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Num livro recentemente publicado nos Estados Unidos, o psicólogo David Barash e a
psiquiatra Judith Eve Lipton dedicam-se a destruir um mito laboriosamente erigido pela cultura
humana: a monogamia. Escrito com enorme graça e fluência, The Myth of Monogamy: Fidelity and
Infidelity in Animals and People (“O mito da monogamia: fidelidade e infidelidade em animais e
pessoas”, ainda inédito no Brasil) é uma bordoada erudita na propalada ideia de que homens e
mulheres seriam naturalmente predispostos a viver juntos até que a morte os separe. Barash e Lipton
mostram que são outras coisas — bem distantes de coloridas certidões de casamento e de funestos
atestados de óbito — que costumam unir ou desunir casais.
Barash e Lipton afirmam que, entre humanos, a monogamia é um mingau fervido com muitas
doses de preceitos religiosos, um bocado de pragmatismo econômico (como a necessidade de regular
o direito à propriedade privada) e um toque de ingredientes sociais (reconhecimento da prole). E —
claro — um punhado de comodismo. “Não é todo mundo que está disposto a frequentar o instável e
arriscado mercado de encontros”, explicam os autores. Mais: que, além desses fatores, monogamia
existiria única e exclusivamente devido ao empenho isolado e contínuo de cada casal. “O mais
poderoso mito que envolve a monogamia é aquele que diz que, ao encontrarmos o amor das nossas
vidas, nos dedicaríamos inteiramente a ele”, afirma Barash. “A biologia mostra que há um lado
irracional e animal no comportamento humano.”
A maioria das espécies animais, assim como muitos outros agrupamentos humanos e
indivíduos em geral, não são monogâmicos nem inclinados nesta direção. Segundo Barash e Lipton,
o fato de não ocorrer monogamia na natureza (e de os machos serem tão volúveis e vorazes em seus
apetites sexuais) pode ser explicado por uma contabilidade evolutiva. Esperma é barato, óvulos são
caros. Melhor dizendo: um macho normal de qualquer espécie produz milhares de espermatozóides
todos os dias e está sempre à disposição para novos intercursos sexuais, ao passo que as fêmeas
ovulam bem menos e — em caso de fecundação — têm que arcar com um grande número de
responsabilidades, que os pesquisadores costumam qualificar com a expressão “investimento
parental”. Isso explica, por exemplo, por que fêmeas da maioria das espécies são menos dadas a
aventuras extraconjugais. É uma equação de tempo, energia e risco que os pais biológicos
depreendem para que a gestação e o nascimento de suas crias ocorram sem maiores problemas.
O que nenhuma explicação científica parece dar conta é do componente fundamental de toda
relação humana: o amor. Sentimentalismos (e biologia) à parte, é o amor que sedimenta o
envolvimento entre dois humanos que se gostam. O amor pode até ser uma invenção cultural —
assim como a própria monogamia entre muitas sociedades —, mas o homo sapiens é formado por
um feixe de elementos culturais.
“A monogamia é o mais difícil dos arranjos maritais entre humanos”, escreveu a antropóloga
americana Margaret Mead. A favor da fidelidade conjugal, o máximo que os cientistas conseguiram
catalogar até o momento é o caso exemplar do parasita de peixe Diplozoon paradoxum: ele encontra
uma larva virgem e se funde a ela. Permanecem juntos para sempre. Até que a morte os separe.
Adaptado de SARMATZ, Leandro. Superinteressante. novembro/2001- edição 110-p.71-73.

