
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.
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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. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado 
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
eficiência, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, 
da razoab i l idade,  da compet i t i v idade,  da 
proporcionalidade e do desenvolvimento sustentável, 
e aos que lhes são correlatos. O princípio do 
desenvolvimento sustentável será observado nas 
etapas do processo de contratação, em suas 
dimensões econômica, social, ambiental e: 

A) política
B) cultural
C) artística
D) comercial

22. O documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação, que caracteriza o 
interesse público envolvido e a melhor solução para o 
problema a ser resolvido e que, na hipótese de 
conclusão pela viabilidade da contratação, constitui 
o(a):

A) termo de referência
B) elaboração do edital
C) estudo de viabilidade
D) estudo técnico preliminar

23. O pregão, na forma eletrônica, será realizado 
quando a disputa pelo fornecimento ocorrer à 
distância e em sessão pública, por meio do Sistema 
de Compras do governo federal, sendo aplicado para 
a realização de:

A) alienações
B) locações imobiliárias 
C) contratações de obras
D) aquisições de bens comuns
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24. O processo relativo ao pregão eletrônico será 
instruído, dentre outros, com os seguintes 
documentos: autorização de abertura da licitação; 
designação do pregoeiro e da equipe de apoio; edital 
e respectivos anexos; e, previsão dos recursos 
orçamentários necessários, com a indicação das 
rubricas. NÃO se aplica na hipótese de pregão para: 

A) registro de preços
B) compras utilizando o tipo de licitação de melhor 

técnica
C) c o m p r a s  d e  b e n s  p a d r o n i z a d o s  c o m 

fornecimento imediato
D) compras utilizando o tipo de licitação de melhor 

técnica e preço

25. Para admitir a participação de uma empresa 
privada no fornecimento de bens comuns para uma 
sociedade de economia mista através de pregão 
eletrônico, é permitido exigir do licitante: 

A) garantia da proposta
B) cobrança pelo edital
C) cobrança de taxas e emolumentos
D) custo de reprodução gráfica do edital

26. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao 
processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, por 
meio eletrônico, na forma do edital, anteriormente à 
data fixada para abertura da sessão pública, em até:

A) dois dias úteis
B) três dias úteis
C) três dias corridos
D) cinco dias corridos

27.  A adjudicação do objeto da licitação, quando 
não houver recursos, caberá:

A) ao pregoeiro
B) a comissão de apoio
C) a autoridade máxima do órgão
D) a assessoria jurídica do escalão superior

28. A impugnação dos termos do edital do pregão 
por meio eletrônico, na forma prevista no referido 
edital, poderá ser solicitada:

A) pelo Poder Judiciário, até 24 horas anteriores à 
data fixada para abertura da seção pública

B) por qualquer pessoa, até três dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da seção pública

C) pelos licitantes concorrentes, até dois dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da seção 
pública

D) pelo Ministério Público, até cinco dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da seção 
pública

29. Findo o processo licitatório de uma empresa 
púb l i ca  da  Un ião ,  após  a  ad jud icação  e 
homologação, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, garantido o 
direito à ampla defesa, será descredenciado do 
SICAF e ficará impedido de licitar e contratar: 

A) com a União pelo prazo de até cinco anos
B) com a empresa pública contratante pelo prazo de 

até três anos
C) com a União até que assine o contrato ou a ata de 

registro de preços
D) com todos os entes da federação pelo prazo 

improrrogável de dois anos

30. De acordo com o Art. 6º da Lei nº 8666/93, toda 
atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como instalação, 
reparação, adaptação e manutenção, relaciona-se ao 
conceito de:

A) obra
B) tarefa
C) serviço
D) alienação

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
 ANALISTA TÉCNICO  (LICITAÇÕES)



31. As licitações para obras e serviços deverão 
obedecer a uma sequência e a execução de cada 
etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão 
e aprovação, pela autoridade competente de todos os 
trabalhos relativos às etapas anteriores, exceção do 
projeto executivo, desde que autorizado pela 
Administração. Assim, de acordo com o Art. 7º da Lei 
n° 8666/93, é correto afirmar, com relação às obras e 
os serviços em geral, que estes poderão ser licitados, 
dentre outras obrigações, quando:

