
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

01/10/2017

1. Quando for permitido abrir o caderno de prova, verifique se ele está completo ou se apresenta 
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao 
aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada 
questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao 
recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao 
aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem 
rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A 
questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá 
pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de 
impressão digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de sua realização, após decorridas 
duas horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido 
levar o caderno de questões após três horas do início da prova, desde que permaneça em sala até 
esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações  antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem sua prova, deverão permanecer no recinto, sendo 
liberados após a entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em 
Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUA PROVA ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA 
AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 9.

Agora todo mundo tem opinião

Meu amigo Adamastor, o gigante, me apareceu hoje
de manhã, muito cedo, aqui na biblioteca, e disse que vi-
nha a fim de um cafezinho. Mentira, eu sei. Quando ele
vem tomar um cafezinho é porque está com alguma ideia
borbulhando em sua mente.

E estava. Depois do primeiro gole e antes do segun-
do, café muito quente, ele afirmou que concorda plena-
mente com a democratização da informação. Agora, com
o advento da internet, qualquer pessoa, democraticamen-
te, pode externar aquilo que pensa.

Balancei a cabeça, na demonstração de uma quase
divergência, e seu espanto também me espantou. Como
assim,  ele  perguntou,  está  renegando  a  democracia?
Pedi com modos a meu amigo que não embaralhasse as
coisas. Democracia não é um termo divinatório, que se
aplique sempre, em qualquer situação.

Ele tomou o segundo gole com certa avidez e quei-
mou a língua.

Bem, voltando ao assunto, nada contra a democrati-
zação dos meios para que se divulguem as opiniões, as
mais diversas, mais esdrúxulas, mais inovadoras, e tudo
o mais. É um direito que toda pessoa tem: emitir opinião.

O que o Adamastor não sabia é que uns dias atrás
andei  consultando uns  filósofos,  alguns  antigos,  outros
modernos, desses que tratam de um palavrão que sobre-
vive até os dias atuais: gnoseologia. Isso aí, para dizer
teoria do conhecimento.

Sim, e daí?, ele insistiu.
O mal que vejo, continuei, não está na enxurrada de

opiniões as mais isso ou as mais aquilo que encontramos
na internet, e principalmente com a chegada do Facebo-
ok.  Isso  sem  contar  a  imensa  quantidade  de  textos
apócrifos, muitas vezes até opostos ao pensamento do
presumido autor, falsamente presumido. A graça está no
fato de que todos, agora, têm opinião sobre tudo.

− Mas isso não é bom?
O gigante, depois da maldição de Netuno, tornou-se

um ser impaciente.
O fato, em si, não tem importância alguma. O proble-

ma é que muita gente lê a enxurrada de bobagens que
aparecem na internet não como opinião, mas como co-
nhecimento.  Platão,  por  exemplo,  afirmava que opinião
(doxa) era o falso conhecimento. O conhecimento verda-
deiro (episteme) depende de estudo profundo, comprova-
ção metódica, teste de validade. Essas coisas de que se
vale em geral a ciência.

O mal que há nessa “democratização” dos veículos
é que se formam crenças sem fundamento, mudam-se as
opiniões das pessoas, afirmam-se absurdos em que mui-
ta pessoa ingênua acaba acreditando. Sim, porque estu-
dar,  comprovar  metodicamente,  testar  a  validade,  tudo
isso dá muito trabalho.

O Adamastor não estava muito convencido da juste-
za dos meus argumentos, mas o café tinha terminado e
ele se despediu.

BRAFF, Menalton. Agora todo mundo tem opinião.  Carta Capital, 3 abr.
2015.  Disponível  em:  <https://www.cartacapital.com.br/cultura/agora-
todo-mundo-tem-opiniao-7377>.html. Acesso em: 20 ago. 2017. (Adapta-
do).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto defende a tese de que a internet proporcionou a
democratização da informação entre os indivíduos,  mas
isso se tornou um problema principalmente, porque

(A) nem todos possuem acesso à internet. 

(B) apenas alguns têm coragem de expor sua opinião. 

(C) muitos confundem opinião com conhecimento. 

(D) a maioria subverte ideias de grandes autores. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto cita Platão para afirmar que há dois tipos de co-
nhecimento, o falso (doxa) e o verdadeiro (episteme). Se-
gundo o autor, os internautas têm dificuldades de atingir a
episteme principalmente porque

(A) acreditam em tudo por serem ingênuos. 