01. O termo grifado em “é uma bordoada erudita na propalada ideia...” (linha 05) significa:
A) retrógrada.
B) divulgada.
C) valorizada.
D) equivocada.
E) privilegiada.
02. Conforme o 2º parágrafo, a ideia de que um grande amor leva à fidelidade conjugal é falsa, porque:
A) as pessoas não estão dispostas a investir no mercado de encontros.
B) o pragmatismo econômico impede o amor entre humanos.
C) o investimento parental impede a dedicação ao cônjuge.
D) humanos não agem exclusivamente movidos pela razão.
E) os preceitos religiosos incentivam o comodismo.
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03. Segundo o texto, é correto afirmar:
A) homens e mulheres têm a mesma predisposição biológica para a poligamia.
B) entre os animais, é mais frequente encontrar monogamia que poligamia.
C) entre humanos, a monogamia depende de dedicação constante do casal.
D) amor e infidelidade conjugal não podem coexistir em seres humanos.
E) os casais se unem e se separam por questões estritamente sociais.
04. Sobre o trecho “mas o homo sapiens é formado por um feixe de elementos culturais” (linhas 32-33), é
correto afirmar:
A) o trecho mostra que o autor rejeita a hipótese de o homem ser monogâmico.
B) a conjunção adversativa marca a contradição de ideias entre esta oração e a anterior.
C) a afirmação feita submete-se à análise posterior, visto que não há certeza do que é dito.
D) o uso da expressão homo sapiens reforça o caráter duplo do ser humano: animal e racional.
E) a escolha do termo ser humano ao invés de homo sapiens seria mais adequado ao contexto.
05. Assinale a alternativa cujos termos são usados no texto para apontar para a mesma entidade.
A) “ele” (linha 36) – “peixe” (linha 36).
B) “os” (linha 06) – “homens” (linha 05).
C) “que” (linha 31) – “envolvimento” (linha 31).
D) “ele” (linha 16) – “o mais poderoso mito” (linhas 14-15).
E) “Isso” (linha 26) – “investimento parental” (linhas 25-26).
06. Assinale a alternativa que classifica corretamente a figura de linguagem presente no trecho “a
monogamia é um mingau fervido com muitas doses de preceitos religiosos...” (linhas 09-10).
A) métafora.
B) paradoxo.
C) eufemismo.
D) pleonasmo.
E) prosopopéia.

07. Assinale a alternativa em que há um termo usado em sentido figurado.
A) “... monogamia existiria (...) devido ao empenho isolado e contínuo de cada casal” (linhas 13-14).
B) “Barash e Lipton mostram que são outras coisas (...) que costumam unir ou desunir casais” (linhas 06-08).
C) “O fato de não ocorrer monogamia (...) pode ser explicado por uma contabilidade evolutiva” (linhas
20-21).
D) “Um macho normal de qualquer espécie produz milhares de espermatozóides todos os dias” (linhas 22-23).
E) “... ao passo que as fêmeas ovulam bem menos” (linhas 23-24).

08. Assinale a alternativa em que o termo grifado está classificado corretamente.
A) “O mito da monogamia ..., ainda inédito no Brasil” (linhas 04-05) – preposição.
B) “como a necessidade de regular o direito à propriedade privada” (linhas 10-11) – conjunção
coordenativa.
C) “... assim como muitos outros agrupamentos humanos...” (linha 18) – pronome.
D) “... fêmeas da maioria das espécies são menos dadas a aventuras extraconjugais” (linhas 26-27) – numeral.
E) “o máximo que os cientistas conseguiram catalogar...” (linhas 35-36) – conjunção integrante.

09. O termo grifado em “as fêmeas ovulam bem menos” (linhas 23-24) tem a mesma classe gramatical e
mesmo valor semântico que o destacado em:
A) Todos os animais traem, menos o Diplozoon paradoxum.
B) Cada vez mais menos pessoas se submetem à monogamia.
C) As pessoas não são menos monogâmicas que os animais.
D) As pessoas precisam de mais amor e menos aventura.
E) Na natureza, as fêmeas, em geral, traem menos.
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10. Assinale a alternativa em que todas as palavras formam o plural do mesmo modo que “volúveis” (linha 20).
A) réu – feminil.
B) instável – fiel.
C) difícil – fértil.
D) parental – civil.
E) cultural – troféu.
11. Assinale a alternativa cujo verbo está flexionado corretamente, conforme a norma gramatical.
A) O empenho conjunto agraceia os casais apaixonados.
B) Antes, cria-se na predisposição humana à fidelidade.
C) Os escritores conviram nas conclusões do estudo.
D) O livro de Barash e Lipton requis muita pesquisa.
E) Os autores bloqueiaram a ideia da monogamia.
12. Assinale a alternativa cuja concordância verbal está conforme a norma gramatical.
A) Grande parte dos animais pratica a poligamia.
B) Na verdade, tratam-se de questões controversas.
C) Faltam descobrir mais casos de monogamia no reino animal.
D) Basta algumas aventuras conjugais para arranhar a confiança.
E) Podem haver muitas hipóteses para explicar a infidelidade humana.
13. Assinale a alternativa em que o termo grifado rege a mesma preposição que o destacado em “direito à
propriedade privada” (linha 11).
A) As pessoas costumam sentir culpa.....infidelidade conjugal.
B) Os casais precisam ter muito empenho.....manter a monogamia.
C) Aventuras extraconjugais não são compatíveis..... investimento parental.
D) Segundo o texto, a infidelidade é inerente ..... quase toda espécie animal.
E) Imerso..... fatores sociais e culturais, o comportamento humano é complexo.

