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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

01 – Assinale a alternativa correta com relação ao texto.
O planeta movido a petróleo
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a)

Sem energia não há sociedade humana. Essa
afirmação categórica é tão verdadeira quanto o fato de
que sem energia não haveria sequer seres humanos.
Todas as formas de energia provêm do Sol e são
armazenadas na natureza. Nosso corpo vive por
processar carboidratos, gorduras e proteínas, capazes
de liberar energia para manter nossa temperatura
média, de 37 graus centígrados, e nossa sobrevivência,
nos movimentar, trabalhar, respirar e pensar. A
sociedade vive da energia retirada principalmente dos
derivados de petróleo. Ela é necessária para a
existência e o funcionamento da sociedade, pois é
apenas uma ampliação em larga escala dessa exigência
no próprio corpo humano.
Por isso, todas as nações buscam
permanentemente fontes de energia para garantir essas
mesmas atividades essenciais: sobreviver (cozinhar e
tomar banho), movimentar-se (transportes), trabalhar
(indústria, comércio e agricultura), manter a
temperatura ambiente (calefação e ar-condicionado) e
pensar (lazer, informática etc.).
Neste momento do século XXI, a humanidade
vive o mesmo dilema de uma pessoa comilona e obesa
que se vê, de repente, com muita gordura no corpo e
correndo o risco de ficar sem comida. As fontes
tradicionais de energia estão se esgotando num futuro
não muito distante, e, simultaneamente, o planeta está
armazenando energia demais no lugar errado, o que
provoca o aquecimento global da atmosfera.
Ao queimar materiais como lenha, petróleo,
xisto, carvão, gás natural e outros, o homem utiliza
apenas parte da energia do Sol armazenada neles; a
outra parte é liberada na atmosfera, sob forma de
gases, que também retêm calor. Em todos os casos,
estamos queimando ou liberando carbono.
Em razão disso, a atmosfera está se tornando
obesa de carbono, principalmente na forma de dióxido
de carbono (CO2). Da mesma maneira que uma pessoa
obesa tem de mudar a dieta alimentar, o ser humano
precisará diversificar sua cesta energética e utilizar
menos o petróleo, que era seu combustível mais
calórico, econômico e fácil. Os problemas atuais de
energia e meio ambiente são duas faces da mesma
moeda.
Paulo Montóia

O Sol é o responsável por armazenar e processar todas as
formas de energia presentes na natureza.
b) O petróleo está se esgotando, razão pela qual o planeta
precisa fazer uso de fontes mais calóricas de energia.
c) A garantia da realização das atividades essenciais às nações
está diretamente ligada à utilização das formas de energia
provenientes do petróleo.
d) Para o ser humano executar trabalhos rotineiros, bem como
respirar, pensar, movimentar-se, é necessário que ele faça
uso da energia armazenada em seu corpo, de forma que a
temperatura deste nunca exceda 37º C.

02 – Os problemas atuais de energia e meio ambiente são duas
faces da mesma moeda (linhas 42 e 43), pois
a)

o homem utiliza apenas parte da energia do Sol armazenada
na lenha, petróleo, xisto, carvão, gás natural e outros, e,
concomitantemente, essa mesma quantidade também é
armazenada pelo planeta.
b) todas as nações buscam, simultaneamente, fontes de energia
para garantir as atividades necessárias à sobrevivência de
seu povo.
c) as fontes tradicionais de energia estão se esgotando e, ao
mesmo tempo, o planeta está armazenando grande
quantidade de energia no lugar indevido.
d) o homem consome petróleo em grande quantidade, e,
contrapartida, o planeta guarda, a cada dia, menos dióxido
de carbono (CO2)

03 – No segundo parágrafo do texto, o autor estendeu o grau de
comparação entre corpo humano e sociedade ao enumerar
atividades essenciais para nós em paralelo com as da sociedade.
Contudo, um dos pares enumerados não respeitou a mesma
lógica empregada na composição dos demais, provocando
ruptura na regularidade. Assinale a alternativa que contém esse
par irregular.
a)
b)
c)
d)

trabalhar – indústria, comércio e agricultura
sobreviver – cozinhar e tomar banho
movimentar-se – transportes
pensar – lazer, informática

04 – Em qual alternativa o trecho revela o grande e atual desafio
da humanidade em relação à energia?
a)

“Em todos os casos, estamos queimando ou liberando
carbono.”
b) “a humanidade vive o mesmo dilema de uma pessoa
comilona e obesa”
c) “A sociedade vive da energia retirada principalmente dos
derivados de petróleo.”
d) “o ser humano precisará diversificar sua cesta energética e
utilizar menos o petróleo”
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05 – Observe:

09 – Para a classificação do predicado das frases abaixo,
coloque (1) verbal, (2) nominal e (3) verbo-nominal. Depois
assinale a alternativa com a seqüência correta.

I- Farei uma proposta a você.
II- Natália beijou seu amigo, à despedida.
III- Joaquim tinha indicado o livro às irmãs.
Substituindo os termos destacados por pronomes oblíquos
átonos, a alternativa correta, quanto à colocação, é:
a)
b)
c)
d)

Lhe farei, beijou-o, o tinha indicado
Far-lhe-ei, o beijou, o tinha indicado
Lhe farei, o beijou, tinha o indicado
Far-lhe-ei, beijou-o, tinha indicado-o

a)
b)
c)
d)

06 – Observe os textos:
I)

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro
– Em que espelho ficou perdida a minha face?

Encerraram-se, depois de um mês, as buscas ao corpo do
jornalista da TV Globo Tim Lopes. Depois de analisarem os
fragmentos de ossos, precisou-se, apenas, de uma costela para o
DNA do repórter. Confirmou-se, assim, a morte de Lopes aos 51
anos.

III) De repente, não mais que de repente
Fez-se triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente

No texto acima, há:
a)
b)
c)
d)

IV) Ah! Enquanto os destinos impiedosos
Não voltam contra nós a face irada,
Façamos, sim façamos, doce amada,
Os nossos breves dias mais ditosos.
A locução adjetiva está presente apenas em:

a)

O choque havia sido muito forte. Era verdade que ele não
sabia como agir naquela situação.
b) Respirando fundo, apanhou a folha, dobrou-a conforme
tinha vindo e guardou-a outra vez no envelope.
c) E agora? Ele tinha aberto uma carta que não estava dirigida
a ele. Portanto, não poderia apresentá-la aos avós.
d) Simplesmente deixou que os mais velhos se desabafassem,
enquanto, talvez, encontrassem nele a firmeza de uma rocha.