(B) optam por ler bobagens nas redes sociais. 

(C) mudam de opinião com muita facilidade. 

(D) negligenciam o trabalho de checar informações.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a metáfora que está associada, à “maldição de
Netuno” (parágrafo 10) é: 

(A) “queimou a língua” (parágrafo 4).

(B) “palavrão que sobrevive” (parágrafo 6).

(C) “enxurrada de opiniões” (parágrafo 8). 

(D) “textos apócrifos” (parágrafo 8).  

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No terceiro parágrafo, o espanto de Adamastor deveu-se à

(A) plena divergência do amigo quanto ao processo de
democratização da informação. 

(B) concordância parcial do amigo, de que, democratica-
mente, todos podem expor suas ideias. 

(C) constatação de que, ao argumentar, o amigo estava
renegando a democracia. 

(D) consciência de que realmente poderia estar confuso
diante dos argumentos do amigo. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao gênero,  o  texto  apresenta  características de
uma

(A) crônica.

(B) resenha. 

(C) reportagem. 

(D) artigo. 

conhecimentos_gerais_língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No parágrafo “Bem, voltando ao assunto, nada contra a
democratização dos meios para que se divulguem as opi-
niões, as mais diversas, mais esdrúxulas, mais inovado-
ras, e tudo o mais  .   É um direito que toda pessoa tem: emi-
tir opinião” (quinto parágrafo) o sinal de pontuação no tre-
cho em destaque poderia ser substituído, sem prejuízo de
sentido, pela conjunção: 

(A) portanto. 

(B) por isso. 

(C) como. 

(D) pois. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “O problema é que muita gente lê a enxurrada
de bobagens que aparecem na internet não como opinião,
mas como conhecimento” (décimo primeiro parágrafo) o
termo destacado estabelece entre as duas orações uma
relação de 

(A) proporção. 

(B) oposição. 

(C) finalidade. 

(D) alternância. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No penúltimo parágrafo, o uso das aspas em “democrati-
zação” tem a função de 

(A) delimitar  um trecho  que  está  sendo citado  textual-
mente. 

(B) indicar que a palavra é parte da fala de uma persona-
gem. 

(C) marcar  o  discurso  caracterizado  como  de  autoria
alheia. 

(D) dar  destaque à  palavra,  conferindo-lhe  um tom de
ironia. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “A graça está no fato de que todos, agora, têm
opinião sobre tudo.” (oitavo parágrafo), o advérbio desta-
cado  refere-se  a  uma  circunstância  temporal  partilhada
pelos interlocutores do seguinte modo: 

(A) indefinida e percebida como ponto de referência arbi-
trário. 

(B) reconhecida  como  o  momento  em  que  ocorre  a
enunciação. 

(C) admitida como um ponto de referência instaurado no
próprio texto. 

(D) concebida como um momento virtual externo ao dis-
curso. 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 10 a
13.

COMO NÃO CAIR NOS BOATOS DE INTERNET. Disponível em: <http://an-
chisesbr.blogspot.com.br/2016/>. Acesso em: 22 ago. 2017.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o modo de organização, o objetivo principal
do texto é:

(A) narrar exaustivamente fatos e opiniões sobre a publi-
cação de boatos na Web. 

(B) expor orientações para a utilização prudente e crite-
riosa de notícias que circulam na internet. 

(C) enumerar informações acerca da ocorrência de notas
falsas nas redes sociais. 

(D) comparar a publicação de fatos desatualizados com
atuais no ambiente virtual. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto  apresenta  um esquema gráfico  em que  curtos
enunciados se conectam em pares por meio de elos
visuais e linguísticos. No âmbito linguístico, a conexão
sintática entre os enunciados de cada um dos pares visua-
lizados no texto é garantida por uma relação de 

(A) injunção e explicação. 

(B) causa e consequência. 

(C) condição e conclusão. 

(D) proposição e contraste. 

conhecimentos_gerais_língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao registro, o enunciado que confere informalida-
de ao texto é:

(A) “Notícias em tom alarmista não costumam ser verda-
deiras.”

(B) “Confira a fonte da notícia.” 

(C) “Quando você vai ler, não é nada daquilo.” 