14. Assinale a alternativa em que o adjetivo deve manter-se posposto ao substantivo.
A) Derrubou-se uma ideia antiga.
B) Esta é uma tese difícil de admitir.
C) Trata-se de uma explicação excelente.
D) Há aspectos discutíveis sobre a monogamia.
E) A monogamia deve-se ao esforço contínuo do casal.

15. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é usado pela mesma razão que em
“Sentimentalismos (e biologia) à parte...” (linha 30).
A) O parasita de peixe Diplozoon paradoxum se funde à larva virgem.
B) Quando apaixonado, o homem se dedica inteiramente à mulher.
C) As pessoas, em geral, não estão dispostas à aventura fortuita.
D) Na verdade, trata-se de um mito o amor à primeira vista.
E) É o amor que dá firmeza à relação entre humanos.
16. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso do travessão na linha 24.
A) estabelecer uma ratificação.
B) mostrar contraste .
C) indicar exclusão.
D) fazer correção.
E) dar destaque.
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17. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso da vírgula no trecho destacado.
A) “Barash e Lipton afirmam que, entre humanos, a monogamia é um mingau...” (linha 09) – separar
adjunto adverbial.
B) “A maioria das espécies animais, assim como muitos outros agrupamentos....em geral, não são
monogâmicos...” (linhas 18-19) – separar orações assindéticas.
C) “Esperma é barato, óvulos são caros” (linhas 21-22) – isolar núcleos do sujeito.
D) “...grande número de responsabilidades, que os pesquisadores costumam qualificar...” (linhas 24-25)
– isolar termos de mesma função sintática.
E) “Isso explica, por exemplo, porque fêmeas da maioria das espécies...” (linha 26) – destacar o objeto
direto.
18. Assinale a alternativa em que a lacuna deve ser corretamente preenchida com a letra X.
A) Ela vive tem a___aques devido às traições do marido.
B) Todo mundo adora um a___ego vindo da pessoa amada.
C) Tudo muda quando alguém é atingido pela fle___a do cupido.
D) Há gente que se en___arca de teorias para justificar seus atos.
E) Essa questão da monogamia reacende velhas ri___as entre homens e mulheres.
19. Assinale a alternativa que relaciona corretamente autoridade, abreviatura e pronome de tratamento
adequado em comunicações oficiais.
A) Juízes – Vossa Eminência – V.Em.a
B) Sacerdotes – Vossa Santidade – V.S.
C) Deputados – Vossa Excelência – V.Ex.ª
D) Chefes de seção – Vossa Senhoria – V.Sr.
E) Reitores de Universidades – Magnífico – Mag.co
20. Assinale a alternativa que descreve corretamente o documento oficial destacado.
A) Edital: instrumento que informa ao público sobre concursos e licitações.
B) Ofício: usado para troca de correspondência de particular a órgão público.
C) Parecer: ato administrativo de competência exclusiva dos Chefes executivos.
D) Portaria: ato normativo com força de lei editado pelo Presidente da República.
E) Convênio: firmado entre particulares para explicar leis e facilitar sua execução.
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Noções de Informática
10 questões

