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Caro(a) Candidato(a), leia atentamente e siga as instruções abaixo.

01- A lista de presença deve, obrigatoriamente, ser assinada no recebimento do Cartão de Respostas e assinada novamente na 
sua entrega, na presença e nos locais indicados pelo fi scal da sala.

02- Você recebeu do fi scal o seguinte material:
 a) Este Caderno, com 80 (oitenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme  distribuição abaixo:

  Língua Raciocínio  Direito Direito Administração Administração
  Portuguesa Lógico Constitucional Administrativo Pública Geral
   e Quantitativo 

  01 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a 70 71 a 80

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

03- Verifi que se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de 
Respostas. Caso contrário, notifi que imediatamente o fi scal.

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfi ca de tinta 
na cor azul ou preta.

05- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno 
do quadrado, com caneta esferográfi ca de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

 Exemplo:

06- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classifi cadas com as letras (A, B, C, D e E), mas 
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma 
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

07- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 

transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
 b)  Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
 O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de 

respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, 
acarretando a eliminação do candidato. 

 Somente decorridas 3 horas e 30 minutos de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões.

08- Reserve os 30 (trinta) minutos fi nais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões não serão levados em conta.

A B C D E

Data: 13/01/2013 
Duração: 4 horas e 30 minutos

Concurso Público

ANALISTA EXECUTIVO
PERFIL 1
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto

O CENÁRIO ATUAL
 Vivemos em uma era de grandes conquistas. Os 

avanços científi cos, as vacinas, o computador, a internet, entre 
muitas outras novidades, trouxeram a fartura alimentar, a cura 
de doenças, maior velocidade na transmissão de informações e 
um potencial quase infi nito de conforto e diversão a uma parcela 
da população mundial. Porém, na contramão desse processo, 
encontra-se grande parte da população mundial, que se vê 
excluída de seus direitos básicos de cidadania, sem acesso 
à saúde, educação, água, moradia, informação e, além disso, 
tendo seus direitos à integridade física e moral constantemente 
violados.

 A essas questões somam-se outros graves problemas, 
como, por exemplo, a intolerância, verifi cada em seus mais va-
riados aspectos: político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de 
idade, de condição social, etc. Essa intolerância muitas vezes é 
levada a extremos, chegando à violência física, à xenofobia, ao 
racismo, à discriminação e a muitas outras formas de desrespei-
to ao outro. Também são frequentes as violações de princípios 
éticos, como a corrupção que, particularmente no Brasil, implica 
sérios prejuízos ao desenvolvimento social, político e econômico 
do país.

 O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo 
a existência dos seres vivos encontra-se em risco, devido, 
entre outros fatores, ao consumo sem limites e aos danos 
que vêm se infringindo ao meio ambiente: desmatamento, 
extinção de espécies, destruição da camada de ozônio, ex-
cesso de emissão de gás carbônico, poluição, aquecimento 
global, etc.

 Embora o quadro seja sombrio, é importante saber 
que a situação com a qual nos deparamos não é irreversível 
e não devemos nos acomodar. A História mostra que foram os 
sonhos e a crença no potencial criativo do ser humano o com-
bustível essencial para a mudança das sociedades ao longo 
dos tempos. 

Gislaine & Reinaldo, História em Movimento, Atica: São Paulo, 2012)

01. O primeiro parágrafo do texto está estruturado de modo a 
mostrar um contraste entre:
A) desenvolvimento científi co e atraso tecnológico
B) avanços científi cos e retrocesso político
C) progresso diversifi cado e exclusão social
D) conquistas tecnológicas e debilidades legais
E) ascensão material e perdas morais