(D) “Algumas notícias são verdadeiras, mas estão desa-
tualizadas.” 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “Confira a fonte da notícia. Foi publicado em jor-
nal, em página oficial?”, ocorre uma falha na coesão entre
os enunciados por causa de um desvio da norma padrão
da língua portuguesa. Esse desvio diz respeito à

(A) concordância nominal. 

(B) regência verbal. 

(C) colocação pronominal. 

(D) substituição lexical. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 14 e 15.

Disponível  em:  <http://aprendaaescrever.blogspot.com.br/2016/03/charge-
sobre-influencia-da-midia.html>. Acesso em: 21 ago. 2017. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao gênero, o texto apresenta características de 

(A) tira. 

(B) charge.

(C) anúncio.

(D) fábula.

 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o humor é instaurado pela

(A) linguagem  não  verbal,  que  é  a  única  responsável
pela produção de sentidos no texto. 

(B) linguagem verbal e não verbal, que, juntas, se res-
ponsabilizam pelo sentido do texto. 

(C) linguagem verbal, que detalhada e de modo exclusi-
vo, resume os sentidos produzidos pelo texto.

(D) linguagem não verbal que se sobrepõe à verbal, dis-
pensando a primeira na produção de sentidos.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_gerais_língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A estimativa para a safra nacional de grãos em 2017 é de
242,1 milhões de toneladas, o que representa uma alta
de 31,1% em relação ao ano de 2016. Os dados foram
divulgados  no  Levantamento  Sistemático  da  Produção
Agrícola do IBGE e revelam um aumento de mais de 57,4
milhões de toneladas em relação a 2016, impulsionado
pelos recordes de produção da soja (115,0 milhões de to-
neladas) e do milho (99,4 milhões de toneladas).

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 14 ago. 2017. (Adaptado).

Nessas condições, a produção, em 2017, de milho e soja
juntos, em quilogramas, pode ser representada por

(A) 214,4 x 105

(B) 214,4 x 106

(C) 214,4 x 108

(D) 214,4 x 109

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo
[publicada em 13 ago. 2017, p. B1], o movimento de fu-
sões e aquisições de empresas no Brasil somou, de janei-
ro a julho de 2017, R$ 155,7 bilhões, registrando uma alta
de  73,6% em relação  ao  mesmo período  de  2016.  De
acordo com essas informações, o valor das fusões e aqui-
sições de empresas no Brasil, no período de janeiro a ju-
lho de 2016, em bilhões, foi aproximadamente de

(A) R$ 41,1

(B) R$ 89,69

(C) R$ 114,6

(D) R$ 144,24

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na figura a seguir, ABCD e AMPN são quadrados e BD e
MN são arcos de círculos de centro A. 

Sabendo que a área do quadrado  ABCD  é igual a 400
cm2, a área da região hachurada na figura, em cm2, é igual
a

(A) 100π

(B)   75π

(C)   50π

(D)   25 π

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_gerais_matemática_médio
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa de produtos alimentícios utiliza um tanque
cilíndrico de 1,2 m de altura e área da base de 4 m2 para
realizar a lavagem de seus produtos. Foi colocada água no
tanque até a metade de sua capacidade. Em seguida, fo-
ram colocados os produtos que seriam lavados, que fica-
ram  totalmente  submersos.  Nesse  instante,  verificou-se
que a altura do nível da água no tanque subiu para 1 m. 
Nessas condições, o volume dos produtos que foram colo-
cados no tanque, em m³, é: 

(A) 1,6

(B) 2,4

(C) 3,6

(D) 4,8

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

De acordo com dados do IBGE, em março de 2006, as
empregadas domésticas totalizavam 1.528.000 mulheres,
correspondendo a 17% da população ocupada feminina.
Entre as empregadas domésticas, apenas 34% possuía
carteira de trabalho assinada. 

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso: em 20 ago. 2017. (Adaptado). 

De acordo com essas informações, escolhendo ao acaso
uma mulher ocupada em março de 2006, a probabilidade
de que ela fosse uma empregada doméstica com carteira
assinada é, aproximadamente de

(A) 0,01

(B) 0,06

(C) 0,17

(D) 0,50

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_gerais_matemática_médio
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No nível da camada de transporte da arquitetura TCP/IP, a
comunicação nos enlaces pode ocorrer de três modos, a
saber:

(A) biplex, ultra plex, single plex.

(B) simplex, half duplex e full duplex.

(C) semiduplex, half triplex e full tríplex.