21. Foram digitados os valores 3, 6, 5 e 2 respectivamente nas células M1, M2, N1 e N2 de uma planilha
eletrônica Excel 2003. Na célula P1 foi inserido
=SE(MÉDIA(M1:N2)<> N2^M1; M1^N2 - MÉDIA(M1:N2);M1+N1-N2).
Após calculado, o valor em P1 será igual a:
A) 9
B) 6
C) 5
D) 4
E) 1
22. Para criar senha de acesso a um documento no MS Word 2003 deve-se clicar as opções da alternativa:
A) Ferramentas  Personalizar
B) Ferramentas  Proteger Documento
C) Ferramentas  Controlar Alterações
D) Ferramentas  Opções  Segurança
E) Ferramentas  Opções  Alterações
23. Numa planilha Excel 2003, em português, foram digitados os valores 3 , 5, 10, 12, 14 e 16
respectivamente nas células A2, B2, C2, D2, E2 e F2. Foi inserida na célula F5 a função =MED(A2:F2)
e na célula F6 foi inserido =SOMA(B2;E2). Os valores finais das células F5 e F6 serão:
A) 10 e 19
B) 11 e 19
C) 10 e 41
D) 11 e 41
E) 12 e 41

24. Assinalar a alternativa que contém extensões de arquivo que pode estar infectado por vírus:
A) rtf, xls, com, exe
B) scr, pdf, txt, vbs
C) exe, jpg, htm, ppt
D) pps, exe, vbs, rtf
E) scr, vbs, exe, com

25. Os dados produzidos por um programa em um computador pessoal são gravados em disco a fim de que
eles estejam guardados e disponíveis entre diferentes execuções do programa. Sobre estes discos de
armazenamento é correto afirmar que:
A) os discos magnéticos circulam sobre um eixo fixo a uma velocidade de 150.000 rotações por minuto,
resultando em alto desempenho de leitura e escrita.
B) um braço de leitura magnética fixo realiza leituras sobre discos que se movem para cima e para baixo
magnetizando o braço de leitura.
C) as taxas de transferência atuais entre disco e memória são da ordem de 64 mil bytes por segundo.
D) SATA e SCSI são diferentes interfaces de controle e acesso a discos magnéticos.
E) 1 TB é uma capacidade de armazenamento correspondente a 1.0003 bits.
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26. Assinale a alternativa correta sobre as estratégias de escalonamento de processos em diferentes sistemas
operacionais de computadores pessoais.
A) O Windows XP define 32 níveis de prioridade para os processos, variando de 0 a 31, onde a
prioridade 0 é reservada para o próprio Windows.
B) O Mac OS X delega o escalonamento das threads (atividades) de um processo para a aplicação que
cria as threads.
C) No Linux, os processos classificados como tempo-real recebem prioridades variando de 100 a 140,
enquanto que os processos de programas de escritório, como o BrOffice, recebem prioridade entre
50 e 99 para melhorar o desempenho.
D) No sistema FreeBSD, o escalonador usa uma estratégia dita colaborativa, sem preempção.
E) Nas versões mais recentes do Linux, que usam o núcleo 6.2.23, o escalonador implementa uma fila
multi-nível para alocar os processos ao processador.
27. O BrOffice é um conjunto de programas de escritório muito usado em ambientes de Software Livre.
Sobre o BrOffice, versão 3.0 em diante, é correto afirmar que:
A) o formato de armazenamento nativo do Writer, ferramenta de edição de texto do BrOffice, é o
mesmo do Word do MS Office, o que permite total compatibilidade para os documentos escritos
tanto no Writer quanto no Word.
B) planilhas eletrônicas são gravadas no padrão ODF cujo formato de armazenamento segue as regras
da linguagem XML.
C) as macros usadas no MS Word são todas automaticamente re-escritas na linguagem de macros do
BrOffice (BrMacro) quando um documento produzido no MS Word é aberto no Writer.
D) os arquivos gravados pelo Draw, a ferramenta de desenho do BrOffice, podem ser exportados para o
formato CDR de modo a serem lidos pelo CorelDraw.
E) o Impress, a ferramenta de apresentação do BrOffice, consegue abrir arquivos produzidos pelo
Keynote do Mac OS X, mas perde as transições de apresentação dos slides.
28. É tarefa de um sistema operacional:
A) conectar-se à Internet quando um email é recebido.
B) apagar o conteúdo de CD-ROM não regravável que contenha vírus.
C) apagar arquivos cujo conteúdo não condiz com seu nome e extensão.
D) vedar o acesso ao sistema a usuários que pouco utilizam a memória principal.
E) gerenciar os processos tanto na memória principal quanto na memória virtual.
29. Considere um documento contendo o nome de 45.000 pessoas e as respectivas cidades cearenses onde
habitam. As primeiras quatro linhas desse documento texto são mostradas a seguir:
Adriana Menezes;Fortaleza
Adriano Sales;Reriutaba
Antônia Silva;Fortaleza
Antônia Vieira;Acaraú
Usando um editor de texto, qual a maneira mais simples de classificar as 45.000 linhas por ordem
alfabética de cidade?
A) Selecionar as linhas uma a uma e movê-las para um novo documento em ordem de cidade.
B) Converter as linhas em tabela usando ponto-e-vírgula como separador e classificar a tabela pela
segunda coluna.
C) Copiar as linhas para uma planilha, classificar a planilha pela primeira coluna e copiar a planilha de
volta para o documento.
D) Apagar os nomes das cidades que se repetem e classificar novamente as linhas.
E) Substituir os pontos-e-vírgulas por um ENTER e reclassificar as linhas.
30. Uma biblioteca compartilhada – .DLL ou .so – foi acidentalmente apagada. Com isso, pode-se afirmar
corretamente que:
A) o sistema está sob grande risco e deve ser reinstalado.
B) algum vírus pode ter comprometido outras bibliotecas compartilhadas.
C) algum programa instalado pode ter seu funcionamento comprometido.
D) nenhum dano foi causado ao sistema uma vez que toda biblioteca compartilhada tem uma versão estática.
E) algum dano terá sido causado ao sistema se o usuário que apagou o arquivo não tem privilégios de
administrador do sistema.
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Conhecimentos Específicos
30 questões