02. “Vivemos em uma era de grandes conquistas”; “Porém, na 
contramão desse processo, encontra-se grande parte da população 
mundial”. 
A respeito do emprego do vocábulo sublinhado nos dois contextos, 
o comentário correto é:
A) uma mesma palavra pode apresentar signifi cados distintos
B) as palavras mudam de signifi cado conforme o número
C) alguns desvios de norma culta são aceitos no emprego in-

formal
D) certos vocábulos não são adequados à situação comunicativa 

em que se inserem
E) determinados vocábulos podem ser usados com sentido valo-

rizador ou pejorativo

03. “Os avanços científi cos, as vacinas, o computador, a internet, 
entre muitas outras novidades, trouxeram a fartura alimentar, a cura 
de doenças, maior velocidade na transmissão de informações e 
um potencial quase infi nito de conforto e diversão a uma parcela 
da população mundial”.
Nesse período do primeiro parágrafo, a estrutura mostra uma 
correspondência entre os termos do sujeito (avanços científi cos, 
vacinas, computador, internet) e os termos que servem de com-
plementos (fartura alimentar, cura de doenças, maior velocidade 
na transmissão de informações, conforto e diversão). Por essa 
correspondência, pode-se inferir que:
A) os avanços científi cos aludidos se referem à produção de vita-

minas
B) as vacinas aludidas curam doenças que provocavam grande 

número de óbitos
C) os computadores se espalharam rapidamente por todo o mundo
D) as informações passaram a circular em tempo mais curto
E) a internet passou a ser o meio de compras mais rápido e mais 

seguro

04. “A essas questões somam-se outros graves problemas, como, 
por exemplo, a intolerância, verifi cada em seus mais variados as-
pectos: político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de idade, de 
condição social, etc.”.
Sobre os componentes desse primeiro segmento do segundo 
parágrafo, a alternativa que traz uma afi rmação inadequada é:
A) o emprego do pronome demonstrativo essas se refere a um 

termo anteriormente expresso
B) os problemas já citados no parágrafo anterior são considerados 

graves pelo autor
C) a intolerância é somente um dos graves problemas encontrados 

no mundo atual
D) os adjetivos “político, religioso, étnico” mostram erro de con-

cordância
E) as formas “político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de 

idade, de condição social” enumeram aspectos variados de 
intolerância

05. Nos parágrafos 2º e 3º ocorre a presença de dois pontos(:); 
o emprego desse sinal de pontuação se deve:
A) no parágrafo 2º a uma explicação e no parágrafo 3º, a uma 

enumeração
B) no parágrafo 2º a uma enumeração e no parágrafo 3º, a uma 

exemplifi cação
C) em ambos os parágrafos a uma explicação
D) no parágrafo 2º a uma exemplifi cação e no parágrafo 3º, a uma 

explicação
E) em ambos os parágrafos a uma enumeração

06. A alternativa em que o valor do termo sublinhado está cor-
retamente indicado é:
A) “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a existência 

dos seres vivos encontra-se em risco,...” – conclusão
B) “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a existência 

dos seres vivos encontra-se em risco,...” – inclusão
C) “... devido, entre outros fatores, ao consumo sem limites” – ex-

plicação
D) “Também são frequentes as violações de princípios éticos,...” 

– oposição
E) “... como a corrupção que, particularmente no Brasil, implica 

sérios prejuízos ao desenvolvimento social, político e econômico 
do país” – comparação
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07. “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a exis-
tência dos seres vivos encontra-se em risco, devido, entre outros 
fatores, ao consumo sem limites e aos danos que vêm se infringindo 
ao meio ambiente: desmatamento, extinção de espécies, destrui-
ção da camada de ozônio, excesso de emissão de gás carbônico, 
poluição, aquecimento global, etc.”
Nesse segmento do texto, o emprego do etc ao fi nal indica que:
A) há outros fatores menos importantes que causam risco à exis-

tência dos seres vivos
B) existem outros elementos de risco para o ser humano de que 

o autor não se lembra
C) ocorrem outros tipos de aquecimento, além do citado anteriormente
D) deve haver outros fatores de risco desconhecidos do autor do texto
E) podem ser citados outros fatores, mas não são imprescindíveis 

no texto

08. Observe a charge abaixo.

Essa charge de Pelicano é adequada à seguinte passagem do texto:
A) “Porém, na contramão desse processo, encontra-se grande 

parte da população mundial, que se vê excluída de seus di-
reitos básicos de cidadania, sem acesso à saúde, educação, 
água, moradia, informação e, além disso, tendo seus direitos 
à integridade física e moral constantemente violados”

