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O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
A FORÇA DO OLHAR
Pesquisa publicada na revista “Science” mostra que homens
e animais agem diferente quando estão sendo observados e
tentam esconder defeitos.
Os “Big Brothers”, os “reality shows” em que uma dezena
de pessoas convive confinada numa casa vigiada por
câmeras 24 horas por dia, são um fenômeno de audiência
mundial. O público vibra com os romances, diverte-se com as
armações e, ao final, escolhe o merecedor do prêmio
milionário. Em geral, vence o participante com mais virtudes,
aquele que pareceu mais honesto e menos egoísta aos olhos
do telespectador. Pois bem, pesquisadores alemães
concluíram, em estudo publicado na última edição da revista
“Science”, que este comportamento altruísta é resultado do
fato de estar sendo observado.
A força do olhar do outro é tão grande, segundo eles, que
uma simples imagem de um par de olhos estilizados numa
tela de computador pode mudar a forma de agir de uma
pessoa. Da mesma maneira, o desenho de olhos numa caixa
de gorjeta de uma lanchonete tende a tornar os clientes mais
generosos do que se a imagem fosse uma flor - e se estiverem
encarando diretamente o observador, pode apostar, o total
arrecadado será ainda maior.
O curioso do estudo dos pesquisadores Manfred Milinski,
do Instituto Max-Planck de Ecologia Evolutiva em Plön, e
Betina Rockenback, da Universidade de Erfurt, ambos na
Alemanha, é que até os animais agem assim. “Pássaros
respondem muito à imagem de olhos, especialmente quando
estão sendo encarados”, afirmam na pesquisa. Segundo eles,
o cérebro está programado para reagir assim.
Ao observar um congênere pode-se descobrir como se
comportar em um encontro futuro. Até os peixes conseguem
inferir a posição social do outro e fazer uso desta informação.
Por isso, não é de surpreender que tentemos passar a melhor
imagem possível quando sabemos que estamos sendo
vigiados. Isso pode trazer ganhos futuros. “Ninguém faz nada
de graça. O benefício pode ser financeiro, afetivo, sexual”, diz
o psiquiatra Arthur Kaufman, professor da Universidade de
São Paulo. Quem nunca tentou impressionar uma namorada
ou um chefe?
Pesquisas anteriores já mostravam que, quando a
reputação está em jogo, seres humanos e animais tendem a
se comportar de forma altruísta porque esta é a forma de agir
socialmente valorizada. Por isso, quando não queremos ser
reconhecidos por atitudes não desejáveis, cobrimos o rosto,
seja num baile de Carnaval, seja num roubo a banco. “Quando
alguém vai transgredir e acredita que não está sendo visto,
isso tem muito menos força”, diz o psicoterapeuta Ari Rehfeld,
do Departamento de Psicologia da PUC-SP. “O olhar externo
exige da pessoa o seu melhor. Ele expressa o que você
projeta nos outros.” O resultado deste jogo entre observador e
observado, segundo o estudo, é uma espécie de “corrida
armamentista” em que um tenta ludibriar o outro. Ganha quem
consegue disfarçar melhor suas intenções. É puro “reality
show”.
Vigilância constante
O clima de “Big Brother” permeia a humanidade há muito
tempo. Centenas de anos atrás na América do Norte, totens
eram colocados em lugarejos em posição de vigilância
constante. Em geral, eram representações de animais
selvagens, mas tinham olhos “humanos”, com a região da íris
destacada, ressaltando a direção do olhar. Esculpidos em
altos pilares ou postes de cedro, eram cultuados como
deuses.
(MENDES, Daniela. Revista Isto é, 08/08/2007 http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/1971/artigo57612-1.htm?o=r,
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1. Segundo pesquisa feita por cientistas alemães, ser
observado por outro:
A)
B)
C)
D)
E)

gera altos índices de audiência em “reality shows”;
faz vencer o participante com mais virtudes;
provoca atitudes de honestidade e altruísmo;
ajuda a inferir a posição social do outro;
é uma forma de agir socialmente valorizada.

