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Leia o texto abaixo para responder à questão 1. 

Motivo 
 

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 
 

Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
 

Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
 - não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
 

Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
- mais nada. 

(Cecília Meireles) 

 

1. Sobre o texto é INCORRETO afirmar que: 

a) Segundo a autora, sua vida segue tranquila. 
b) A autora se refere à morte de um modo bastante realista. 
c) Nesse poema a autora revela completa indecisão sobre sua vida. 
d) A autora revela pouco interesse ou dúvida ao caracterizar sua 

personalidade. 
 
Leia o texto abaixo para responder à questão 2. 
 

Medo da Senhora 
 

A escrava pegou a filhinha nascida 
Nas costas 
E se atirou no Paraíba 
Para que a criança não fosse judiada. 

(Oswald Andrade) 
 

2. Analise as assertivas sobre o texto e, depois, assinale a alternativa 
verdadeira: 

I. Neste texto o importante é o fato a ação, o acontecimento. 
II. A ação, o acontecimento é que a escrava foge e leva a filha recém-

nascida. 
III. A personagem deste texto, que não foi caracterizada, quis salvar a 

filha da escravidão. 
IV. O texto pode ser dito narrativo já que constitui um conjunto de ações 

que compõe a história. 
 

a) Uma assertiva é falsa. 
b) Duas assertivas são verdadeiras. 
c) Todas as assertivas são falsas. 
d) Todas as assertivas são verdadeiras. 

  
3. Todas as frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, 

EXCETO uma; assinale-a: 

a) Seguia anexo ao documento a carta de demissão. 
b) Estavam desertos a sala, a rua e o beco. 
c) Estou quite com meus credores. 
d) Havia bastantes razões para que a discussão acontecesse. 

 
4. Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro(s) de grafia de acordo 

com a norma culta da língua portuguesa: 

a) A polícia não interviu no caso para não se comprometer. 
b) Os partidos políticos vivem a se degladiar entre si e não fazem o que 

lhes é de obrigação. 
c) Quando eu vir o diretor, vou apresentar a ele minhas sinceras 

desculpas. 
d) Esta iluminação foi feita com lâmpadas florecentes. 

 
5. Conforme a norma culta da língua portuguesa, há palavras que exigem o 

uso da letra maiúscula. Em todas as alternativas abaixo, o uso correto de 
maiúsculas foi observado, EXCETO em uma. Assinale-a: 

a) Nos meses de Janeiro e Fevereiro, normalmente acontecem as férias 
dos servidores públicos. 

b) O Estado, como organização política, caminha a passos largos para 
o caos. 

c) Deus, em Sua Onipotência e Onisciência tudo pode e tudo vê, 
afirmam os cristãos. 

d) Os habitantes do Sul estão sofrendo com as fortes chuvas desde o 
ano de 2009. 

 
6. Sobre o uso de pronomes pessoais, analise as assertivas abaixo e, 

depois, assinale a alternativa correta. 

I. “Você” e “Vossa Senhoria” são pronomes pessoais de tratamento de 
segunda pessoa. 

II. Quando dizemos “pessoas do discurso”, queremos designar uma das 
três pessoas gramaticais que podem ocorrer em um ato de fala: “eu, 
tu, ele”. 

III. Na frase “Nada houve entre eu e ela” está correto o uso dos 
pronomes pessoais. 

IV. As frases: “Vou por ele a par da discussão” e “Vou pô-lo a par da 
discussão” têm o mesmo sentido e ambas são aceitas na norma 
culta, apesar de a primeira ser mais comum entre nós. 

 
a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas uma assertiva está correta. 

  
7. Leia o trecho abaixo e, depois, assinale a alternativa que apresenta 

INCORREÇÃO em sua análise gramatical: 

“Todo texto é produto de uma criação coletiva: a voz do seu produtor se 
manifesta ao lado de um coro de outras vozes que já trataram do mesmo 
tema e com as quais se põe em acordo ou desacordo.” (Platão & Fiorin) 

a) Em “tratou-se do mesmo tema” temos o uso da voz passiva sintética. 
b) O texto apresenta três verbos e todos conjugados corretamente no 

mesmo tempo verbal. 
c) Observe: “... e com as quais se põe em acordo...” o pronome relativo 

“as quais” obrigou o uso da próclise. 
d) Em “o mesmo tema foi tratado por outras vozes” temos o uso da voz 

passiva. 
 