(D) multiplex, ultra duplex e single duplex.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Microsoft é responsável pelo sucesso do seu sistema
operacional Windows. Durante vários anos, ele sofreu al-
terações por meio de suas versões. Uma de suas versões
de sucesso que inicialmente se chamava Whistler, posteri-
ormente foi lançada com o nome de:

(A) Windows Vista

(B) Windows 7

(C) Windows XP

(D) Windows NT

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um navegador de rede, navegador web, navegador da in-
ternet  ou simplesmente navegador,  é um  programa  que
habilita  seus  usuários  a  interagirem  com  documentos
HTML  hospedados em um  site  da  rede Um navegador
web é baseado em qual arquitetura de redes?

(A) Cliente/servidor.

(B) Services/controle.

(C) Napster/semântica.

(D) Gerente/agente.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O barramento é utilizado pelo computador como respon-
sável pela comunicação de diversas interfaces e periféri-
cos ligados à placa-mãe. Na arquitetura de computadores,
esta definição está exemplificando o barramento

(A) do processador.

(B) de cache.

(C) de memória.

(D) de entrada e saída.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No aplicativo LibreOffice na versão 5.0, para formatar a
página no texto, deve-se realizar a seguinte sequencia de
comandos:

(A) Menu Arquivo / Página.

(B) Menu Ferramentas / Página.

(C) Menu Formatar / Página.

(D) Menu Inserir / Página.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_gerais_informática_medio
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As habilidades essenciais do administrador, necessárias à
execução das funções administrativas, são associadas às
atividades e aos níveis organizacionais onde serão reali-
zadas. A especificação “É a capacidade de: enxergar a or-
ganização como um todo e as inter-relações entre as suas
partes;  entender a organização sistemicamente;  solucio-
nar  problemas complexos  com consequências  de longo
prazo para a organização; entender como uma mudança
em qualquer parte da organização pode afetar o todo or-
ganizacional;  e  coordenar assim como integrar todos os
interesses e atividade da organização.”  refere-se a qual
habilidade essencial e nível organizacional? 

(A) Política, requerida no nível tático. 

(B) Técnica, requerida no nível estratégico. 

(C) Humana, requerida no nível tático. 

(D) Conceitual, requerida no nível estratégico. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem diversas maneiras básicas pelas quais as organi-
zações decidem sobre a configuração organizacional que
será usada para agrupar as várias atividades. O processo
organizacional que determina como as atividades devem
ser agrupadas chama-se Departamentalização. A departa-
mentalização por função propicia quais características na
estrutura organizacional?

(A) A tendência de existência de vários níveis organizaci-
onais e a menor necessidade de coordenação. 

(B) A centralização do poder e a definição clara de res-
ponsabilidade atribuída aos ocupantes de cada car-
go.

(C) A especialização e a facilidade de entendimento sis-
têmico da organização pelas chefias e subordinados
dos níveis tático e operacional.

(D) A facilidade de comunicação entre departamentos e
a tendência de atuação dos funcionários em diferen-
tes processos organizacionais.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A afirmação “É um esforço sistemático de: estabelecer pa-
drões de desempenho; projetar sistemas de feedback de
informações; comparar o desempenho efetivo com os pa-
drões predeterminados; determinar se existem desvios e
avaliar sua importância, assim como realimentar com in-
formações os tomadores de decisão para que possam to-
mar decisões,  visando ao uso de todos os recursos de
maneira mais eficaz e eficiente possível para a consecu-
ção dos objetivos organizacionais.” refere-se à função ad-
ministrativa de

(A) planejamento.

(B) direção.

(C) controle. 

(D) organização.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as atividades relacionadas a seguir, qual pode ser
considerada uma rotina administrativa da organização?

(A) Coordenar a gestão de um projeto. 

(B) Manter documentos e arquivos organizados. 

(C) Definir o posicionamento estratégico organizacional. 

(D) Elaborar o planejamento estratégico da organização. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maneira pela qual o Poder Público redige atos normati-
vos e comunicações é denominada redação oficial. Qual
dos atributos a seguir é exigido na redação oficial?

(A) O formato irregular.

(B) A linguagem coloquial.

(C) A informalidade. 

(D) A impessoalidade.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“consiste na utilização de símbolos gráficos para descre-
ver passo a passo a natureza e a sequência de ativida-
des e o  fluxo de informações num processo”

No âmbito das ferramentas gráficas de gestão de ativida-
des, a definição acima refere-se a um

(A) cronograma.