2. Observe os trechos a seguir, retirados do segundo
parágrafo:
I.

“A força do olhar do outro é TÃO grande, segundo eles,
QUE uma simples imagem de um par de olhos estilizados
numa tela de computador pode mudar a forma de agir de
uma pessoa”.
II. “o desenho de olhos numa caixa de gorjeta de uma
lanchonete tende a tornar os clientes MAIS generosos
DO QUE se a imagem fosse uma flor”.
Os conectores sublinhados expressam, respectivamente, as
seguintes relações de sentido:
A)
B)
C)
D)
E)

I - causa / II - conseqüência;
I - comparação / II - causa;
I - conseqüência / II - comparação;
I - comparação / II - comparação;
I - conseqüência / II - causa.

3. No trecho “uma SIMPLES imagem de um par de olhos
estilizados”, a posposição do adjetivo ao substantivo altera o
sentido: "uma imagem SIMPLES”. Nas frases abaixo, a
mudança na posição do adjetivo em destaque também gera
alteração de sentido, EXCETO em:
A) Todos os olhos se encantam com as BELAS paisagens do
Rio de Janeiro;
B) Como era um MAU administrador, sua empresa faliu em
menos de um ano;
C) Conheci meu VELHO amigo na alfabetização - e lá se vão
12 anos;
D) Eu, minha irmã e meus pais formamos uma GRANDE
família;
E) O cão BRAVO atravessou a rua e quase mordeu a menina
na outra calçada.

4. No período “Ao observar um congênere pode-se descobrir
como se comportar em um encontro futuro”, para que se
mantenha o sentido original, o termo “congênere” só pode ser
substituído por:
A)
B)
C)
D)
E)

ser de outra espécie;
parente;
inimigo;
ser da mesma espécie;
parceiro sexual.

5. Das alterações feitas na redação do trecho “Até os peixes
conseguem inferir a posição social do outro e fazer uso desta
informação. Por isso, não é de surpreender que tentemos
passar a melhor imagem possível quando sabemos que
estamos sendo vigiados. Isso pode trazer ganhos futuros”,
aquela que mantém o sentido original é:
A) Não causa surpresa o fato de que peixes e seres
humanos consigam descobrir a posição social de outros e
usar essa informação; por isso é que tentam passar a
melhor imagem possível quando os vigiam, já que isso
pode trazer vantagens futuras.
B) Se até os peixes conseguem deduzir a posição social de
outros peixes e se aproveitam dessa informação, não
espanta que, ao serem vigiados, os humanos procurem
melhorar sua imagem; afinal, isso pode, futuramente,
trazer conseqüências positivas.
C) Os homens, assim como os peixes, conseguem captar a
posição social dos outros homens e usam esta
informação para vigiarem com a melhor imagem possível,
o que não é nenhuma surpresa e pode lhes trazer
vantagens posteriores.
D) Não só os peixes, como sobretudo os seres humanos,
concluem qual é o status dos outros peixes e se esforçam
por passar a imagem mais positiva que podem, pois
sabem que isso pode lhes trazer lucros amanhã.
E) Tanto homens quanto peixes fazem uso da posição social
que descobrem um do outro; portanto, é algo previsível o
fato de que busquem veicular uma imagem o mais
convincente possível no momento da vigilância e,
conseqüentemente, tenham ganhos futuros.
6. Indagações como “Quem nunca tentou impressionar uma
namorada ou um chefe?” são chamadas de “perguntas
retóricas”, pois, na construção do texto, têm como objetivo:
A) indicar que nem o autor tem todas as respostas para as
questões levantadas pelo texto;
B) sugerir um tema para discussão, a ser debatido pelos
leitores da revista;
C) impor uma questão ao leitor, para que ele a responda na
seção “carta dos leitores” da revista;
D) mostrar que, em geral, as pessoas não costumam tentar
surpreender seus parceiros ou seus superiores;
E) estabelecer um diálogo com o leitor, aproveitando sua
experiência como forma de ganhar sua simpatia.

7. Para que se mantenha o sentido original do trecho
“QUANDO a reputação está em jogo, seres humanos e
animais tendem a se comportar de forma altruísta PORQUE
esta é a forma de agir socialmente valorizada”, as conjunções
sublinhadas no período têm de ser substituídas,
respectivamente, por:
A)
B)
C)
D)
E)

se / portanto;
uma vez que / pois;
enquanto / por isso;
no momento em que / já que;
ainda que / se.