8. Assinale a alternativa que apresenta INCORREÇÃO no uso da Regência 

Verbal: 

a) O filme que menos gostei falava do passado nazista e projetava um 
cenário aterrador. 

b) Necessito de algumas explicações para o uso deste programa. 
c) Eu me esqueci de fatos passados que muito marcaram a vida dos 

brasileiros. 
d) Informo-lhe que as pessoas não conhecem seus deveres. 

 

9. Uma Rede Intranet pode não ser a única rede em uma organização. Ela 
pode estar conectada a outras redes como, por exemplo, Netware. A 
rede Netware disfarça seus protocolos dentro de pacotes IP, e usa então 
pacotes IP para enviar dados de uma rede para outra, este procedimento 
é definido como: 

a) reconhecimento de IP 
b) acoplamento de IP 
c) endereçamento de IP 
d) tunelamento de IP 

 
10. Com relação à Rede Mundial de Computadores, analise as assertivas 

apresentadas a seguir: 

I. Os sistemas de Informação na Internet incluem os sistemas de B2B, 
B2C, Extranets e comercio eletrônico. 

II. A Internet é um tipo de rede WAN que funciona graças ao protocolo 
TCP/IP, o qual permite a comunicação entre computadores 
diferentes. 

III. A Internet é uma rede que funciona com o processamento distribuído 
e on-line. 

IV. A Internet se originou a partir da rede ARCANET, a qual era uma 
rede de uso puramente comercial. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
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11. Assinale a única alternativa correta, que corresponde à descrição de 
como imprimir uma planilha numa única folha no Microsoft Excel: 

a) Arquivo / definir área de impressão / configurar / visualizar     
margens / ajustar para 1 página / imprimir. 

b) Arquivo / visualizar impressão / configurar / visualizar margens / 
imprimir. 

c) Arquivo / definir área de impressão / visualizar margens / ajustar para 
0 / imprimir. 

d) Arquivo / visualizar impressão / visualizar margens / imprimir. 
 
12. Com relação à definição e aplicação de uma política de segurança de 

informações a uma organização, analise as assertivas apresentadas a 
seguir: 

I. Uma política de segurança deve nortear a definição de parâmetros 
para a configuração das principais ferramentas de proteção, tais 
como sistemas firewall, antivírus e detectores de intrusão. 

II. Considerações acerca da segurança física das pessoas e das 
instalações estão fora do escopo de uma política global de segurança 
da informação. 

III. A sistemática de auditoria faz parte da política de segurança e deve 
ser feita em termos de periodicidade e escopo. 

IV. A definição e a implantação de uma política de segurança da 
informação, no que diz respeito aos indivíduos, limita-se à 
especificação e à aplicação de perfis de acesso aos usuários ou 
grupos de usuários. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
13. Com relação aos comandos do Microsoft Word, assinale a única 

alternativa correta: 

a) Alt+A exibe o menu Ajuda. 
b) Alt+E abre o menu Exibir. 
c) Crtl+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser 

especificado. 
d) Crtl+I aciona o efeito itálico. 

 
14. O conjunto de discos rígidos apropriado para ambientes onde haja uma 

alta taxa de acesso ao disco rígido, como em servidores de arquivos e 
redes locais e ambientes profissionais de produção gráfica é denominado 
de: 

a) MTBF 
b) RAID 
c) Ultra DMA/66 
d) SMART 

 
15. Assinale a alternativa correta: 

a) A Fundação Catarinense de Cultura tem por objetivo, entre outros, 
coordenar e executar, de forma articulada com as Secretarias de 
Estado de Desenvolvimento Regional, programas, projetos e ações 
de incentivo às manifestações artísticas.  

b) A Fundação Catarinense de Cultura visa estimular e promover a 
integração da comunidade a áreas de animação cultural, por 
intermédio da mobilização das escolas eminentemente públicas, 
associações e centros de caráter público. 

c) A Fundação Catarinense de Cultura tem por objetivo, entre outros, 
coordenar e executar, de forma unilateral com as Secretarias de 
Estado de Desenvolvimento Regional, programas, projetos e ações 
de incentivo às manifestações artísticas. 

d) A Fundação Catarinense de Cultura visa estimular a pesquisa e o 
estudo relacionados à arte, à cultura, à ciência e à tecnologia. 