07 – Leia:
O pardalzinho nasceu
Livre. Quebraram-lhe a asa.
Sacha lhe deu uma casa,
Água, comida e carinhos.

a)
b)
c)
d)

no

texto

acima,

classificam-se

objeto indireto e objeto indireto.
adjunto adnominal e objeto indireto.
objeto indireto e adjunto adnominal.
adjunto adnominal e adjunto adnominal.

08 – Com relação à acentuação das palavras em destaque nas
alternativas seguintes, marque C para certo, E para errado e,
depois, assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) O terrorismo desconhece as fronteiras dos países.
( ) Liberdade pressupõe maleabilidade dos cérebros.
( ) Para se compôr um bom samba, é preciso um bocado de
tristeza.
( ) Quem se acostumou com a gratuidade das coisas não quer
saber de trabalho árduo.
a)
b)
c)
d)

C-C-C-C
E-C-C-E
C-C-E-C
C-E-C-C

Duas formas verbais na voz passiva e duas na ativa.
Três formas verbais na voz passiva e uma na ativa.
Três formas verbais na voz ativa e uma na passiva.
Uma forma verbal na voz passiva, uma na ativa e duas na
reflexiva.

11 – Em qual alternativa há uma oração subordinada adjetiva?

I e II
II e III
III e IV
IV

Os termos destacados,
respectivamente em

3, 2, 1, 3
3, 1, 1, 2
1, 2, 3, 3
2, 3, 1, 2

10 – Leia:

II) A maior pena que eu tenho,
punhal de prata,
não é de me ver morrendo,
mas de saber quem me mata.

a)
b)
c)
d)

( ) Uma a uma, pela rua escura, vão chegando as elegantes
mocinhas.
( ) Após tantas dores, o apaixonado virou um poeta de muito
valor.
( ) Os imigrantes invadiram a prefeitura enlouquecidos, com
ódio e pedras nas mãos.
( ) Todas as tardes, as pobres viúvas apareciam chorosas à
janela.

12 – Assinale a alternativa em que o plural do substantivo
destacado está incorreto.
a) E ficavam a tarde toda em ingênuos bate-bocas de meninos.
b) Se gosto da Banda? A parede do meu quarto está forrada de
pôsters!
c) Existiam sempre doces meles no cantinho direito do
armário.
d) Usava o mesmo biquíni em todos os verãos.

13 – Assinale a alternativa que apresenta somente discurso
direto.
a)

“ – Lanche?
A aeromoça, com bandejas.”
b) “Tudo perdido.
Seria preciso recomeçar – mas terá ele forças? Terá tempo?”
c) “– O que pretende? – indagou rispidamente.
Ela balbuciou que não queria nada.”
d) “Não pareceu de urgências. Disse (novidade!) que a pressa
era inimiga da perfeição.”
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14 – Assinale a alternativa em que um termo da frase pode ser
classificado tanto como adjunto adverbial quanto como adjunto
adnominal.
Vagarosamente, ele partiu alinhavando, em meu coração,
uma imensa saudade.
b) Atônitos, os moradores saíram à rua para verificar o estrondo.
c) A professora de Português observava os alunos da classe.
d) Com ternura, os pais acariciavam o filho doente.

19 – Observe:
I-

a)

15 – Com relação à regência dos nomes em destaque, assinale a
alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

Meu primo é entendido de mecânica.
Confiança é essencial a quem quer vencer.
Devemos ser generosos com os menos favorecidos.
A polícia deteve um rapaz suspeito de fazer parte do grupo
que assaltou a joalheria.

16 – Assinale a alternativa em que todas as palavras destacadas
são formadas pelo mesmo processo.
a)
b)
c)
d)

“Queria ir embora, queria ficar. Incessante luta.”
“Incrível, mas é possível queimar calorias sentado.”
“Nos quadros de Dalí, residem o ilogismo e o enigmático.”
“Antigamente, as moças chamavam-se ‘mademoiselles’ e
eram todas mimosas e prendadas.”

1- Outra vez ____ de preço hoje o açúcar e o café, portanto
moderem no consumo deles. (sobe, sobem)
2- Infelizmente ____ grandes asneiras nos discursos dos
políticos fanáticos. (chove, chovem)

II- 1- Foi um bando de marginais que ____ a mansão do
milionário da informática. (roubou, roubaram)
2- A maioria dos turistas já ____ a seus países com medo
da gripe suína. (retornou, retornaram)
III- 1- No acidente de 11 de setembro, o piloto terrorista e todos
os passageiros inocentes ____ (morreu,morreram)
2- Os artistas chegaram. ____ de cantores que apresentarão
também suas composições. (Trata-se,Tratam-se)
IV 1- O amor ou o ódio exagerados nos ____ apreensivos e
cautelosos. (deixa, deixam)
2- Um ou outro evento misterioso sempre ____ no velho
casarão colonial. (acontecia, aconteciam)
Ao preencher corretamente as lacunas acima, observa-se a possibilidade
de mais de uma concordância verbal nas duas orações de:
a) I e II
b) II
c) III e IV
d) IV

17 – Leia:

20 – Observe:

I-

Quando saímos do batel, disse-nos o Capitão que seria bom
que fôssemos diretamente à cruz.

“Meses depois fui para o seminário São José. Se eu pudesse
contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria
mais que todas as vertidas desde Adão e Eva.”

II- “Levamos-te cansado ao teu último endereço
Vi com prazer
Que um dia afinal seremos vizinhos
Conversaremos longamente
De sepultura a sepultura
No silêncio das madrugadas.”

a)
b)
c)
d)

predicativa e completiva nominal.
subjetiva e completiva nominal.
objetiva direta e predicativa.
objetiva direta e subjetiva.

21 – Observe:

III- “A pobreza do eu
A opulência do mundo
A opulência do eu
A pobreza do mundo”
As figuras de linguagem presentes nos textos acima são,
respectivamente,
a)
b)
c)
d)

Há no período duas orações subordinadas substantivas, que se
classificam como

I- A verdadeira felicidade depende da educação da juventude.
II- Desejoso de glória, o artista vivia eterno conflito.
III- Desanimar, nunca! O desengano deve trazer a certeza de
outra esperança.
IV- O prédio era cercado de pinheiros por todos os lados.
É correto afirmar que há complemento nominal em:

hipérbole, eufemismo, antítese.
catacrese, metonímia, metáfora.
metonímia, metáfora, prosopopéia.
eufemismo, prosopopéia, hipérbole

a)
b)
c)
d)

18 – Leia:
Para um homem ver a si mesmo são necessárias três coisas:
olhos, espelho e luz.
Em apenas uma das alternativas seguintes, o trecho em negrito
deve receber a mesma classificação sintática do trecho em
destaque da frase acima. Assinale-a.
a) “Vem cá, Luísa, me dá tua mão.”
b) Hoje, diante de tanta violência, o povo vive com medo.
c) Adriano, durante um mês, deixou de sair, a fim de passar
no concurso.
d) A urbanização, efeito da industrialização da sociedade,
deve respeitar o meio ambiente.

