 
exercendo autoridade, com poderes e deveres 
e s p e c í fi c o s  d o  c a r g o  o u  f u n ç ã o  e  c o m 
responsabilidades próprias de suas atribuições. 
Nesse sentido, é verificável o dever de eficiência na 
seguinte afirmação:

A) O poder tem para o agente público o significado 
de dever para com a comunidade e com os 
indivíduos, no sentido de que quem o detém está 
sempre na obrigação de exercitá-lo.

B) O dever submete toda atividade do Executivo ao 
controle de resultados e fortalece o sistema de 
mérito, sendo seu alcance medido pela perfeição 
do trabalho e adequação aos fins visados pela 
administração. 

C) Os atos de improbidade administrativa importarão 
a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento do erário, na forma e gradação em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

D) No caso do administrador público, esse dever 
mais se alteia, porque a gestão se refere aos bens 
e interesses da coletividade e assume o caráter de 
um encargo para a comunidade, daí o indeclinável 
dever de todo administrador público de prestar 
contas de sua gestão administrativa.

28. Os atos praticados pela administração com 
liberdade de escolha, quanto a seu conteúdo, 
conveniência, oportunidade e modo de utilização, são 
os denominados atos:

A) arbitrários
B) unilaterais
C) vinculados
D) discricionários

29.A espécie de ato administrativo geral que é posto 
em vigência por decreto para especificar os 
mandamentos da lei ou prover situações ainda não 
disciplinadas por lei é:

A) o regulamento
B) o regimento
C) a resolução
D) a portaria 
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34. O tipo de ato negocial em que a administração 
de uma empresa pública permite ao particular de 
maneira unilateral, discricionária e precária, o uso de 
um espaço para expor arte de um artista renomado, 
de maneira transitória, através de um ato escrito, 
revogável e sem qualquer ônus para a administração, 
refere-se ao ato denominado:

A) permissão
B) cessão
C) autorização
D) concessão

35. Uma empresa pública deseja aproveitar o fato 
de ter seu novo auditório ampliado e remodelado e 
contratar um profissional de administração singular 
que, além de estar inscrito no Conselho Regional de 
Administração (CRA), seja um doutor pesquisador e 
reconhecido nacionalmente pela sua notória 
capacidade, para durante uma semana, treinar e 
aperfeiçoar o pessoal da empresa. De acordo com o 
Art. 13º da Lei nº 8.666/93, a organização estaria 
contratando, por inexigibilidade, um profissional para 
exercer atividade classificada como serviços:

A) técnicos profissionais especializados
B) técnicos profissionais comuns
C) profissionais comuns
D) de uso comum

36. Uma autarquia deseja comprar área de terras de 
10 hectares, localizadas em qualquer ponto num raio 
de 90 Km de sua sede, para fazer seu campo de 
provas técnicas e avaliar seus protótipos. A estimativa 
para a aquisição foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de rea is) .  Nesse caso,  de acordo com a                            
Lei nº 8.666/93, a modalidade de licitação a ser 
empregada é:

A) o leilão
B) o convite
C) a concorrência
D) a tomada de preços

30. Os serviços públicos prestados por delegação 
da Administração, que reconhece a conveniência e 
permite que sejam prestados à comunidade por 
terceiros, nas condições fixadas e sob seu controle, 
porém, por conta e risco dos prestadores e 
remuneração pelos seus usuários, são os serviços 
classificados como:

A) públicos
B) administrativos
C) próprios do estado
D) de utilidade pública

31. O aspecto do ato administrativo que consiste na 
valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato 
discricionário, que é pertinente apenas aos atos 
p ra t i cados  no  exe rc í c io  da  compe tênc ia 
discricionária, está relacionado com o conceito de:

A) causa
B) mérito
C) requisito
D) competência

32. Quanto à revogação e anulação de atos 
administrativos, é correto afirmar que a anulação:

A) e a revogação são feitas exclusivamente pelo 
Poder Judiciário

B) é prerrogativa da Administração e a revogação é 
exclusiva do Poder Judiciário

C) e a revogação podem igualmente ser feitas tanto 
pela Administração quanto pelo Poder Judiciário

D) é feita pelo Poder Judiciário e pela Administração 
e a revogação é feita exclusivamente pela 
Administração 

33. O ato administrativo que nasce afetado por vício 
insanável por ausência ou defeito substancial em 
seus elementos constitutivos ou no procedimento 
formativo, não gozando, portanto, da aptidão para a 
produção de efeitos jurídicos é o denominado ato:

A) nulo
B) anulável
C) imperfeito
D) revogável
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41. A entidade que, segundo a lei das estatais, é 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
com criação autorizada por lei, sob a forma de 
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios ou à entidade da 
administração indireta, é a denominada:

A) autarquia
B) empresa pública
C) fundação pública
D) sociedade de economia mista

42. A característica do serviço prestado por uma 
organização e esperada pelos clientes, que tem a 
capacidade de proporcionar percepções da 
qualidade do serviço, é a denominada:

A) horas da verdade
B) ciclo dos serviços
C) atributos da qualidade
D) padronização da qualidade