16. Assinale a alternativa correta: 

a) Também é objetivo da Fundação Catarinense de Cultura apoiar as 
instituições culturais oficiais públicas, que visem ao desenvolvimento 
artístico. 

b) A Fundação Catarinense de Cultura, entidade artístico-cultural, 
dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins 
lucrativos, tem por objetivos, entre outros, o de executar a política de 
desenvolvimento cultural formulada pela Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo. 

c) Também é objetivo da Fundação Catarinense de Cultura promover a 
integração da comunidade através de mobilização das escolas 
públicas, associações, centros e clubes, desque que ligados 
exclusivamente às atividades públicas e à área de animação cultural. 

d) A Fundação Catarinense de Cultura, entidade artístico-cultural, 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, tem por objetivos, entre outros o de executar a política de 
desenvolvimento cultural formulada pela Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo. 

 

17. Assinale a alternativa correta: 

a) Não são recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura as 
ajudas financeiras de qualquer origem lícita. 

b) São recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura, entre 
outros, as subvenções, auxílios ou quaisquer contribuições 
estabelecidas pela União, Estados ou Municípios. 

c) Não são recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura as 
rendas decorrentes da exploração de seus bens ou prestação de 
serviços. 

d) São recursos financeiros da Fundação Catarinense de Cultura, entre 
outros, as subvenções, auxílios ou quaisquer contribuições 
estabelecidas somente pelo seu Estado sede. 

 

18. Assinale a alternativa correta: 

a) A duração do mandato dos membros do Conselho Curador e do 
Conselho Deliberativo será de 5 (cinco) anos, permitida duas 
reconduções. 

b) A duração do mandato dos membros do Conselho Curador e do 
Conselho Deliberativo será de 4 (quatro) anos, permitida a 
recondução, e somente se extinguirá pela morte do titular. 

c) A Fundação Catarinense de Cultura é constituida pelo Conselho 
Curador e Conselho Deliberativo. 

d) A Superintendência da Fundação Catarinense de Cultura, que não 
está subordinada ao Conselho Deliberativo, compõe-se de um 
Superintendente, de um Superintendente Adjunto de Administração e 
Finanças e de um Superintendente Adjunto para Assuntos Técnico-
Culturais. 

 

19. Assinale a alternativa correta: 

a) O exercício financeiro da Fundação Catarinense de Cultura terá inicio 
no dia 31 de janeiro de cada ano civil.  

b) O Secretário de Cultura, Esporte e Turismo é responsável perante o 
Governador do Estado pela Supervisão da Fundação Catarinense de 
Cultura que será exercida através da orientação, coordenação e 
controle das atividades da Fundação. 

c) Semestralmente o Superintendente da Fundação enviará a prestação 
de contas com parecer do Conselho Curador, ao Secretário de 
Cultura, Esporte e Turismo. 

d) A Fundação Catarinense de Cultura terá Quadro de Pessoal regido 
pelo regime Estatutário. 

 

20. Assinale a alternativa correta: 

a) A Fundação Catarinense de Cultura não poderá normatizar os 
critérios de tombamento dos monumentos e obras de artes 
inventariados e classificados no Estado de Santa Catarina. 

b) A Fundação Catarinense de Cultura não poderá, antes de autorizada 
pela Câmara Municipal, executar programas, projetos e ações da 
política de apoio à cultura. 

c) A Fundação Catarinense de Cultura poderá apoiar apenas as 
instituições públicas e que visem o desenvolvimento artístico e 
cultural de Santa Catarina. 

d) A Fundação Catarinense de Cultura poderá tombar monumentos e 
obras de artes inventariadas e classificadas pelas Secretarias de 
Estado de Desenvolvimento Regional. 
 

21. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o principio 
orçamentário que está descrito no artigo 165, parágrafo oitavo da 
Constituição Federal de 1988, que estabelece que a lei orçamentária não 
conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, 
exceto à autorização para abertura de créditos adicionais e contratação 
de operações de crédito: 

a) Equilíbrio. 
b) Unidade. 
c) Publicidade. 
d) Exclusividade. 

 
22. Quando se trata da gestão por resultados na produção de serviços 

públicos, podem ser considerados indicadores de eficiência de um 
sistema de gestão de recursos públicos: 

I. A relação gastos com a manutenção da burocracia governamental 
sobre o total de gastos. 

II. A relação quantidade de servidores e outros colaboradores sobre o 
total da população. 

III. O custo unitário de bens e serviços. 
IV. A relação entre salários do setor público e do setor privado.  

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
23. Considerando a evolução e características da administração pública no 

Brasil, assinale a alternativa INCORRETA com relação aos períodos 
paradigmáticos da gestão pública no Brasil: 

a) No período entre 1930 e 1979, destacam-se o estado administrativo, 
o estado para o desenvolvimento e o estado intervencionista. 