(B) fluxograma.

(C) organograma. 

(D) mapa conceitual. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A definição “É um conjunto estruturado e lógico de normas
de conduta e orientações voltadas ao processo decisório,
quanto ao que deve ser considerado certo ou errado” re-
fere-se:

(A) ao código de ética das organizações.

(B) aos valores organizacionais.

(C) ao propósito organizacional. 

(D) à missão da organização. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo  de  resolução  e  controle  de  problemas  de
qualidade, alguns diagramas apoiam a tomada de deci-
são. O diagrama que tem por objetivo apoiar o processo
de identificação das possíveis causas de um problema é o

(A) diagrama de Ishikawa.

(B) diagrama de correlação. 

(C) diagrama de Pareto. 

(D) diagrama de processos.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma organização é dita sustentável quando

(A) alcança sucessivamente os resultados e os lucros or-
ganizacionais esperados.

(B) implementa ações planejadas em equilíbrio entre o
que é socialmente desejável,     economicamente viá-
vel e ambientalmente sustentável.

(C) supre as necessidades atuais dos clientes, sem com-
prometer sua capacidade de alcançar lucro e de de-
senvolver-se.

(D) incorpora em seu planejamento ações voltadas a ga-
rantir lucro e existência perene da organização. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Teoria das 3 Idades é uma estratégia de organização
documental para solucionar os problemas decorrentes do
aumento  dos  documentos  produzidos  pela  organização.
Na 2ª idade, a natureza dos documentos, a frequência de
uso, o local de acesso e o valor para a organização são:

(A) Documentos Permanentes,  objeto de rara consulta,
localizados e afastados dos setores que os produzi-
ram e possuem valor histórico-cultural para a empre-
sa.

(B) Documentos Correntes, objeto de consultas frequen-
tes,  geralmente  localizados  próximos  aos  setores
que os  produziram e possuem valor  administrativo
para a empresa. 

(C) Documentos Intermediários, objeto de consultas es-
porádicas, que estão em uma localização aguardan-
do serem transferidos para um arquivo geral e possu-
em valor administrativo para a empresa. 

(D) Documentos Inativos, objeto de rara consulta, locali-
zados e afastados dos setores que os produziram e
possuem valor administrativo para a empresa.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A autenticação de usuários para acesso restrito aos siste-
mas de informações pode ser feita pelo uso de senhas,
tokens e sistemas biométricos. Os tokens são:

(A) objetos que o usuário possui,  que o diferencia das
demais pessoas e o habilita a um determinado aces-
so. 

(B) sistemas  automáticos  de  verificação  de  identidade
baseados em características físicas do usuário, como
impressões digitais, configuração da íris e da retina,
voz, geometria da mão e aspectos faciais.

(C) senhas  fortes  bem definidas  e  cartões  inteligentes
com  microprocessadores  como  os  bancários,  tele-
fônicos e de crédito.

(D) sistemas mais seguros do que os biométricos, que
suprem as deficiências de segurança dos dados bio-
métricos.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a técnica de administração de materiais que man-
tém um esquema de alimentação contínua da programa-
ção e de controle da produção do fornecedor com as ne-
cessidades de entrega, via transferência eletrônica de da-
dos, evitando o trânsito de papéis?

(A) Just in time.

(B) Fornecedor Preferencial. 

(C) Programação de Fornecedores.

(D) Kanban.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método aplicado na gestão da qualidade baseado nos
sensos de utilização, organização, limpeza, saúde e disci-
plina,  visando  motivar  e  conscientizar  toda  a  empresa
para a Qualidade Total, é:

(A) PDCA. 

(B) Kaizen. 

(C) 5S.

(D) 6 Sigma.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consolida-se no Art. 4° da Lei n. 8.987/1995 a tese de que
toda concessão de serviço público, precedida ou não da
execução de obra pública, deve ser formalizada por con-
trato, cuja diretriz essencial, além da legislação vigente, é:

(A) a autorização judicial. 

(B) a permissão qualificada. 

(C) o edital de licitação. 

(D) o ato administrativo qualificado.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A despesa orçamentária efetiva pode ser definida como
aquela que

(A) proporciona diminuição efetiva do saldo patrimonial.

(B) representa apenas permutação de valores nos ele-
mentos patrimoniais. 

(C) indica que o saldo patrimonial da entidade não varia.