B) “O mais alarmante, contudo, é que hoje até mesmo a existência 
dos seres vivos encontra-se em risco, devido, entre outros fato-
res, ao consumo sem limites e aos danos que vêm se infringindo 
ao meio ambiente...”

C) “A essas questões somam-se outros graves problemas, como, 
por exemplo, a intolerância, verifi cada em seus mais variados 
aspectos: político, religioso, étnico, sexual, de gênero, de idade, 
de condição social, etc.”

D) “A História mostra que foram os sonhos e a crença no potencial 
criativo do ser humano o combustível essencial para a mudança 
das sociedades ao longo dos tempos”

E) “Também são frequentes as violações de princípios éticos, como a 
corrupção que, particularmente no Brasil, implica sérios prejuízos 
ao desenvolvimento social, político e econômico do país”

09. “A História mostra que foram os sonhos e a crença no potencial 
criativo do ser humano o combustível essencial para a mudança 
das sociedades ao longo dos tempos”; a visão que o autor do texto 
tem sobre a História é adequada à seguinte citação:
A) “Na verdade, não existe história, apenas biografi a” (Emerson)
B) “A história é um pesadelo do qual estou tentando acordar” 

(Joyce)
C) “A história é a ciência da infelicidade humana” (Queneau)
D) “A história é a mãe da verdade, testemunha do passado, exem-

plo e anúncio do presente” (Cervantes)
E) “A história é um romance que aconteceu; o romance é a história 

que poderia ter acontecido” (Goncourt)

10. O texto lido pode ser classifi cado como:

A) dissertativo expositivo, pois fornece uma série de informações sem 
a pretensão de defender qualquer linha ideológica de pensamento.

B) descritivo, já que fornece ao leitor características da sociedade 
atual

C) narrativo, visto que apresenta uma série de fatos em sequência 
cronológica

D) conversacional, porque, do primeiro ao último parágrafo, simula 
uma conversação com o leitor

E) dissertativo argumentativo, já que apresenta uma tese sobre o 
cenário atual e argumenta com sinais de esperança para o futuro

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO

11. Observe a sequência de números inteiros apresentada a seguir:

2, 4, 7, 12, 19, X, 43

O número indicado por X é:
A) 21
B) 30
C) 32
D) 36
E) 38

12. Observe a expressão apresentada abaixo:

A = 1,02134 + 0,97874 + 2 x 1,0213 x 0,9787 x (2 x 1,02132 + 3 x 
1,0213 x 0,9787 + 2 x 0.97872)

O valor de A é:
A) 8,0000
B) 9,2324
C) 10,9132
D) 12,8912
E) 16,0000

13. Sabendo-se que duas retas f(x) = ax + 6  e  g(x) = cx + 1 são 
perpendiculares e, além disso, f(g(x)) = g(f(x)), e a reta g(x) possui 
a menor inclinação possível, tem-se que os valores de a e c são, 
repectivamente:
A) -1 e 1
B) -2 e 1/2
C) -3 e 1/3
D) -4 e 1/4
E) -5 e 1/5

14. O número formado pelos algarismos de todos os números 
ímpares compreendidos entre 1 e 101, incluindo estes últimos, 
possui número de algarismos igual a:
A) 90
B) 93
C) 96
D) 98
E) 101