b) Entre 1980 e 1889, o contexto institucional é caracterizado sob a 
perspectiva da mobilização social. 

c) A partir da década de 90 ocorre a redefinição do papel do estado, 
onde a administração pública é vista sob o paradigma de ciência 
política. 

d) Entre 1900 e 1929, o contexto institucional caracterizava-se sob o 
paradigma da Administração pública como ciência jurídica, As 
características do candidato devem ser consideradas no processo de 
seleção. 
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24. Uma das mais conhecidas teorias sobre motivação é a Teoria das 
Necessidades Humanas de Maslow. Conforme essa teoria: 

I. As necessidades fisiológicas e de segurança são descritas como as 
necessidades de nível mais baixo.  

II. As necessidades de nível mais baixo são satisfeitas internamente. 
III. As necessidades de estima incluem aceitação, amizade e sensação 

de pertencer a um grupo. 
IV. As necessidades fisiológicas incluem segurança e proteção contra 

danos físicos e emocionais. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 

25. Douglas McGregor após observar a forma como os executivos tratavam 
seus funcionários, propôs duas visões distintas do ser humano. Com 
base na teoria de McGregor, analise as proposições: 

I. A Teoria X parte da premissa de que as necessidades de nível mais 
baixo dominam os indivíduos. 

II. A Teoria Y parte da hipótese de que as pessoas são criativas e 
competentes e consideram que o trabalho é tão natural como a 
diversão ou o descanso. 

III. Conforme a Teoria Z o ser humano médio prefere ser dirigido, 
desejando evitar responsabilidades; é pouco ambicioso, procurando 
segurança acima de tudo. 

IV. A teoria X deixa evidente que, por meio do ambiente organizacional 
adequado, o desenvolvimento dos recursos humanos é muito mais 
otimizado e pode ser melhor aproveitado.  

Sobre as proposições, pose-se afirmar: 

a) Apenas III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 

 
26. Frederick Herzberg investigou a questão “o que as pessoas desejam do 

trabalho?” A partir das respostas tabuladas foram tiradas duas 
conseqüências: uma visão mais profunda da natureza da motivação na 
situação de trabalho e uma nova estratégia de grande valor para 
obtenção e incremento de produtividade dos empregados. 

Com base em seus estudos sobre a motivação humana e a teoria de 
Herzberg, julgue as assertivas: 

 
I. Herzberg considera que a preocupação com o meio-ambiente deve 

ser uma permanente nas cogitações da gerência, mas não é 
suficiente em si mesma para a eficiente motivação. Esta exige o 
exame de outro conjunto de fatores, constituído pelas experiências 
que são inerentes às próprias tarefas. 

II. Herzberg faz uso da palavra higiene para englobar coisas tais como: 
condições físicas de trabalho, políticas de supervisão, o clima das 
relações gerência-trabalhadores, salários e os vários benefícios 
marginais. 

III. Conforme Herzberg os fatores higiênicos são essencialmente 
preventivos e destinam-se a remover fontes de insatisfação do meio-
ambiente. 

IV. O termo motivação é utilizado por Herzberg para englobar os 
sentimentos de realização, de crescimento e de reconhecimento 
profissional que se manifestam no exercício de tarefas que oferecem 
suficiente desafio e significado para o trabalhador. 

As assertivas: 

a) Apenas III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas I e II são verdadeiras. 
c) Apenas II e III são verdadeiras. 
d) I, II, III e IV são verdadeiras. 

 
27. Segundo a Constituição Federal de 1988, sobre orçamento é correto 

afirmar: 

I. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 

II. Cabe a lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a 
vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual. 

III. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentarias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão 
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum.  

IV. O Poder Executivo publicará, até cento e oitenta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

28. Os estilos de liderança surgiram como resultado de uma experiência pós-
guerra em um grupo de meninos. Esse modelo foi trazido para o âmbito 
organizacional, com o objetivo de avaliar o efeito dos estilos diferentes de 
liderança no desempenho dos empregados (BOWDITCH, J. L. & 
BUONO, A. F. Elementos do comportamento organizacional. São 
Paulo: Pioneira, 1992).  Acerca dos estilos de liderança, analise as 
assertivas: 

I. O estilo de liderança autoritário ou autocrático é aquele em que o 
líder toma as decisões sem consultar o grupo, fixa as tarefas de cada 
um e determina o modo de concretizá-las.  