(D) implica  no surgimento de uma obrigação de paga-
mento por parte do Estado. 
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitas  organizações  e  instituições  ainda  confundem  a
área de recursos humanos com o departamento de pesso-
al. Apesar de trabalharem em conjunto, cada uma dessas
duas áreas/departamentos desenvolve atividades distintas
e desempenha papéis bem diferentes na estrutura organi-
zacional. Faz parte das atividades da área de recursos hu-
manos: 

(A) o cadastramento dos dados civis dos funcionários.

(B) o controle de pagamentos. 

(C) o processo de desenvolver pessoas. 

(D) o controle e acompanhamento de convênios e planos
de saúde. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a instância das relações de trabalho que envolve
as maneiras de dividir e sistematizar as tarefas e o tempo
do trabalhador; as especializações e qualificações exigi-
das; as sequências, ritmos e cadências; a padronização e
a autonomia na realização do trabalho; a participação do
trabalhador na programação e o lócus de realização da ta-
refa?

(A) Gestão da força do trabalho. 

(B) Organização do trabalho.

(C) Condições de trabalho.

(D) Formas de regulação de conflitos. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função econômica do Estado, que trata especificamente
da necessidade de ele intervir nos aspectos sociais e eco-
nômicos que afetam a partilha de riqueza de uma socieda-
de, é a Função 

(A) Alocativa.

(B) Distributiva.

(C) Estabilizadora. 

(D) Legal. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  créditos  adicionais,  autorizações  de  despesas  não
computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento
Público, podem ser classificados em

(A) consignados, pessoais e financeiros. 

(B) ordinários, consolidados e patrióticos. 

(C) semiobrigatórios, obrigatórios e garantidos. 

(D) suplementares, especiais e extraordinários. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou
físicas, independentes de contraprestação direta em bens
ou serviços, que serão aplicados no atendimento de des-
pesas como doações e convênios, são denominados

(A) Receita industrial. 

(B) Transferências correntes.

(C) Receita de serviços.

(D) Receita de contribuições.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de receita que ingressa nos cofres públicos e que
não é de propriedade do Estado é a

(A) Receita pública. 

(B) Receita de capital. 

(C) Receita patrimonial. 

(D) Receita extraorçamentária. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os princípios são postulados que inspiram o modo de agir
de toda Administração Pública. Eles trazem dinamismo ao
sistema e representam a conduta do Estado no exercício
de suas atividades essenciais. O seguinte enunciado defi-
ne o princípio da impessoalidade:

(A) É o que determina, no serviço público, o tratamento
igual a todas as pessoas e que impede a autopromo-
ção do administrador público, pois ele atua em nome
do interesse público e não em seu próprio interesse.

(B) É um dos mais importantes para a Administração Pú-
blica. Nele, compreende-se que todos são obrigados
a fazer tudo em virtude da lei, assim, o administrador
público deve fazer o que autoriza a lei e não pode se
distanciar dela.

(C) É aquele que não pode ser usado de forma errada,
pois visa o verdadeiro controle social. Nele, o geren-
ciamento deve ser feito de forma legal.

(D) É  observando  esse  principio  que  o  administrador
pode fazer uma boa administração. Inserido após a
emenda constitucional n. 19/1998 relativo à Reforma
Administrativa do Estado, ele favorece a obtenção de
resposta por parte do interesse público. 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os poderes administrativos são outorgados aos agentes
do Poder Público para que exerçam suas funções no intui-
to de atender aos interesses da coletividade. A conduta
abusiva  dos  administradores  públicos  pode decorrer  de
duas fontes: quando o agente atua fora dos limites de sua
competência ou quando o agente, embora dentro de sua
competência, afasta-se do interesse público que deve nor-
tear todo o desempenho administrativo. As duas fontes de
conduta abusiva do Poder Público são conhecidas,  res-
pectivamente, como:

(A) poder regulamentar e excesso de poder. 

(B) improbidade administrativa e desvio de poder.

(C) desvio de poder e excesso de poder. 

(D) excesso de poder e desvio de poder

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A forma de provimento de cargo público na qual ocorre a
reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado, que tem invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens, refere-se à

(A) Reabilitação.

(B) Recondução. 

(C) Reintegração.

(D) Reversão.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vacância do cargo público decorrerá de

(A) exoneração ou demissão. 

(B) ascensão.

(C) transferência.

(D) nomeação em outro cargo público. 
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