15. De uma urna contendo 20 bolas numeradas de 1 a 20, retira-
se uma bola ao acaso. Sabendo-se que o número dessa bola é par, 
a probabilidade de ele ser menor do que 15 é igual a:
A) 1/4
B) 3/10
C) 3/4
D) 7/10
E) 9/10
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16. Considere 3 conjuntos A, B e C quaisquer. A operação 
A(BC) equivale a:
A) (AB)  (AC)
B) (AB)  (AC)
C) (AB)  (AC)
D) (AB)  (AC)
E) (AB)  (AC)

17. A operação 6 equivale a:
A) 21/6

B) 61/2

C) 61/6

D) 26

E) 62

18. A razão entre a área e o perímetro de uma circunferência de 
raio R vale:
A) R/
B) /2
C) R/2
D) 2R
E) R/2

19. Um programa de computador foi executado durante 2 horas, 
20 minutos e 40 segundos. O tempo total, em segundos, dessa 
execução correspondeu a:
A) 5840
B) 6420
C) 7280
D) 8440
E) 9260

20. Observe a equação do segundo grau abaixo:

A diferença entre a maior raiz e a menor raiz vale:
A) 1/12
B) 1/8
C) 1/6
D) 1/4
E) 1/2

DIREITO CONSTITUCIONAL

21. A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu um imenso rol 
de princípios fundamentais, dentre os quais o que se relaciona à 
forma de governo é o:
A) federalista
B) republicano
C) democrático
D) soberano
E) popular

22. A Constituição de 1988 é muito criticada por ter previsto a presta-
ção de inúmeros serviços e a previsão de incontáveis direitos e garantias, 
individuais e coletivos, criando justas expectativas para os cidadãos mas 
encontrando limitações orçamentárias na maior parte dos entes públicos. 
Alguns doutrinadores defendem que nesse tema deve ser aplicada a 
reserva do possível. Dentre os princípios constitucionais fundamentais 
relativos à prestação positiva do Estado está o seguinte princípio:
A) integração regional
B) defesa da paz
C) convivência justa
D) não intervenção
E) livre organização

64
1
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23. No âmbito federal e de alguns Estados tem sido recorrente a 
instituição de leis que criam sistema de cotas, que é considerado como 
de ação afi rmativa buscando resgatar ou compensar situações pas-
sadas. Essas leis realizam o princípio constitucional fundamental da:
A) liberdade
B) separação
C) isonomia
D) intervenção
E) independência 

24. No sistema jurídico brasileiro, o Supremo Tribunal Federal é o 
guardião da Constituição, atuando como se fosse Corte Constitucional, 
mas também possuindo competência de órgão revisor das decisões de 
outros tribunais, além de competências originárias. Nesse panorama, 
no concernente ao controle de constitucionalidade, é correto afi rmar:
A) O controle abstrato das leis tem efeitos inter partes.
B) A declaração incidental de inconstitucionalidade atua com 

efeitos erga omnes.
C) A ação direta de inconstitucionalidade atinge leis municipais.
D) O Supremo Tribunal Federal é exclusivo para a declaração de 

inconstitucionalidade.
E) Havendo declaração de inconstitucionalidade erga omnes, há 

pronúncia de nulidade da lei.

25. Rui, médico, vê-se diante de situação em que pretende exercer 
um direito fundamental mas que não possui norma regulamentadora. 
Trata-se de norma cujo tema é atinente à competência da União. 
Nesse caso, o meio para reconhecer o direito do cidadão será o (a):
A) Habeas Corpus
B) Mandado de Segurança
C) Habeas Data
D) Mandado de Injunção
E) Ação Popular 