I e II
II e III
III e IV
apenas IV

22 – Considere a regência verbal nas seguintes frases.
I-

A peça a que assistimos foi dirigida por um dramaturgo de
cujo nome não me lembro.
II- Estava rasgado o livro cujas páginas escrevi seu nome e
último endereço.
III- Essas são as propostas das quais todos os funcionários discordam.
Estão corretas
a)
b)
c)
d)
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23 – Em qual período encontramos dois advérbios de tempo?

28 – Leia:

a)

Todas ___ vezes em que o poeta ficava cara ___ cara com suas
emoções, despejava sobre o papel ___ mais belas palavras, mas estas
não correspondiam ___ sua verdade, e sim ___ que gostaria de ter.

Nunca valorizei tanto os conselhos de mamãe como
atualmente.
b) O Brasil está crescendo econômica, política e
tecnologicamente.
c) Atualmente, os alunos e professores estão preocupados com
a reforma ortográfica.
d) Ninguém soube me responder quando o diretor cobrará o
projeto exigido pela Secretaria de Educação.

24 – Leia:
Quando não se quer ou não se pode identificar claramente a
quem o predicado da oração se refere, surge o chamado sujeito
indeterminado.
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo do tipo de
sujeito ao qual o período acima se refere.
a)
b)
c)
d)

Alguma coisa bloqueava a porta por dentro.
Estiveram em meu apartamento na noite de ontem.
Faltaram argumentos consistentes para o advogado.
Alguém me disse que tu andas de novo amor, nova paixão.

a)
b)
c)
d)

)
)
)
)

Meu pai trouxe chocolates para mim comer.
A professora ficou aborrecida com nós todos.
É melhor que não pairem dúvidas entre ti e ele.
Esse dinheiro é para ti pagares tua faculdade.
C-E-E-C
E-C-C-E
C-E-C-E
E-E-C-C

26 – Leia o poema a seguir:
“Quando ontem adormeci
Na noite de São João
Havia alegria e rumor
Estrondos de bombas, luzes de Bengala
Vozes cantigas e risos
Ao pé das fogueiras acesas.”
Nele encontra-se o termo
a)
b)
c)
d)

objeto direto.
objeto indireto.
sujeito composto.
complemento nominal.

27 – Em qual alternativa destaca-se um tritongo?
a)
b)
c)
d)

maio
veia
coroei
deságuam

a)
b)
c)
d)

as / a / as / a / a
às / à / às / a / à
as / a / as / à / à
às / à / às / à / a

29 – Coloque (R) regular e (I) irregular nos parênteses abaixo,
de acordo com a classificação do verbo destacado. A seguir,
assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) Diga-me uma coisa, mas fale a verdade, não quero disfarce.
( ) Sempre folheio um livro, uma revista, antes de levá-los para
casa.
( ) Se ele trouxesse os relatórios, nós pensaríamos no projeto.
( ) A saudade é como Sol no Inverno: ilumina sem aquecer.
a)
b)
c)
d)

25 – Com relação ao emprego correto dos pronomes em
destaque, marque C para certo, E para errado e, em seguida,
assinale a alternativa com a seqüência correta.
(
(
(
(

Quanto ao emprego da crase, a seqüência que completa correta e
respectivamente o período acima é:

I, I, I, R
I, R, I, R
R, I, R, I
R, R, R, I

30 – Em qual das alternativas a concordância nominal está correta?
a)

Quando chegamos ao museu, já estavam aberto as portas e
os portões.
b) Seguem incluso as fichas de avaliação de aptidão física e o
novo relatório.
c) É necessário os uniformes de inverno para os alunos este mês.
d) Feitos todos os exercícios, entregou-os à professora.

31 – Leia:
Abri a porta. Percebi que alguma coisa estranha
acontecera naquela casa.
Juntando-se o primeiro período com o segundo, teremos uma
relação temporal em:
a)

Mal abri a porta, percebi que alguma coisa estranha
acontecera naquela casa.
b) Abri a porta, a fim de perceber o que poderia ter acontecido
de estranho naquela casa.
c) Quanto mais abria a porta, mais podia ver que alguma coisa
estranha acontecera naquela casa.
d) À medida que abria a porta, percebia que alguma coisa
estranha acontecera naquela casa.

32 – Considere estas frases:
I-

Conquanto a natureza tenha aclamado por socorro, o
desmatamento na Amazônia não cessa.
II- A secretária fez os relatórios como a diretora havia exigido.
III- Consoante o desejo dos vestibulandos, a prova do ENEM
será reformulada.
As conjunções em destaque exprimem, respectivamente,
relação de
a)
b)
c)
d)
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concessão, causa e comparação.
conformidade, causa e proporção.
proporção, conformidade e comparação.
concessão, conformidade e conformidade.

33 – Leia:

37 – Leia:

Se a seca chegasse não ficaria planta verde. Arrepiou-se.
Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim desde que ele se
entendera. (Graciliano Ramos)
A partir do texto acima (do qual foram retiradas todas as vírgulas),
assinale a alternativa que contém a correta pontuação dos períodos,
após a mudança da ordem de alguns termos das orações.
a)

Não ficaria planta verde, se a seca chegasse. Arrepiou-se.
Naturalmente, chegaria. Sempre tinha sido assim desde que
ele se entendera.
b) Não ficaria, se a seca chegasse, planta verde. Arrepiou-se.
Chegaria, naturalmente. Sempre, desde que ele se entendera,
tinha sido, assim.
c) Planta verde não ficaria se a seca chegasse. Arrepiou-se.
Naturalmente, chegaria. Sempre tinha sido assim, desde que,
ele se entendera.
d) Se a seca chegasse, planta verde não ficaria. Arrepiou-se.
Chegaria, naturalmente. Desde que ele, se entendera, sempre
tinha sido assim.