II. No estilo de liderança laissez-faire não há espaço para a iniciativa 
pessoal, sendo esse tipo de liderança geradora de conflitos, de 
atitudes de agressividade, de frustração, de submissão e 
desinteresse. 

III. No estilo de liderança democrático o líder funciona como elemento do 
grupo e só intervém se for solicitado. É o grupo que levanta os 
problemas, discute as soluções e decide. O líder não intervém na 
divisão de tarefas, limitando-se a sua atividade. 

IV. O líder laissez-faire determina a tarefa que cada um do grupo deve 
executar e qual o seu companheiro de trabalho. 

Pode-se afirmar que: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva I está correta. 

 
29. A Abordagem Situacional da Liderança enfatiza: 

I. A importância de fatores contextuais. 
II. A idéia de que a situação faz surgir o líder necessário e conveniente; 

ou seja, os grupos escolheriam o líder ou líderes adaptados às suas 
necessidades. 

III. A natureza do trabalho e a atitude dos subordinados. 
IV. A idéia de que os liderados são de importância vital em qualquer 

situação, não só porque individualmente aceitam ou rejeitam o líder, 
mas porque como grupo efetivamente determinam o poder pessoal 
que o líder possa ter.  

Estão corretas as assertivas: 

a) Apenas I e IV. 
b) Apenas I, II e III. 
c) I, II, III e IV. 
d) Apenas II e IV. 

 
30. O estudo dos subsistemas de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, cargos e salários, relações trabalhistas e sindicais, 
segurança e medicina do trabalho, saúde ocupacional, administração de 
benefícios, dentre outros são frequentemente discutidos no campo da 
Administração de Recursos Humanos. Acerca do Subsistema de 
Recrutamento e Seleção de pessoal, pode-se afirmar que: 

I. O recrutamento interno funciona por meio de oferta de promoções 
e de transferências. 

II. O recrutamento deve ser uma atividade contínua e ininterrupta. 
III. Dentre as técnicas de recrutamento interno estão anúncios em 

jornais e análise de curriculum vitae. 
IV. O objetivo do recrutamento de pessoal é o de escolher e decidir 

dentre os candidatos os que são mais adequados a ocupar um 
determinado cargo. 

As assertivas: 

a) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 

 
31. O Planejamento é a primeira etapa do processo administrativo e 

determina quais são os objetivos a serem atingidos e como fazer para 
alcançá-los (CHIAVENATO, I. Planejamento e controle da produção. São 
Paulo: Manole,2008). Acerca da função Planejamento, pose-se afirmar: 

I. O Planejamento é um processo permanente e contínuo que consiste 
em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e 
orientadas para tornar realidade um objetivo futuro. 

II. O Planejamento é sempre voltado para o futuro e visa à 
racionalidade da tomada de decisão. 

III. O Planejamento deve ser flexível e deve considerar a totalidade da 
organização. 

IV. Por meio do Planejamento define-se a missão da organização, 
dividem-se as tarefas, coordenam-se as atividades e corrigem-se os 
desvios das operações para que se mantenham dentro dos padrões 
especificados. 

Está(ão) correta(s): 

a) Apenas II, III e IV. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas IV. 
d) Apenas I e IV. 
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32. Sobre a abrangência da função administrativa Planejamento, julgue as 
proposições: 

I. O Planejamento Estratégico é definido no nível intermediário 
(departamental) da organização e corresponde ao plano maior ao 
qual todos os demais estão subordinados. 

II. O Planejamento Estratégico envolve cada tarefa ou atividade 
isoladamente, preocupando-se com o alcance de metas específicas. 

III. O Planejamento Operacional é projetado para o médio prazo e 
envolve a empresa como um todo, sendo amplo e abrangente. 

IV. O Planejamento Tático aborda cada unidade da organização. Desse 
modo, traduz os planos estratégicos em ações especializadas para 
os departamentos da organização. 

Sobre as proposições, pode-se afirmar que: 

a) I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas IV é verdadeira. 
c) Apenas I e II são verdadeiras. 
d) Apenas II e III são verdadeiras. 

 
33. A Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta da 

Administração de Recursos Humanos. A Avaliação de Desempenho: 

I. Tem como objetivo diagnosticar e analisar o desempenho individual e 
grupal dos funcionários, promovendo o crescimento pessoal e 
profissional. 

II. É um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência 
e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, a sua contribuição para 
o negócio da organização. 

III. Permite conhecer quais as necessidades de treinamento e orientar 
ações e programas de desenvolvimento. 

IV. Proporciona informações para aumentos salariais, promoções e 
transferências. 

Sobre as afirmativas: 

a) I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas II e IV são verdadeiras. 
d) Apenas I e III são verdadeiras. 