31. A Administração pode ser conceituada como:
A) conjunto de processos e mecanismos de trabalho para viabilizar projetos.
B) a possibilidade de formar equipes para decidir sobre mudanças, alterações e programas.
C) a disposição de recursos tecnológicos, científicos e humanos para aperfeiçoar programas.
D) conjunto de princípios e normas para planejar, dirigir e controlar esforços visando objetivos comuns.
E) a condução de grupos e processos estratégicos e a coordenação de esforços de uma unidade organizacional.
32. Em uma organização, a autoridade funcional pode ser definida como:
A) uma pessoa com autoridade para estabelecer normas e critérios a um grupo.
B) um profissional com atividades destinadas ao planejamento.
C) uma pessoa especializada numa determinada área.
D) um funcionário que entende de processo.
E) um líder informal, mas carismático.
33. Para que exista uma organização formal são necessários:
A) poder declarado, objetivos permanentes, pessoas.
B) relações espontâneas, comunicação definida, redes.
C) relações interpessoais, identidade cultura, vínculos explícitos.
D) estruturas definidas, metas, interesses espontâneos, cultura coletiva.
E) regras permanentes, estrutura, pessoas com papéis definidos, autoridade e divisão do trabalho.

34. O planejamento é uma função administrativa da qual depende o futuro de uma organização. O
planejamento estratégico:
A) observa, analisa e propõe programas e planos setoriais.
B) inicia-se na base da organização e atende a projeções externas.
C) deve definir os rumos do negócio, influenciando os ambientes interno e externo.
D) analisa as atividades-meio de uma organização e procura identificar as oportunidades dos setores.
E) considera a evolução dos processos e utiliza a visão sistêmica para assegurar o funcionamento do cenário.