34 – Coloque 1 (predicativo do sujeito) e 2 (predicativo do
objeto). A seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

)
)
)
)

Feliz, Juliana deu a notícia ao pai.
Consideraram as atletas vencedoras.
Aquela revelação deixou todos aliviados.
Os jovens assistiram alegres aos jogos olímpicos.
2, 1, 2, 1
2, 1, 1, 2
1, 2, 1, 2
1, 2, 2, 1

E olhando para dentro da lata viu solida num canto a
industria aterradora, galpões e torres, fabrica de monoxido
pelas chamines. (Marina Colasanti)
Assinale a alternativa correta quanto à tonicidade das palavras do
texto acima.
(Obs.: Os acentos gráficos das palavras foram retirados
propositadamente.)
No texto há
a)
b)
c)
d)

4 proparoxítonas, 8 paroxítonas, 1 oxítona.
3 proparoxítonas, 9 paroxítonas, 2 oxítonas.
4 proparoxítonas, 10 paroxítonas, 1 oxítona.
3 proparoxítonas, 11 paroxítonas, 2 oxítonas.

38 – Em qual alternativa a classificação do pronome destacado
está incorreta?
a)

Estão querendo saber qual foi o resultado do jogo.
(interrogativo)
b) Homem algum precisa apenas de dinheiro para viver.
(indefinido)
c) Tais queixas, certamente todos já as fizeram.
(demonstrativo)
d) A vida é um cárcere, cuja chave é a morte. (pessoal)

39 – Leia:

José,____ testemunha, chegou ao tribunal com ____ sósia
como acompanhante e também com ____ champanha embaixo
do braço. Resolveu dar ____ telefonema surpreendente, ocasião
em que tropeçou, obtendo ____ entorse no joelho.

“O galo velho olhou de novo o céu, lastimou-se e mudou de
galho. Sentia fortes dores no corpo; custou, pois, a ajeitar-se.
Normalmente não reclamava da sorte, nem maldizia a vida,
entretanto, após aquela briga, não mais conseguia engolir os
desaforos do galo Valente. Aquele era o momento: ou despejava
as angústias, ou morria engasgado com elas.”

Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas
do texto acima?

Quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas do
texto acima, pode-se dizer que há

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

35 – Observe:

o, o, o, um, uma
o, a, a, uma, um
a, o, o, um, uma
a, a, a, uma, um

2 adversativas, 2 aditivas, 1 alternativa, 1 conclusiva.
1 conclusiva, 2 explicativas, 2 adversativas, 2 alternativas.
2 aditivas, 1 conclusiva, 1 adversativa, 2 alternativas.
1 aditiva, 1 alternativa, 1 explicativa, 1 conclusiva.

36 – Leia:
I-

O governador de São Paulo recebeu ________ do presidente
americano durante a ________ solene em homenagem aos
países latinos.
II- O temporal se anunciava, e o cheiro da destruição já era
_________ naquele vilarejo repleto de _______ italianos.
III- A ________ do meu cavalo Ventania foi escolhida a dedo
por mim, bem como a longa manta que esconde um pequeno
defeito em sua _________.

40 – Em qual alternativa o adjetivo rápido está no grau
superlativo relativo?
a)
b)
c)
d)

Ele foi o piloto mais rápido de sua época.
Seu raciocínio era excepcionalmente rápido.
Essa fase do aprendizado em geral é rapidíssima.
Mostrou-se mais rápido do que os outros competidores.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as
frases acima.
a)
b)
c)
d)

cumprimentos – sessão / iminente – imigrantes / sela – cauda
comprimentos – seção / eminente – imigrantes / cela – cauda
comprimentos – secção / iminente – emigrantes / sela – calda
cumprimentos – sessão / eminente – emigrantes / cela – calda
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

41 – O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso
extraordinário sobre a exigência de altura mínima de 1,55m,
prevista em Instrução do Comando da Aeronáutica, para o
candidato do sexo feminino ao concurso do EAGS, entendeu que
a)

o critério de altura não estava afinado com o princípio da
isonomia.
b) o porte físico não era essencial ao bom desempenho das
funções exercidas por um militar.
c) se tratava de exigência inteiramente inconstitucional, pois
dispensava tratamento desigual aos candidatos.
d) tal critério era inteiramente constitucional, visto que, para o
ingresso à carreira militar, exige-se certa compleição física.

42 – O Sargento BRASIL, nomeado escrivão de um Inquérito
Policial Militar em sua Unidade, e o Oficial encarregado do
Inquérito necessitarão analisar os saques efetuados na conta
bancária do indiciado a fim de efetuar as diligências necessárias
à completa elucidação dos fatos constantes dos autos do
Processo. Com base no exposto, analise as assertivas abaixo e
indique aquela considerada correta.
a)

Será impossível a verificação dos saques efetuados face ao
direito de privacidade, salvo mediante determinação de
agentes do Sistema Financeiro Nacional.
b) Não será possível a análise da movimentação bancária do
indiciado, devido à proteção constitucional aos sigilos
bancário e fiscal.
c) A possibilidade, em tese, de quebra do sigilo bancário
ofende a Constituição da República.
d) O sigilo bancário poderá ser quebrado mediante
determinação judicial

43 – Nós,

representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Com base no texto acima, constante do preâmbulo da
Constituição Federal de 1988, analise se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as afirmativas abaixo e, a seguir, indique a opção com a
seqüência correta.
( ) A titularidade do Poder Constituinte pertence ao Chefe do
Poder Executivo Federal (Presidente da República).
( ) Quanto à forma, a Constituição Federal de 1988 classifica-se
como dogmática.
( ) A Constituição Federal de 1988, conforme classificação
quanto à sua origem, foi votada.
( ) A Carta Constitucional de 1988 foi outorgada pelo povo
brasileiro.
a)
b)
c)
d)

F,
F,
V,
F,

F, F, F
V, V, F
F, V, V
V, F, V

44 – Com base nos conceitos contábeis de Amortização e
Depreciação, classifique as assertivas abaixo em (V) verdadeira
ou (F) falsa e, em seguida, assinale a opção com a seqüência
correta.
( ) A depreciação é anual quando calculada e contabilizada uma
única vez no ano.
( ) A exemplo do que ocorre com a Depreciação, a Amortização
também poderá ser calculada e contabilizada mensalmente.
( ) Contabilmente, depreciar significa considerar como Despesa
ou custo de um período, parte do valor gasto na compra dos
Bens de Uso da empresa.
a)
b)
c)
d)

V, V,V
F, V, V
V, F, F
F, F, V

45 – Na escrituração da compra de um automóvel, o contador de
uma empresa lançou, indevidamente, o valor referente na Conta
Imóveis. Com base nos conhecimentos acerca da escrituração
contábil, assinale a alternativa incorreta.
a)

A correção poderia ser efetuada mediante estorno do
primeiro lançamento e escrituração correta do Fato.
b) A correção poderia ser realizada mediante transferência do
débito da Conta Imóveis para a conta Veículos.
c) A conta a ser debitada, na escrituração da compra do
automóvel, deveria ser Veículos.
d) O erro de escrituração em questão é a Inversão de Contas.