8. Na frase “O clima de “Big Brother” PERMEIA a humanidade
há muito tempo”, para se manter o sentido, a palavra que pode
substituir “permeia” é:
A)
B)
C)
D)
E)

9. O item que preenche adequadamente a lacuna da frase “As
pessoas mudam sua forma de agir se vêem a simples imagem
de olhos, embora ____ que não são olhos de verdade” é:
A)
B)
C)
D)
E)

soubessem;
sabem;
saibam;
sabiam;
souberam.

10. A concordância nominal é feita corretamente apenas em:
A) Tan t o h o m e n s q u a n t o m u l h e r e s m u d a m d e
comportamento quando observadas.
B) Os totens, estátua de madeiras, exerciam vigilância sobre
os povos antigos da América do Norte.
C) Imagens de olhos colados em caixas de gorjeta levam os
clientes a darem mais dinheiro.
D) Os cientistas descobriram que a força do olhar é decisivo
para mudar as atitudes das pessoas.
E) É assustadora a influência que um simples par de olhos
exerce sobre a conduta das pessoas.
11. Observe as frases a seguir.
I.

Para ____ mente humana, a imagem de olhos
corresponde ____ vigilância exercida pelos outros.
II. Descobriu-se ____ pouco ____ tamanha influência dos
olhos em homens e animais.
Preenchem corretamente as lacunas, respectivamente, os
vocábulos contidos em:
A)
B)
C)
D)
E)

à / à / a / há;
a / à / há / a;
à / a / há / à;
a / há / à / à;
há / a / a / há.

12. A respeito da concordância nominal verbal no período “Da
mesma maneira, o desenho de olhos numa caixa de gorjeta
de uma lanchonete tende a tornar os clientes mais generosos
do que se a imagem fosse uma flor”, o comentário adequado
é:
A) “clientes” está no plural para concordar com “olhos”;
“fosse”, no singular, concorda com “imagem”;
B) “tende” também poderia estar no plural, para concordar
com “olhos”; “lanchonete” concorda com “caixa”;
C) “generosos”, no plural, concorda com “clientes”; “flor” está
no singular para concordar com “imagem”;
D) “tende” está no singular porque concorda com “desenho”;
“generosos”, no plural, concorda com “clientes”;
E) “mesma” está no singular para concordar com “maneira”;
“flor”, no singular, concorda com “desenho”.
13. Estão grafadas corretamente as palavras da opção:
A)
B)
C)
D)
E)

visualizar / transitório / repercussão;
generalisação / catalisar / excretar;
percepção / expectador / imajinário;
submição / requisitar / obscuressido;
exeqüível / reposissão / parcimônia.

atravessa;
define;
restringe;
confunde;
prejudica.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14. Nos itens abaixo, um mesmo período recebeu cinco
formas distintas de pontuação. A única correta é:
A) O estudo dos cientistas alemães divulgado este mês,
revelou que ao contrário do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas
também os animais.
B) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês
revelou que, ao contrário do que se imagina não só, os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio mas,
também os animais.
C) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês,
revelou que ao contrário do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio mas
também, os animais.
D) O estudo dos cientistas alemães divulgado, este mês,
revelou que ao contrário, do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas
também os animais.
E) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês,
revelou que, ao contrário do que se imagina, não só os
seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas
também os animais.
15. De acordo com a norma culta, a frase INCORRETA quanto
à regência é:
A) Preferimos nos esconder dos olhares de censura do que
assumir nossos atos reprováveis.
B) Mesmo inconscientemente, homens e mulheres
obedecem à influência do olhar alheio.
C) Não podemos nos esquecer de que os sentimentos
geralmente se revelam no olhar.
D) Os estudiosos chegaram à conclusão de que somos mais
honestos quando vigiados.
E) Para os homens e para os animais, a imagem de dois
olhos lembra vigilância e reprovação.
16. Se colocado na voz passiva analítica, o período “uma
simples imagem de um par de olhos estilizados numa tela de
computador pode mudar a forma de agir de uma pessoa” teria
a forma:
A) Uma simples imagem de olhos estilizados numa tela de
computador pode ser mudada pela forma de agir de uma
pessoa.
B) A forma de agir de uma pessoa pode ser mudada por uma
simples imagem de um par de olhos estilizados numa tela
de computador.
C) Pode mudar a forma de agir de uma pessoa uma simples
imagem de um par de olhos estilizados numa tela de
computador.
D) O que pode mudar a forma de agir de uma pessoa é uma
simples imagem de um par de olhos estilizados numa tela
de computador.
E) Pode-se mudar a forma de agir de uma pessoa uma
simples imagem de um par de olhos estilizados numa tela
de computador.