A) no objeto estão inclusos bens com especificações 
exclusivas

B) esteja inclusa no objeto a obtenção de recursos   
financeiros para sua execução

C) houver projeto básico disponível e aprovado pela 
autoridade competente

D) inclua no objeto o fornecimento de materiais, sem 
previsão de quantidades

32. As compras, de acordo com o Art. 14 da Lei nº 
8666/93, serão feitas com a adequada caracterização 
de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários 
para seu pagamento e, sempre que possível, deverão 
ser:

A) processadas através de sistema de registro de 
preços

B) feitas em grandes lotes, com entrega única, 
visando a economicidade

C) às condições criadas pelo mercado, específicas 
para o setor público

D) heterogeneizadas, diversificando especificações 
técnicas e de desempenho, objetivando a 
ampliação da efetiva utilização dos mais variados 
itens disponíveis no mercado

33. A Prefeitura de uma cidade deseja fazer a 
alienação para particulares de  imóvel pertencente à 
Administração Pública, que desde sua origem 
pertence ao seu patrimônio; houve manifesto 
interesse público plenamente justificado no processo 
favorável à alienação, precedida de avaliação, que 
apurou o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) e recebeu a autorização 
legislativa. Nesse caso, a modalidade de licitação, de 
acordo com a Lei nº 8.666/93, a ser utilizada é:

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

34. De acordo com a Lei nº8.666/93, na contratação 
realizada por sociedade de economia mista com sua 
subsidiária, para a aquisição de bens ou obtenção de 
serviços, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado, a licitação  
será:

A) vedada
B) inexigível
C) obrigatória
D) dispensável

35. Os contratos regidos pela Lei nº 8666/93 
poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
em determinadas circunstâncias. Alterações NÃO 
poderão ocorrer:

A) pelo particular quando lhe parecer conveniente 
substituir a garantia de execução

B) unilateralmente, pela Administração e pelo 
particular no que for conveniente para a parte

C) pelo particular, quando houver modificação das 
especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos

D) pela Administração, quando for necessário  
modificar o valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos pela lei

36. O documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação, que caracteriza o 
interesse público envolvido e a melhor solução ao 
problema a ser resolvido é o denominado:

A) estudo técnico preliminar
B) termo de referência
C) projeto básico
D) anteprojeto

37. A variável  que mede o risco sistêmico 
observável de uma ação ou da carteira em 
comparação ao risco relativo do mercado em geral é o 
seguinte indicador de sensibilidade:

A)  beta
B)  valuation
C)  risco total
D)  alavancagem 
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38. A Lei Complementar nº123/2006 instituiu o 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tr i b u t o s  e  C o n t r i b u i ç õ e s  d e v i d o s  p e l a s 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
criando o Simples Nacional e unificando, dentre 
outros, os seguintes tributos:

A) imposto sobre produtos industrializados; imposto 
sobre a renda da pessoa física e imposto sobre a 
importação de produtos estrangeiros 

B) imposto sobre a contribuição social sobre o lucro 
líquido; imposto sobre a propriedade territorial 
rural e imposto sobre a renda da pessoa física

C) imposto sobre a renda da pessoa jurídica; 
imposto sobre produtos industrializados e 
imposto sobre a contribuição social sobre o lucro 
líquido

D) imposto sobre a importação de produtos 
estrangeiros; imposto de renda da pessoa física e 
imposto sobre a contribuição social sobre o lucro 
líquido

39. Todos os atos de controle administração do 
Sistema Registro de Preços e outras atividades, 
como conduzir eventuais negociações, gerenciar a 
ata e aplicar as penalidades, são de competência do 
órgão:

A) gerenciador
B) participante
C) não participante
D) associado

40. De acordo com a legislação vigente, dentre as 
diversas atribuições do pregoeiro está a de:

A) credenciamento de interessados
B) determinar a abertura da licitação
C) homologação do resultado da licitação
D) promover a celebração do contrato

41.  A experiência de Hawthorne buscava 
estabelecer uma possível correlação existente entre 
a iluminação no ambiente de trabalho e o aumento da 
produtividade, porém, o estudo chegou a conclusões, 
diversas e que influenciaram a teoria das relações 
humanas. Entre essas conclusões, está a seguinte:

A) o modelo racional é natural da organização
B) o nível de produção é resultante da integração 

social
C) o comportamento do indivíduo se apoia na busca 

pela eficiência
D) a produção é resul tante da burocracia 

estabelecida no grupo formal

42. É difundida na EMGEPRON, em seus 
documentos, relatórios e em banners, uma frase que 
divulga o conjunto de seus valores e crenças da 
empresa em termos de negócio: “Gerenciar projetos 
de interesse da Marinha do Brasil (MB), executar 
atividades vinculadas à obtenção e manutenção do 
material militar naval e promover a Indústria Militar 
Naval Brasileira a fim de apoiar as atividades e o 
desenvolvimento da MB e da Base Industrial de 
Defesa do País”. Essa afirmação está relacionada a:

A) visão
B) missão
C) cenário
D) propósito

43. Na gestão da qualidade, a perspectiva dos 
especial istas que significa o conjunto das 
característ icas de um produto ou serviço, 
descrevendo-o em termos de utilidade, desempenho 
ou atributos relaciona-se ao conceito de:

A) excelência
B) conformidade
C) especificação
D) adequação ao uso

44. O processo de planejamento estratégico está 
relacionado com a importante definição dos objetivos 
de longo prazo das organizações, definindo essa 
estratégia, a forma de competição da empresa no 
mercado. Assim, a empresa que escolhe um 
segmento  de mercado, buscando tirar o máximo de 
proveito, concentrando seus esforços e recursos para 
preservar vantagem competitiva no produto ou 
serviço ofertado, refere-se à  categoria de:

A) nicho
B) diferenciação
C) diversificação
D) especialização

45. Na organização, o direito legal que os chefes 
têm de dirigir e comandar o comportamento dos 
integrantes de sua equipe, ou seja, segundo Weber, 
ter a expectativa de que um comando ou ordem seja 
obedecida, está relacionado com:

A) controle
B) disciplina
C) hierarquia
D) autoridade
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46. Quando o comportamento humano dos 
funcionários é regulado pelos valores compartilhados 
como normas, tradições, rituais e outros aspectos 
culturais da organização, observa-se sistema de 
controle:

A) de mercado
B) burocrático
C) formal
D) de clã

47. Na gestão dos estoques, o método de produção 
que tem como objetivo disponibilizar os materiais 
requeridos pela manufatura apenas quando forem 
necessários para que o custo de estoque seja menor, 
é o:

A) Kanban
B) Just-in-time
C) Comakership
D) Materials requirement planning

48. O planejamento do arranjo físico (layout) é uma 
decisão estratégica no planejamento do sistema de 
produção e varia em função da decisão da empresa 
em organizar as instalações, bem como o fluxo de 
materiais, informações e de pessoas nas instalações 
durante o processo produtivo. Assim, o modelo de 
layout que apresenta, como vantagens, facilidade e 
rapidez da movimentação de recursos e pessoas ao 
longo  do  p rocesso  de  p rodução  e  ma io r 
especialização de equipamentos e trabalhadores e, 
como desvantagens, a reduzida flexibilidade nas 
operações; e, custo fixo mais elevado, é o do tipo:

A) funcional
B) posicional 
C) de produto
D) de processo

50. Será instaurada a competente Tomada de 
Contas Especial, visando a apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis e quantificação do 
dano, pelos órgãos encarregados da contabilidade 
analítica do concedente, por solicitação do respectivo 
ordenador de despesas ou por determinação do 
Controle Interno ou TCU. Isso NÃO ocorre na 
seguinte situação: 

A) na impugnação de despesas
B) no atingimento parcial dos objetivos avençados
C) na ocorrência de qualquer fato que resulte em 

prejuízo ao erário
D) na utilização de rendimentos de aplicações 

financeiras no objeto pactuado

49. Para os efeitos da Lei Complementar nº 
123/2006, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte,  a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o 
empresário a que se refere, devidamente registrados 
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que:
 
A) a microempresa aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais)

B) a microempresa aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais)

C) a empresa de pequeno porte, aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)

D) a empresa de pequeno porte, aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 4.360.000,00 (quatro  milhões e 
trezentos e sessenta mil reais) 
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