46 – ___________Pública caracteriza um dispêndio de recursos
do patrimônio público, representado essencialmente por uma
saída de recursos financeiros, imediata – com redução de
disponibilidades – ou mediata – com reconhecimento dessa
obrigação.
a)
b)
c)
d)

Receita
Despesa
Utilidade
Legalidade

47 – De acordo com os critérios de avaliação de estoques,
relacione as colunas e marque a alternativa com seqüência
correta.
1- Preço Específico

2- PEPS

3- UEPS

4- Custo Médio
Ponderado Móvel
a)
b)
c)
d)
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2, 1, 4, 3
3, 1, 4, 2
2, 4, 1, 3
3, 4, 1, 2

( ) Por
este
critério,
atribuem-se aos estoques os
custos mais antigos.
( ) Consiste em atribuir, a
cada unidade do estoque, o
preço efetivamente pago por
ela.
( ) Por este critério, as
mercadorias estocadas serão
sempre valoradas pela média
dos custos de aquisição.
( ) Por
este
critério,
atribuem-se aos estoques os
custos mais recentes.

48 – __________________ estão relacionadas à Escrituração,
que, no Diário, será completa, em idioma e moeda corrente
nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza, por
ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco
nem entrelinhas, borradura, rasuras, emendas e transportes para
as margens.
a)
b)
c)
d)

Formalidades intrínsecas
Formalidades extrínsecas
Termo de encerramento
Formalidades externas

49 – A apuração simplificada do Resultado do Exercício de uma
empresa de prestação de serviço pode ser resumida em uma única
operação: confronto das Receitas com as Despesas. Quando as
Receitas superarem as Despesas, a diferença será
a)
b)
c)
d)

lucro.
prejuízo.
conta transitória.
apuração de impostos.

50 – Considerando cada uma das Contas abaixo, que
representam Bens, Direitos e Obrigações da empresa NKA S/A,
com seus respectivos valores em moeda, assinale a alternativa
que indica a Situação Líquida Patrimonial da empresa.
Cartões de crédito a receber ......... $ 10.000
Promissórias a receber ................. $ 15.000
Duplicatas a pagar ........................ $ 2.000
Duplicatas a receber ..................... $ 12.000
Impostos a pagar .......................... $ 5.000
Móveis e Utensílios...................... $ 10.000
Caixa ............................................ $ 20.000
a)
b)
c)
d)

possibilidade de excluir e redigitar termos que não queremos
mais utilizar. Quais são as teclas que podemos utilizar para
excluir parte de um texto elaborado no Word?
a)
b)
c)
d)

Insert e Shift
Delete e Scroll lock
Backspace e Shift
Delete e Backspace

54 – As teclas de atalho são importantes porque permitem
agilizar a execução das operações. Assim sendo, correlacione as
teclas de atalho com as suas respectivas funções.
1234-

Ctrl T
Alt F4
Alt Tab
Ctrl Esc

a)
b)
c)
d)

4, 1, 3, 2
3, 2, 1, 4
4, 1, 2, 3
1, 4, 3, 2

(
(
(
(

)
)
)
)

Abre o menu “iniciar”.
Seleciona todo o conteúdo de um texto.
Fecha a janela do programa em operação.
Possibilita alternar entre a visualização das
telas dos programas abertos.

55 – Nas alternativas seguintes aparecem fases dos convênios
celebrados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública,
exceto em:
a)
b)
c)
d)

ajuste
execução
proposição
prestação de contas

56 – Classifique as afirmativas em (V) verdadeiro ou (F) falso e
assinale a alternativa correta, no que tange a contratos
administrativos.

Positiva ou Passivo a descoberto.
Deficitária.
$ 67.000
$ 60.000

I-

51 – Qual o valor do custo das mercadorias vendidas (CMV)
considerando:
• EI = estoque inicial de mercadorias = R$ 5.000,00
• C = compras de mercadorias = R$ 20.000,00
• EF = Estoque final de mercadorias = R$ 12.000,00
a)
b)
c)
d)

53 - A edição de um texto utilizando-se o Word é facilitada pela

R$ 37.000,00
R$ 32.000,00
R$ 17.000,00
R$ 13.000,00

o fato de a administração ser parte de um contrato significa
obrigatoriamente que esse contrato seja administrativo, de
direito público.
II- os contratos administrativos concluem-se para o funcionamento
do serviço público, estão submetidos a regime de direito público
e são informados por princípios do direito público.
III- o contrato administrativo tem como característica a
reciprocidade de compensação.
a)
b)
c)
d)

I, II e III são falsas.
somente I e II são verdadeiras.
somente II e III são verdadeiras.
somente a III é verdadeira.

para mais ou para menos, no Patrimônio Líquido. São também
denominados Fatos

57 – __________________ é ação, de índole constitucional,
colocada à disposição do indivíduo para a salvaguarda de direito
líquido e certo coibido por ilegalidade ou abuso de poder, levados
a efeito por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições no Poder Público.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

52 – Fatos Modificativos são aqueles que acarretam alterações,
Mistos.
Qualitativos.
Permutativos.
Quantitativos.
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Direito de Petição
Direito de certidão
Mandado de segurança
Princípio do Juiz Natural
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58 – Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)
b)
c)
d)

A convalidação não produz efeitos retroativos.
A anulação não retroage, ou seja, seus efeitos são ex nunc.
A revogação não retroage, ou seja, seus efeitos são ex nunc.
A revogação de um ato administrativo ocorre por razões de
ilegalidade.

59 – A inexecução total ou parcial do contrato dá, à
Administração, a prerrogativa de aplicar sanções de natureza
administrativa. Sobre este tema, verifique, dentre as alternativas
abaixo, aquela que apresenta informação correta.
a) Não é permitida aplicação de advertência.
b) A Declaração de Inidoneidade tem duração máxima de um ano.
c) Multas podem ser aplicadas juntamente com as demais
penalidades.
d) A Lei 8666/93 prevê suspensão de contratar com a
Administração por dez anos.