17. As funções administrativas, de acordo com Fayol,
englobam os elementos da administração. O elemento da
administração que tem por característica a idéia de dirigir e
controlar o pessoal representa a ação de:
A)
B)
C)
D)
E)

18. Os meios através dos quais as empresas localizam,
entram em contato e influenciam os seus clientes e usuários
são denominados recursos:
A)
B)
C)
D)
E)

mercadológicos;
financeiros;
humanos;
materiais;
administrativos.

19. O nível hierárquico mais elevado de uma empresa, que é o
responsável pela definição dos objetivos e das estratégias da
organização e pelas principais decisões empresariais, é
conhecido como nível:
A)
B)
C)
D)
E)

tático;
operacional;
institucional;
gerencial;
mediador.

20. A mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito
global, com o propósito de atingir os objetivos a longo prazo
representa a noção de:
A)
B)
C)
D)
E)

meta empresarial;
estratégia empresarial;
tarefa empresarial;
missão empresarial;
visão empresarial.

21. O art. 165 da Constituição Federal determina que a
proposta de lei deva conter apenas matéria orçamentária e
não cuidar de assuntos estranhos a ela. Esta previsão
constitui o princípio orçamentário denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

anualidade;
universalidade;
unidade;
especificação;
exclusividade.

22. O instrumento constitucional de competência exclusiva do
Poder Executivo de cada esfera de governo, cuja função
consiste em fazer a ligação entre o planejamento de médio
prazo (quatro anos) e a Lei Orçamentária anual é conhecido
por:
A)
B)
C)
D)
E)
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coordenar;
comandar;
controlar;
organizar;
prever.

PPA;
LDO;
LOA;
LRF;
PPP.

23. Não fazem parte do elenco de direitos de um empregado
doméstico, fato que os distingue dos empregados de
empresas em geral, os seguintes itens:
A) adicional de 1/3 de férias e FGTS;
B) licença gestante e venda da terça parte das férias;
C) adicional noturno e limitação de jornada de trabalho a oito
horas;
D) um dia de repouso semanal remunerado e adicional de
1/3 de férias;
E) horas extras e venda da terça parte das férias.
24. Quando sobrevêm eventos extraordinários, imprevistos e
imprevisíveis, onerosos, retardadores ou impeditivos da
execução do contrato administrativo, a parte atingida fica
liberada dos encargos originários e o ajuste há que ser revisto
ou rescindido, pela aplicação da teoria da imprevisão. Nesse
sentido, o evento humano que, por sua imprevisibilidade e
inevitabilidade, cria para o contratado impossibilidade
intransponível de regular execução do contrato denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

caso fortuito;
fato do príncipe;
fato da administração;
interferências imprevistas;
força maior.

25. Nas licitações promovidas pela Administração Pública,
quando há a impossibilidade jurídica de competição entre
contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer
pelos objetivos sociais visados pela Administração, diz-se
que se trata de uma licitação:
A)
B)
C)
D)
E)

inelegível;
dispensável;
inexigível;
na modalidade concorrência;
na modalidade pregão.

26. A exigência de que o administrador, nos procedimentos de
licitação, fundamente os seus julgamentos no critério
indicado no edital e nos termos específicos das propostas,
caracteriza o princípio do(a):
A)
B)
C)
D)
E)

publicidade;
sigilo;
igualdade;
julgamento objetivo;
moralidade.

27. As receitas públicas caracterizadas pelos recursos
financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou físicas e que
serão aplicados no atendimento de despesas correntes são
classificadas como:
A)
B)
C)
D)
E)

operações de crédito;
de contribuições;
tributárias;
patrimoniais;
transferências correntes.