35. O treinamento é um processo pelo qual o treinando deve ser:
A) um funcionário escolhido para ser líder.
B) uma pessoa destinada a melhorar sua remuneração.
C) um profissional que espontaneamente decidiu especializar-se.
D) um funcionário incentivado a melhorar comportamento e atitudes.
E) um indivíduo com bastante capacidade intelectual para mudar de cargo.
36. As novas características da Administração de Pessoas é:
A) Visão de presente e passado, ênfase nos controles operacionais, eficiência.
B) Eficiência interna; vários níveis hierárquicos, gerenciamento de processos.
C) Ênfase nos resultados, visão de futuro, ênfase na participação.
D) Benchmarking, liberdade, eficiência interna e rotinas.
E) Rotina, especialização de funções, eficiência.
37. O tema Qualidade pode ser explicado como.
A) enfoque de produtos ou serviços customizados para um país.
B) serviços ou produtos de primeira linha.
C) serviços ou produtos com atributos específicos destinados à exportação.
D) serviços especiais colocados à venda a preço baixo.
E) totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explícitas em implícitas.
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38. As práticas éticas beneficiam uma organização em três aspectos a saber:
A) reforça normas, divulga valores, instaura crenças.
B) concilia expectativas, incorpora valores, transcende limites.
C) aumenta a produtividade, diminui boatos e aumenta a comunicação.
D) melhora a imagem organizacional, capta interesses, antecipa soluções.
E) aumenta a produtividade, melhora a saúde organizacional, cria imagem pública positiva, minimiza
uma regulamentação governamental.
39. A restauração de arquivos é medida que objetiva:
A) estabilizar ou reverter danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo.
B) recuperar ou reparar objetos por meio de higienização e controle ambiental.
C) intervir direta ou indiretamente na busca de dados históricos relevantes.
D) desacelerar a degradação de documentos por tratamentos específicos.
E) contribuir para a preservação da integridade dos materiais,
40. Quando se lida com arquivo corrente, deve-se atentar para as seguintes recomendações:
A) recuperar o documento com fita adesiva quando for o caso.
B) dobrar levemente as folhas especiais na borda superior.
C) usar cola multicelulose para remendar rasgos.
D) usar, como marcadores, apenas clips metálicos.
E) folhear o livro com pouca saliva no dedo.
41. A função de gestão de documentos envolve as seguintes fases:
A) produção, utilização e conservação, destinação.
B) reprodução, utilização, destinação e reutilização.
C) produção, manejo recomposição, reutilização.
D) produção, reprodução, estabilização.
E) produção, utilização e descarte.
42. Assinale a alternativa que contém alguns fatores inibidores que comprometem a gestão de documentos.
A) Massa de documentos e tecnologia incipiente.
B) Papel histórico dos arquivos nacionais e legislações setoriais.
C) Limitações de ordem legal, tradições administrativas e complexidade dos governos nacionais.
D) Dificuldade de normas e procedimentos oriundos do Arquivo Nacional.
E) Emperramento na inspeção de arquivos correntes das administrações públicas.
43. Os arquivos, segundo a sua existência, podem ser:
A) Ativos e Restritos.
B) Públicos e Ativos.
C) Institucionais e Pessoais.
D) Ativos e Inativos.
E) Civis e Privados.
44. Pode-se incluir como deveres fundamentais do servidor:
A) reivindicar em qualquer Fórum ou Tribunal suas funções.
B) desempenhar a tempo, as atribuições do cargo/função ou emprego público de que seja titular.
C) exercer o poder em qualquer situação, desde que empossado em cargo Público.
D) utilizar avanços tecnológicos apenas no âmbito de sua Instituição.
E) usar de artifícios para procrastinar.
45. É vedado ao servidor Público:
A) o uso de crachás ou de veículos sem autorização.
B) iludir, desviar ou capacitar colegas sem autorização.
C) ser coerente com o erro, em função do espírito de solidariedade.
D) participar sistematicamente de movimentos governamentais ou grevistas.
E) permitir simpatias ou interesses de ordem pessoal que signifiquem vantagens ou prêmios.
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46. A motivação é mais do que meras técnicas. Conforme estudos na área, o comportamento dos indivíduos:
A) é causado pela sua maneira de perceber o mundo e pela necessidade de atingir metas.
B) é orientado em todas as instâncias pela remuneração.
C) pela parte de um pacote de benefícios.
D) é fruto do entrosamento com a chefia e com os colegas.
E) depende da posição que o funcionário ocupa na organização.
47. O papel da liderança é fundamental numa organização. Assim ela pode ser conceituada como:
A) capacidade de inspirar confiança e planejar.
B) administrar recursos tecnológicos e humanos.
C) capacidade de controlar e mudar rapidamente.
D) esforço e talento pessoal para efetivar transações organizacionais.
E) capacidade de influenciar pessoas a trabalharem na direção de metas e objetivos.