 
34. Julgue as proposições acerca da terminologia utilizada na Administração 

de Materiais: 

I. Pontos de Estocagem são locais aonde os itens em estoque são 
armazenados e sujeitos ao controle da administração.  

II. Estoque Ativo ou Normal é o estoque que sofre flutuações quanto a 
quantidade, volume, peso e custo em conseqüência de entradas e 
saídas. 

III. Tempo de Tramitação Interna é o tempo que um documento leva, 
desde o momento em que é emitido até o momento em que a compra 
é formalizada. 

IV. Custo Variável é o custo que independe das quantidades estocadas 
ou compradas (pessoal, despesas administrativas, de manutenção, 
dentre outras). 

Sobre as proposições: 

a) Apenas I, II e IV estão corretas. 
b) I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 

 
35. Segundo o disposto no Decreto no. 6.170, de 25 de julho de 2007, é 

vedada a celebração de convênios e contratos de repasse nos casos: 

I. Com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios cujo valor seja inferior a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

II. Com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como 
dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera 
governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

III. Com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, independente do valor. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 
36. Sobre a Lei Orçamentária Anual é correto afirmar: 

I. A proposta da LOA compreende os três tipos distintos de orçamentos 
da União. 

II. Orçamento de Investimento das Empresas Estatais: compreende os 
poderes da União, os Fundos, Órgãos, Autarquias, inclusive as 
especiais e Fundações instituídas e mantidas pela União; abrange, 
também, as empresas públicas e sociedades de economia mista em 
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto e que recebam desta quaisquer recursos 
que não sejam provenientes de participação acionária, pagamentos 
de serviços prestados, transferências para aplicação em programas 
de financiamento atendendo ao disposto na alínea "c" do inciso I do 
art. 159 da CF e refinanciamento da dívida externa. 

III. Orçamento de Seguridade Social: compreende todos os órgãos e 
entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, 
previdência e assistência social, quer sejam da Administração Direta 
ou Indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público; compreende, ainda, os demais subprojetos ou 
subatividades, não integrantes do Programa de Trabalho dos Órgãos 
e Entidades mencionados, mas que se relacionem com as referidas 
ações, tendo em vista o disposto no art. 194 da CF. 

IV. Orçamento Fiscal: previsto no inciso II, parágrafo 5º do art. 165 da 
CF, abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto.  

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
37. Sobre o Plano Plurianual de Investimentos – PPA é correto afirmar: 

I. Na esfera federal, o Governo ordena suas ações com a finalidade de 
atingir objetivos e metas por meio do PPA, um plano de médio prazo 
elaborado no primeiro ano de mandato do presidente eleito, para 
execução nos quatro anos seguintes. 

II. O PPA é instituído por Lei. 
III. Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 

da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para aquelas referentes programas de duração 
continuada. 

IV. Os investimentos cuja execução seja levada a efeito por períodos 
superiores a um exercício financeiro, só poderão ser iniciados se 
previamente incluídos no PPA ou se nele incluídos por autorização 
legal. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
38. É correto afirmar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias: 

I. Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual - LOA com as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no PPA. 

II. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente. 

III. A LDO tem a finalidade precípua de orientar a elaboração dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das 
empresas estatais. 

IV. Não interfere na política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
39. Todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na 

Constituição Federal, art.165, que determina a necessidade do 
planejamento das ações de governo por meio: 

I. Da Parceria Público-Privado – PPP. 
II. Do Plano Plurianual de Investimentos – PPA. 
III. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 
IV. Da Lei Orçamentária Anual – LOA. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
40. Sobre as receitas orçamentárias é correto afirmar: 

I. As receitas orçamentárias são entradas de recursos que o Estado 
utiliza para financiar seus gastos, transitando pelo Patrimônio do 
Poder Público. 

II. São consideradas não efetivas, quando provocam aumento no 
patrimônio público, sem correspondência no passivo, ou seja, não 
geram correspondente aumento no passivo. 

III.  Receitas Públicas Derivadas são aquelas que provêm do próprio 
patrimônio do Estado.  

IV. Receitas Públicas Originárias são aquelas obtidas pelo Estado 
mediante sua autoridade coercitiva. Dessa forma, o Estado exige que 
o particular entregue uma determinada quantia na forma de tributos 
ou de multas, exigindo-as de forma compulsória. 

A seqüência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 