28. O orçamento público possui uma receita estimada e uma
despesa fixada. Os estágios de execução da despesa são,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

retificação, lançamento e recolhimento;
autuação, multa e pagamento;
subscrição, fixação e arrecadação;
empenho, liquidação e pagamento;
lançamento, arrecadação e recolhimento.

29. Para os empregados regidos pela CLT, é possível a
suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho em
situações especiais. Ocorre a suspensão do contrato de
trabalho no seguinte caso:
A)
B)
C)
D)
E)

nos dias de depoimento em juízo;
nos dias de convocação como jurado no Tribunal do Júri;
nos quinze primeiros dias por afastamento por doença;
paralisação da empresa por motivo de força maior;
licença maternidade.

30. Dentre as modalidades de licitação, aquela cujo prazo
mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do
evento é de cinco dias úteis recebe a denominação:
A)
B)
C)
D)
E)

concorrência;
tomada de preços;
concurso;
convite;
leilão.

31. Quando uma perícia médica feita pela Previdência diz que
o segurado sofre de alguma doença ou deformidade que o
impede de voltar a trabalhar, esse segurado tem direito a uma
aposentadoria. Trata-se da aposentadoria:
A)
B)
C)
D)
E)

especial;
adicional;
por invalidez;
proporcional;
por periculosidade.

32. Quando um empregado trabalha num local onde fica exposto
ao contato com produtos químicos, calor, ruído, frio, umidade, ou
demais agentes prejudiciais à saúde, ele passa a ter direito a
receber uma remuneração denominada adicional de:
A)
B)
C)
D)
E)

periculosidade;
intensidade;
prejudicalidade;
tratamento;
insalubridade.

33. Numa empresa, o planejamento operacional se preocupa
basicamente com “o que fazer” e com “como fazer”. O tipo de
plano operacional relacionado com métodos é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

orçamento;
programa;
regulamento;
procedimento;
fluxograma.

34. O estilo de liderança no qual as diretrizes são debatidas e
decididas pelo grupo envolvido, estimulado e assistido pelo
líder, é do tipo:
A)
B)
C)
D)
E)

idiossincrática;
democrática;
autocrática;
talassocrática;
grupal.

35. Na contabilidade pública existem contas que servem para
registrar os atos administrativos que não alteram o Patrimônio
Líquido no momento, mas que podem alterá-lo no futuro,
como os caso de hipotecas e avais. Trata-se das contas de:
A)
B)
C)
D)
E)

autorização;
resultado;
controle da execução;
compensação;
renovação.
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36. A função administrativa que se refere às relações
interpessoais dos administradores com os seus
administrados é designada por:
A)
B)
C)
D)
E)

correção;
subordinação;
direção;
convalidação;
controle.

37. O demonstrativo da contabilidade pública que visa
comparar o orçamento aprovado com o executado no
exercício é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Balanço Orçamentário;
Balanço Patrimonial;
Balanço Financeiro;
Demonstração do Orçamento;
Demonstração do Resultado.

38. De acordo com a legislação trabalhista, o empregado
perderá o direito às suas férias quando ocorrer, durante o
período aquisitivo, o caso de:
A) mais de 32 faltas injustificadas no período aquisitivo;
B) deixar o emprego e não for readmitido dentro de 30 dias;
C) permanecer em licença com percepção de salários por
mais de 20 dias;
D) tiver recebido da Previdência prestações de acidente de
trabalho por mais de dois meses;
E) tiver gozado licença paternidade.
39. Os depósitos que oferecem manuseio e armazenamento
de produtos, tais como petróleo e derivados, produtos
químicos líquidos, xaropes etc., são designados por
armazéns:
A)
B)
C)
D)
E)

para granéis;
de commodities;
frigorificados;
de mercadorias em geral;
de distribuição.

40. Uma das melhores formas de classificar um estoque é de
acordo com a natureza da demanda pelos seus produtos. A
demanda que é conhecida quando os produtos finais que
recebem seus itens são conhecidos é denominada demanda:
A)
B)
C)
D)
E)
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em declínio;
irregular;
sazonal;
permanente;
derivada.