48. A Constituição da República, ao regulamentar o controle dos gastos públicos, estabeleceu dois tipos de
controle: o externo e o interno. O controle interno verifica, dentre outros aspectos,:
A) a transparência, os prazos e o tipo de contrato.
B) a legalidade da despesa, a legitimidade e a economicidade.
C) a legalidade da despesa, as ações de melhorias contínuas e o tipo de contrato.
D) as decisões do poder legislativo, a economicidade e a excelência operacional.
E) a satisfação do cliente, a definição de metas como medida de comparação e a economicidade.
49. Conforme o Decreto – Lei nº 200/67 a administração federal obedece aos princípios fundamentais de:
A) planejamento, organização, delegação, fiscalização e moralidade.
B) planejamento, centralização, execução, organização e fiscalização.
C) planejamento, delegação, coordenação e descentralização e finalidade.
D) organização, centralização, coordenação, fiscalização e transparência.
E) planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.

50. A Lei nº 8.883/94 define a modalidade de licitação entre quaisquer interessado para a venda de bens
móveis inservíveis como:
A) leilão.
B) convite.
C) concurso.
D) concorrência.
E) tomada de preço.

51. São princípios básicos da administração pública, observados nas três esferas do governo:
A) legalidade, eficiência, autonomia, autoridade e descontração.
B) legalidade, pessoalidade, transparência, eficácia e moralidade.
C) legalidade, impessoalidade, eficiência, finalidade e transparência.
D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
E) legalidade, impessoalidade, publicidade, transparência e delegação de competência.

52. Para prestar serviço de qualidade, o Governo organiza a função pública através de Leis. O Decreto Lei
200/67 divide a Administração pública em direta e indireta. Integra a administração pública indireta:
A) os ministérios, as secretarias de Estado, as autarquias e as empresas públicas.
B) Ministério da Educação, as organizações sociais, as empresas públicas e as autarquias.
C) as autarquias, as fundações públicas, as organizações sociais e as secretarias executivas.
D) as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas.
E) as fundações públicas, as sociedades de economia mista, as organizações sociais e as secretarias de
Estado.
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53. Com relação à organização da administração pública, assinale a afirmativa correta.
A) As autarquias são criadas por leis específicas, praticam atos característicos de Estado, com
personalidade jurídica de direito público. Os recursos humanos das autarquias estão sujeitos ao
regime jurídico previsto pela lei da instituição que a criou.
B) Fundações publicas são instituições com fins lucrativos criadas para desenvolver atividades que
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público.
C) Empresas públicas são instituições com fins lucrativos, atuam em áreas que o governo tenha
interesse, por isso tem personalidade jurídica de direito público.
D) As organizações sociais pertencem a administração indireta, são constituídas pelas associações civis
com fins lucrativos e são orientadas para atender o privado.
E) Sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de personalidade privada, criadas pelo governo
com capital exclusivamente de particulares.