60 – Os contratos celebrados pela administração compreendem,
quanto ao regime jurídico, duas modalidades.
a)
b)
c)
d)

contrato de finalidade e contrato administrativo
contrato de interesse e contrato de direito privado
contrato de competência e contrato de procedimento
contrato de direito privado e contratos administrativos

pessoa jurídica, estimado em R$ 129.000,00, e que apresente
inviabilidade de competição, a Seção de Licitações da Base
Aérea de Rock Meier deverá providenciar o seguinte
procedimento:
inexigibilidade
pregão presencial
tomada de preços
dispensa em razão do objeto

62 – Leia as seguintes assertivas sobre o programa Excel 2000:
I- O arquivo gerado pelo Excel 2000 possui extensão (.xls).
II- Os botões que fornecem fácil acesso às tarefas mais comuns
encontram-se na barra de fórmulas.
III- Não é possível selecionar uma planilha inteira pressionando
simultaneamente as teclas CTRL + T.
IV- Para ocultar o Assistente do Office, Clip, basta clicar com o
botão direito do mouse sobre o personagem e escolher a
opção Ocultar no menu de atalho que aparece.
V- Para verificar a ortografia em uma planilha eletrônica, basta
selecionar a área desejada e, em seguida, dar um clique na
opção Ferramentas | Verificar ortografia na barra de menus.
Está(ão) incorreta(s) apenas a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

II e III.
I, II e III.
III apenas.
III, IV e V.

a)
b)
c)
d)

licença.
permissão.
aprovação.
homologação.

64 – Considerando a atuação e as prerrogativas das Forças
Armadas, dentro da sistemática da Constituição de 1988, analise
se são verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo e, a seguir,
indique a opção com a seqüência correta.
( ) As Forças Armadas possuem o dever de defender o país e
países vizinhos da América Latina, reunindo o Exército, a
Marinha e a Aeronáutica.
( ) As Forças Armadas têm a missão constitucional de garantir
a lei e a ordem.
( ) As Forças Armadas constituem-se no instrumento
institucional de defesa do Estado e da democracia.
( ) Dois princípios sobressaem com grande importância, quais
sejam, o da hierarquia e o da disciplina.
( ) O Serviço Militar é obrigatório, salvo apenas para as mulheres.
a)
b)
c)
d)

61 – Para efetivar a contratação de um determinado serviço de

a)
b)
c)
d)

63 – Qual é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo
qual a Administração Pública faculta àquele que preencha os
requisitos legais o exercício de uma atividade?

V, F, F, F, V
F, V, V, V, F
V, V, V, V, F
F, F, F, F, V

65 – Com base no que preconiza a Constituição Federal de
1988 sobre os direitos e garantias fundamentais, relativas à
inviolabilidade da liberdade de crença religiosa, marque
verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa com a
seqüência correta.
( ) O Estado deverá garantir o livre exercício dos cultos
religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
( ) O ensino religioso nas escolas públicas de ensino
fundamental se constituirá de disciplina obrigatória,
respeitando-se, porém, a liberdade de crença religiosa.
( ) Os Estados deverão estabelecer, dentro de seu nível de
competência, os valores tributários sobre as atividades dos
templos religiosos.
( ) A liberdade de crença religiosa carrega em seu interior
alguns elementos conceituais, como o direito ao exercício
de qualquer culto e a liberdade de fé.
a)
b)
c)
d)

V,
V,
F,
F,

V, F,
F, F,
F, V,
V, V,

F
V
V
F

66 – Qual princípio da Administração Pública diz respeito ao
desempenho e rendimento funcionais na prestação do serviço
público, buscando a melhor forma de organizar, estruturar e
disciplinar as atividades da Administração?
a)
b)
c)
d)
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princípio da eficiência
princípio da legalidade
princípio da impessoalidade
princípio da segurança jurídica

67 – É a mais recente das teorias administrativas e marca um 71 – Em
passo além da Teoria de Sistemas. Suas origens remontam às
pesquisas a respeito das organizações e seus ambientes.
a)
b)
c)
d)

Teoria Ambiental
Teoria da Contingência
Teoria do Conhecimento
Teoria da Análise Tecnológica

janeiro de 2008, o Ordenador de Despesas da Base
Aérea do Amapá solicitou, ao seu Oficial de Licitações, a
efetivação de reformas no hangar das aeronaves do Esquadrão
Millennium. Haja vista que o Orçamento ainda não havia sido
aprovado e, ainda, inexistia licitação para execução da obra, o
Oficial de Licitações assessorou o Comandante a não realizá-la.
Além das razões já mencionadas, a reforma no hangar seria
impossível, devido à inexistência de

a)

68 – Capitão Fernandes “pagou”

uma missão para a Sargento
Haline. Sargento Haline sabia que a missão era importante,
porém era uma missão nova, não sabia se suas habilidades, o
conhecimento que detinha e o tempo dado eram suficientes para
a execução de tal tarefa. Sabendo-se que a conclusão do trabalho
dependia do seu aceite e que Capitão Fernandes, um líder por
natureza, merecia sua dedicação, Sargento Haline aceitou a
missão. No dia e hora marcados, Sargento Haline, ao entregar o
trabalho pronto ao Capitão Fernandes, disse o seguinte:
“Capitão, aqui está o trabalho que o Sr. me pediu, não está
perfeito, no entanto, levando em consideração a situação e todas
as suas variáveis, foi o máximo que pude fazer, estou satisfeita e
espero que o resultado agrade o senhor também”.
Considerando os fatos apresentados, complete a frase: A
resposta da Sargento Haline à nova realidade imposta por seu
chefe é típica da visão do homem ___________ estudada na
__________________.
a)
b)
c)
d)

econômico, Teoria Clássica
organizacional, Teoria Estruturalista
social, Teoria das Relações Humanas
administrativo, Teoria Comportamental

69 – “Na

essência, ______________ constituem sistemas
computacionais capazes de proporcionar informação como
matéria-prima para todas as decisões a serem tomadas pelos
participantes tomadores de decisão dentro da organização e têm
como base um banco de dados interligado e integrado.”
a)
b)
c)
d)

TI
SIG
Feedback
Automações

dotação financeira para realização da obra antes da
aprovação do Orçamento.
b) crédito orçamentário previsto no Orçamento do exercício
financeiro corrente.
c) investimento para o planejamento da licitação e posterior
execução da obra.
d) receita corrente para fazer face às despesas do projeto.