43. Quando os profissionais são forçados pela 
situação a decidir sobre duas opções moralmente 
aceitáveis, porém, não sabem ou não concordam 
coletivamente sobre o que é certo ou errado fazer e 
entram em confli to em função dos l imi tes 
estabelecidos pela organização, sindicato, agência 
governamental ou outros, é correto afirmar que 
ocorre:

A) o juízo ético
B) o dilema ético
C) a integração ética
D) a racionalização ética

44. A análise dos ambientes das empresas permite 
identificar os fatores que podem influenciar direta ou 
indiretamente o seu desempenho.  A ferramenta que 
permite realizar análise integrada, identificando 
ameaças, oportunidades, pontos fracos e pontos 
fortes é denominada análise SWOT. Assim, de uma 
parte, a cultura organizacional forte e a elevada 
autonomia financeira; e, de outra parte, taxas de juros 
altas e taxas de câmbio desfavoráveis são, 
respectivamente:

A) pontos fortes; ameaças
B) ameaças; pontos fracos
C) pontos fracos; oportunidades
D) oportunidades; pontos fortes

37. A Prefeitura Municipal de Porto Amigo, 
atendendo aos anseios da população local, decidiu 
comprar uma embarcação histórica, de autenticidade 
comprovada, que participou dos transportes na 
criação da cidade, gerando riquezas e gratidão do 
povo. O objetivo é restaurá-la e colocá-la à disposição 
da sociedade na principal praça pública da cidade.  
De acordo com a Lei nº 8.666/93, para a aquisição da 
embarcação e posterior restauração, a licitação,  
será, respectivamente:

A) inexigível; inexigível
B) dispensável; dispensável
C) exigível; exigível
D) exigível; dispensável

38. A Fundação pública que deseje contratar 
serviços de natureza predominantemente intelectual, 
como elaboração de projetos, supervisão e 
gerenciamento, elaboração de estudos técnicos 
preliminares, projetos básicos e executivos, deverá 
utilizar exclusivamente, segundo a Lei nº 8.666/93, os 
seguintes tipos de licitação:

A) melhor técnica ou técnica e preço
B) menor preço ou melhor técnica
C) melhor técnica ou maior lance
D) melhor oferta ou menor preço

39. Quando a Administração, usando de seu poder, 
expropria um bem imóvel por razões de utilidade 
pública, criando para si a obrigação de indenizar o 
particular, ocorre a causa justificadora da inexecução 
do contrato denominada:

A) força maior
B) caso fortuito
C) fato do príncipe
D) teoria da imprevisão

40. O acordo firmado por entidades públicas ou 
entre estas e particulares, para a realização de 
objetivo de interesse comum e coincidente dos 
partícipes, tendo como traço característico a 
liberdade de ingresso e retirada dos partícipes do 
acordo, está relacionado com o conceito de:

A) parceria
B) convênio administrativo
C) concessão
D) contrato administrativo
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45. Em uma universidade, como decorrência do 
controle e avaliação do planejamento, houve 
alteração na missão e nos objetivos da empresa. 
Esse tipo de alteração está relacionado ao seguinte 
tipo de controle:

A) tático
B) básico
C) estratégico
D) operacional

46. O sistema de controle de estoques que é 
baseado em um determinado nível de estoque, que 
sinaliza a necessidade de repor certa quantidade de 
material sempre que esse nível de estoque for 
atingido, é o sistema:

A) ABC
B) revisão periódica
C) UEPS
D) revisão contínua

47. O orçamento de capital se refere à avaliação 
metodológica que compara e seleciona projetos para 
obter o maior retorno para as companhias. A técnica 
de orçamento de capital que tem como escopo avaliar 
o número de meses ou anos necessários para 
recuperar o investimento inicial é a denominada:

A) payback
B) taxa média de retorno
C) valor presente líquido
D) taxa interna de retorno

48. O tipo de estrutura organizacional aplicável em 
gestão de projetos que tem como vantagens o melhor 
equilíbrio entre tempo, custos e desempenho, o 
c o m p a r t i l h a m e n t o  d a  a u t o r i d a d e  e  d a 
responsabilidade e, como desvantagens, a dupla 
subordinação, a mudança contínua de prioridades, o 
fluxo de trabalho e de informações multidimensionais  
e em que os empregados e gerentes são mais 
susceptíveis à ambiguidade do seu papel é a 
estrutura:

A) divisional
B) por função
C) matricial
D) por produto

49. O termo usado em gestão da qualidade que está 
relacionado com o que se planejou no projeto do 
produto ou serviço, consistindo em uma enumeração 
exaustiva e minuciosa que o define, descrevendo 
como deve o produto ou serviço ser, sua utilidade, 
desempenho ou atributo, é:

A) especificação
B) excelência
C) adequação
D) indicador

50. Para as organizações, o ambiente é uma força 
poderosa e impactante em seu sucesso ou fracasso. 
Assim, fatores demográficos, tecnológicos, 
socioculturais e políticos que independem da ação da 
empresa, mas que podem afetar seu desempenho ou 
de toda uma indústria, fazem parte do tipo de 
ambiente das organizações denominado:

A) externo
B) contextual
C) interno
D) organizacional
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