54. Com relação às normas gerais sobre Licitações, analise as afirmativas e assinale a opção que aborda de forma
correta os princípios do processo licitatório os quais norteiam a conduta do administrador público.
A) O processo licitatório deverá seguir parcialmente o que está previsto no edital, o qual dá publicidade
ao processo.
B) O princípio da impessoalidade visa estabelecer, no edital, os critérios que não permitam dúvida no
julgamento das propostas.
C) O princípio da eficiência estabelece a racionalização da compra em todas as fases do processo
licitatório.
D) A probidade administrativa garante aos participantes do processo, apresentação de recurso sobre o
que o licitante se julgue prejudicado.
E) Princípio da isonomia estabelece no art. 37 da CF/88 que a licitação pode ocorrer com participação
de todos os concorrentes, desde que cumpram 75% das obrigações perante aos órgãos públicos a que
estejam sujeitos.

55. A licitação destina-se a garantir o princípio constitucional de isonomia. A seleção da proposta mais
vantajosa será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da:
A) impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, moralidade, finalidade, eficiência,
publicidade, julgamento objetivo e transparência.
B) legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.
C) legalidade, impessoalidade, eficiência, vinculação ao instrumento convocatório, respeito ao
fornecedor, moralidade, finalidade e transparência.
D) legalidade, eficiência, publicidade, transparência, respeito ao cidadão, probidade administrativa,
finalidade e eficácia.
E) impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, moralidade, finalidade, transparência,
julgamento objetivo, igualdade e publicidade.

56. Com relação ao Regime Jurídico Único, é correto afirmar que:
A) a investidura no cargo depende da necessidade do serviço.
B) a redistribuição é uma forma de provimento de cargo quando extingue-se órgãos.
C) é facultado ao servidor a conversão de pelo menos 1/3 de suas férias, em abono pecuniário.
D) cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional.
E) a vacância de um cargo se dá por exoneração, promoção, readaptação, recondução e reversão.
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57. A Lei 8.112/90 e suas alterações, que institui o regime Jurídico Único estabelece que:
A) servidores públicos são os que integrados em cargos e empregos, mantêm com o Estado e com as
pessoas jurídicas de direito público da administração vínculos de trabalho profissional.
B) o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório de 24
meses durante o qual passará por uma avaliação de desempenho.
C) servidor público mantém com o Estado um vínculo de natureza social. O exercício de sua função
prevê qualificação como cidadão e não qualificação técnica profissional.
D) servidor público, quando bem avaliado no estágio probatório, adquire estabilidade com dois anos de
efetivo exercício.
E) independente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião de suas férias, um adicional
correspondente a 1/3 do abono pecuniário, acrescido de 1/3 de abono constitucional e 1/2 do décimo
quarto salário.
58. Com relação às concessões permitidas ao servidor público, assinale a alternativa correta.
A) Ao servidor estudante será concedido horário especial sem necessidade de compensação de horário
de trabalho para reposição da jornada de trabalho.
B) O servidor público poderá ausentar-se sem qualquer prejuízo do serviço para tratamento da própria
saúde e da pessoa da família sem prejuízo de remuneração.
C) Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, sem necessidade de
comprovação por junta médica oficial, independente de compensação de horário.
D) O servidor público poderá ausentar-se sem qualquer prejuízo por um dia para doação de sangue, dois
dias para se alistar como eleitor, dez dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de pai,
mãe ou irmã(o).
E) O servidor público poderá ausentar-se sem qualquer prejuízo por um dia para doação de sangue, dois dias
para se alistar como eleitor, oito dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge,
companheiro, pais, padrasto ou madrasta, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

59. Pela Constituição Federal a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, visando:
A) seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
B) a garantia e o acesso ao mercado de trabalho e ao exercício da cidadania.
C) a garantia dos direitos humanos e a difusão de uma ética nacional.
D) sua qualificação profissional e ingresso no mercado de trabalho.
E) a expansão dos saberes e do exercício da democracia.

60. Nas práticas organizacionais, a responsabilidade causal, do ponto de vista ético, significa:
A) alguém causou um problema e deve denunciar o infrator.
B) alguém causou um problema e só deve manifestar-se quando solicitado.
C) alguém causou um problema e deve pedir, obrigatoriamente, a orientação do chefe.
D) alguém causou um dano, ou falha, e pode colocar a culpa em terceiros, quando couber.
E) alguém causou um dano ou problema e tem a responsabilidade de corrigir a situação.
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