72 – Através da extensão, é possível identificar que tipo de
conteúdo o arquivo contém. Isto posto, correlacione a 1ª com a 2ª
coluna e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta
1234-

TXT
HLP
BMP
HTM

a)
b)
c)
d)

1, 2, 3, 4
1, 4, 3, 2
3, 2, 4, 1
1, 3, 2, 4

(
(
(
(

)
)
)
)

texto
ajuda
imagem
páginas da internet

73 – A

opção ___________ evita que a última linha de um
parágrafo seja impressa no começo de uma nova página ou que a
primeira linha de uma página seja impressa no final de outra
página.
a)
b)
c)
d)

quebra de página
manter linhas juntas
manter com o próximo
controle de linhas órfãs/viúvas

70 – Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas opções abaixo e 74 – Relacione

as colunas e assinale a alternativa com a
seqüência correta.

assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual estão
intimamente ligados às idéias de organização racional do
trabalho (ORT) disseminadas por Taylor.
( ) A reengenharia pretende criar um processo inteiramente
novo e baseado em TI, por isso podemos afirmar que, no
seu propósito, ela se assemelha ao processo de melhoria
contínua.
( ) Benchmark significa um padrão de excelência que deve ser
identificado, conhecido, copiado e ultrapassado. Isso
permite comparações de processos e práticas administrativas
entre empresas para identificar “o melhor do melhor” e
alcançar um nível de superioridade e vantagem competitiva.
a)
b)
c)
d)

F, F, V
V, F, F
F, V, V
F, F, F

1- Pincel
2- AutoTexto
3- Colar Especial
4- Ponto de Inserção

a)
b)
c)
d)
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( ) Pequena linha vertical que indica
onde o texto será digitado.
( ) Recurso do Word que permite
vincular dois documentos.
( ) Recurso do Word que possibilita
copiar a formatação de um texto e
colar em outro texto selecionado.
( ) Recurso do Word que permite o
uso de atalhos para inserir nomes,
frases,
palavras
e
outros
caracteres
utilizados
com
freqüência.

3, 4, 1, 2
4, 3, 1, 2
4, 2, 3, 1
4, 3, 2, 1

Nº de Inscrição __ __ __ __ __ __ __

75 – A Teoria ___________ enfatiza que não há nada de
absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é
relativo. Tudo depende. Existindo uma relação funcional entre as
condições do ambiente e as técnicas administrativas necessárias
para o alcance eficaz dos objetivos da organização.
a)
b)
c)
d)

de Sistemas
da Relatividade
da Contingência
da Complexidade

76 – Dentro da Abordagem Burocrática da Administração,
verifica-se que a _____________ é o motivo que explica por que
um determinado número de pessoas obedece às ordens de
alguém, conferindo-lhe poder.
a)
b)
c)
d)

dominação
legitimidade
autoridade funcional
autoridade administrativa

81 – A Empresa Bandeirantes S/A contratou o serviço
terceirizado da Empresa Avro Ltda. para realizar a limpeza e a
manutenção das suas instalações. Qual técnica está sendo
praticada pela empresa contratante?
a)
b)
c)
d)

enxugamento
outsourcing
downsizing
just in time

82 – Qual característica não é referente à organização linear?
a)
b)
c)
d)

Aspecto piramidal
Centralização das decisões
Linhas formais de comunicação
Autoridade funcional ou dividida

77 – Na Era da Informação, doze temas básicos diferenciam a
nova economia da velha economia. Assinale a alternativa que
apresenta três desses temas.

83 – Um

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Digitalização, Mecanização e Automação.
Conhecimento, Redes Interligadas e Inovação.
Digitalização, Produção em massa e Automação.
Conhecimento, Mercados estáveis e Empresas que atuam
nacionalmente.

plano descreve um curso de ação em que precisa
proporcionar respostas às questões: O quê? Quando? Como? Onde?
e Por Quem? Os planos relacionados com métodos são denominados
procedimentos.
regulamentos.
orçamentos.
programas.

78 – Tendo por base o Princípio da Competência, assinale a
alternativa incorreta.
a)

Estabelece que as receitas e as despesas devem ser incluídas
na apuração do Resultado do período em que ocorrerem,
sempre de forma simultânea quando se correlacionarem
independentemente de seu recebimento ou pagamento.
b) Despesas serão consideradas no exercício a que
pertencerem, tenham sido ou não pagas.
c) Receitas serão consideradas no exercício em que forem
realizadas (geradas), tenham sido ou não recebidas.
d) Para que os resultados dos exercícios apurados pelas
empresas estejam de acordo com o que estabelece esse
princípio, não é preciso proceder às apropriações e aos
ajustes em contas somente de despesas.

79 – __________ significa proporcionar aos funcionários as
habilidades e a autoridade para tomar decisões que
tradicionalmente eram dadas aos gerentes.
a)
b)
c)
d)

Kaizen
Empowerment
Melhoria Contínua
Desenvolvimento de pessoas

80 – Juros Ativos é o mesmo que
a)
b)
c)
d)

juros passivos.
receitas de juros
despesas de juros.
aluguéis de juros.

84 – A contribuição da Teoria Comportamental para a Teoria
Administrativa é importante e definitiva por alguns aspectos.
Assinale a alternativa que não se caracteriza como contribuição
da Teoria Comportamental para a Teoria Administrativa.
a)
b)
c)
d)

Abordagem mais descritiva e menos prescritiva
Relatividade nas teorias da motivação
Conjunto organizacional
Ênfase nas pessoas

85 – Em relação aos benefícios e problemas da APO
(Administração por Objetivos), assinale (V) para verdadeiro e (F)
para falso e marque a alternativa com a seqüência correta.
( ) Aclareamento dos objetivos é um benefício da APO.
( ) Coerção sobre os subordinados é um benefício da APO.
( ) Papelório e formalização em excesso é um problema com a
APO.
a)
b)
c)
d)

V, V,V
V, F,V
F, F, F
F, V, F
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86 – “ _____________ é a maneira de governar organizações ou 90 – Classifique as assertivas abaixo como verdadeiras (V) ou
parte delas. É o processo de planejar, organizar, dirigir e
controlar o uso de recursos organizacionais para alcançar
determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz.”
a)
b)
c)
d)

Organização
Globalização
Administração
Burocratização

87 – Quais

são as variáveis básicas que
profundamente a Teoria Geral da Administração?
a)
b)
c)
d)

influenciam

falsas (F) e assinale a alternativa com a seqüência correta,
considerando os ditames da Contabilidade Pública.
( ) Receitas Tributárias são consideradas como de capital.
( ) Dívida Ativa representa débitos que a União tem para com
terceiros.
( ) Dívida Passiva significa débitos que a União tem para com
terceiros.
( ) Fixação e arrecadação representam estágios da receita
pública.
( ) Superávit do Orçamento Corrente é considerado receita de
capital.
a)
b)
c)
d)

tarefas, pessoas, tecnologia, ambiente e informação
tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia
tarefas, estrutura, ambiente e informação
pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia

F-F-V-V-V
V-F-V-V-V
F-F-F-V-V
V-V-V-F-F

91 – A
88 – Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas opções abaixo e
assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) A preocupação básica de Taylor foi eliminar o desperdício e
elevar os níveis de produtividade através da aplicação de
métodos e técnicas da Engenharia Industrial.
( ) “The one best way” está ligado ao estudo dos tempos e
movimentos realizados pelos teóricos da Administração
Científica, os quais focalizavam a melhor maneira de executar
uma tarefa e elevar a eficiência do operário.
( ) As Teorias Situacionais de Liderança são pouco atrativas ao
administrador, porque aumentam as opções e possibilidades
de mudar a situação para adequá-las a um modelo de
liderança, ou então mudar o modelo de liderança para adequálo à situação.
( ) A experiência de Hawthorme permitiu o delineamento dos
princípios básicos da Escola das Relações Humanas. Uma
das conclusões foi o apoio à idéia de que o comportamento
social do empregado equivale ao comportamento do tipo
máquina proposto pela Teoria Clássica.
a)
b)
c)
d)

V, F, V, V
F, F, V, V
V, V, F, F
V, V, V, F

89 – Analise as afirmações referentes às consagradas Teorias
Administrativas, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas
(F) e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.
I-

Na administração atual, não é possível a aplicação da
Administração Científica e da Teoria da Burocracia.
II- À medida que vão ascendendo profissionalmente em suas
instituições, médicos e advogados precisam agregar aos seus
conhecimentos as habilidades de um administrador.
III- Cada uma das Teorias Administrativas surgiu como resposta
aos problemas organizacionais mais relevantes de sua época,
sendo todas, potencialmente, aplicáveis às situações atuais.
a)
b)
c)
d)

somente I e II são verdadeiras.
somente I é falsa.
I, II e III são falsas.
I, II e III são verdadeiras.

Lei Orçamentária não conterá matéria estranha à
previsão da receita e à fixação da despesa, é o que determina o
Princípio da
a)
b)
c)
d)

unidade.
anualidade.
especificação.
exclusividade.

92 – Qual estágio da despesa que, segundo o disposto nos
art. 63, da Lei nº 4.320/64, e 36, do Decreto nº 93.872/86,
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor ou
entidade beneficiária, tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação ao
benefício?
a)
b)
c)
d)

empenho
pagamento
licitação
liquidação

93 – O Parque de Material Aeronáutico de Metrópolis, ao
efetuar, no exercício financeiro de 2007, a aquisição de 12.000
resmas de papel sulfite, a contratação de serviços de
manutenção de viaturas, e, ainda, a aquisição de 20 estantes
para computadores, exemplificou categorias de despesa
classificadas, respectivamente, como
a)
b)
c)
d)

corrente, corrente e de capital.
corrente, de capital e corrente.
de capital, de capital e corrente.
de capital, corrente e de capital.

94 – Vinte meses após o recebimento definitivo de uma obra
realizada em um órgão público, parte da estrutura do prédio
construído apresentou problemas estruturais, tendo sido
detectado vício construtivo, não resultante dos detalhamentos
constantes dos projetos. Tendo em conta os ditames de licitações
e contratos previstos, indique a alternativa correta.
a) A Administração e a empresa deverão dividir o prejuízo.
b) A Administração deverá, de pronto, realizar nova licitação
para sanar as pendências.
c) Apesar do recebimento definitivo, a contratada deverá
responsabilizar-se pelo ocorrido.
d) Face a ter recebido definitivamente o objeto, a
Administração deverá arcar com o prejuízo.
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95 – Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas opções abaixo e
assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) Burocracia e adhocracia possuem conceitos e características
semelhantes.
( ) Desenvolvimento Organizacional (DO) está relacionado com
os conceitos de mudança e de capacidade adaptativa da
organização à mudança.
( ) Empowerment significa o enfraquecimento das equipes no
sentido de restringir sua atuação, sua participação nas
decisões e autonomia no desempenho das tarefas.
( ) A Teoria Z é um modelo de administração participativa. A
empresa somente será eficaz se permitir que cada pessoa tenha
autonomia e liberdade para decisões sobre o próprio trabalho.
a)
b)
c)
d)

V, F, V, F
F, F, V, V
F, V, F,V
V, V, F, F

100 – ____________ é um modo de dissolução de contrato pela
vontade das partes.

96 – Relacione as colunas e, em seguida, marque a alternativa
com a seqüência correta.
1234-

99 – Sob a égide da Lei 8666/93, suas alterações posteriores e
legislações correlatas, relacione as colunas e assinale a alternativa
com a seqüência correta.
1- Modalidade Licitatória
( ) Técnica e Preço
2- Tipo de Licitação
( ) Tomada de Preços
( ) Concorrência
( ) Melhor Técnica
( ) Pregão
( ) Leilão
( ) Menor Preço
a) 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2
b) 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1
c) 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2
d) 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2

Clima Organizacional
Cultura Organizacional
Valores Organizacionais
Comportamento Organizacional

a)
b)
c)
d)

Resilição
Anulação
Rescisão
Vencimento do prazo

Rascunho

( ) É o estudo do comportamento de indivíduos e grupos em
função do estilo administrativo adotado pela organização.
( ) Significa o ambiente psicológico existente na organização
em decorrência do estado motivacional das pessoas.
( ) São crenças básicas a respeito do que é importante e que
constituem guias que orientam as práticas em um organização.
( ) É o sistema de crenças e valores compartilhados que se
desenvolvem dentro de uma organização ou dentro de uma
subunidade e que orienta o comportamento de seus membros.
a)
b)
c)
d)

2, 3, 4, 1
4, 2, 1, 3
4, 1, 3, 2
2, 1, 3, 4

97 – Podemos afirmar que as organizações e as empresas
modernas nasceram com a Revolução Industrial graças a uma
série de fatores. Aponte um desses fatores dentro das alternativas
abaixo.
a) A ruptura das estruturas corporativas da Idade Média.
b) O avanço tecnológico, juntamente com a manutenção das
corporativas de ofício.
c) A direta influência da Revolução Industrial nos princípios da
Administração de Empresas então utilizados.
d) A necessidade de uma regulação social como máscara do
capitalismo para a implantação de códigos autoritários.

98 – Podem ser consideradas disfunções da burocracia, exceto:
a)
b)
c)
d)

internalização das normas
categorização das decisões
hierarquização da autoridade
excesso de formalismo e papelório
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Rascunho
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