26. Na organização do Poder Executivo, nos termos da Cons-
tituição Federal, o Ministro de Estado deve ser escolhido dentre:
A) brasileiros natos ou estrangeiros maiores de vinte e um anos 

de idade
B) brasileiros natos ou estrangeiros autorizados a exercer ativida-

des políticas no Brasil
C) brasileiros natos ou naturalizados maiores de vinte e um anos 

de idade
D) brasileiros naturalizados maiores de vinte e um anos de idade, 

desde que ocupem cargos públicos efetivos
E) brasileiros natos maiores de vinte e um anos de idade no exer-

cício dos direitos políticos 

27. Nos termos da Constituição atuam diversos Conselhos, que 
são órgãos integrantes de determinado Poder da República. Dentre 
eles, o órgão de consulta do Presidente da República é:
A) Conselho Nacional de Justiça
B) Conselho Nacional do Ministério Público
C) Conselho da República
D) Conselho de Comunicação Social
E) Conselho Monetário Nacional

28. No caso de apresentação de emenda constitucional criando 
novos tribunais, o processo legislativo regulado pela Constituição 
Federal estabelece que:
A) por se tratar de matéria do Poder Judiciário, a apresentação 

deve ser de iniciativa do Supremo Tribunal Federal
B) uma vez proposta, a matéria deve ser discutida e votada em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos
C) uma vez aprovada, a emenda deve ser promulgada pela pre-

sidência do Superior Tribunal de Justiça
D) sendo matéria competente em determinado território, o tribu-

nal deve a proposta de emenda obter o apoio da Assembléia 
Legislativa local

E) uma vez rejeitada, a emenda pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa
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DIREITO ADMINISTRATIVO

31. No âmbito dos Estados vigora o modelo de agências reguladoras 
que controlam, como longa manus do Estado, determinados serviços 
públicos, não exercendo atividade econômica. Nesse caso, a pessoa 
jurídica que mais se mostra adequada às agências estaduais é a (o):
A) fundação
B) sociedade de economia mista
C) empresa pública
D) autarquia
E) serviço social autônomo 

32. Sérgio, Coordenador de atividades especiais da Secretaria 
de Planejamento e Gestão do Estado W, recebe consulta do mu-
nicípio de Aroeira sobre a possibilidade de aplicar, no âmbito da 
municipalidade, lei estadual que autoriza a contratação temporária 
de servidores públicos. Após analisar o problema, apresenta ma-
nifestação no seguinte sentido:
A) não existe tal possibilidade, vez que a estrutura do Estado, 

nesse caso, não pode ser transplantada para o município, como 
em outras espécies legislativas

B) é possível e a resposta deve ser positiva, pois se trata de tema 
que objetiva suprir as lacunas da organização legislativa municipal

C) não é possível, pois a aplicação da lei estadual colide com o 
sistema constitucional, que somente permite tal aplicação no 
caso de leis federais em qualquer assunto

D) não se revela possível, tendo em vista que as leis municipais 
decorrem da autonomia constitucional deferida para a organi-
zação dos entes federados

E) é possível, desde que haja autorização expressa dos órgãos do 
Executivo e do Legislativo de todos os entes da federação envolvidos

33. Na classifi cação dos agentes públicos, ressalta-se aquela exer-
cida pelos agentes políticos que atuam com plena liberdade funcional, 
submetidos ao regime dos subsídios. Nessa especial categoria fi gura o:
A) Delegado de Polícia
B) Deputado Federal
C) Procurador do Município
D) Advogado da União
E) Diretor da PETROBRAS

34. Nos momentos em que ocorrem eleições, comuns nas demo-
cracias, acorrem cidadãos interessados em participar do processo 
político. Uma dessas funções consiste na atuação como mesário 
eleitoral. Essa função caracteriza uma atividade como agente:
A) delegado
B) especial
C) honorífi co
D) administrativo
E) estatutário

35. A contratação realizada com recursos públicos obedece a 
determinadas regras. Com realização de diversos eventos inter-
nacionais, surgiu o confl ito entre a manutenção de cláusulas de 
sigilo e os princípios aplicáveis à Administração Pública. Nesse 
caso, deve prevalecer o princípio da:
A) moralidade
B) publicidade
C) efi ciência
D) razoabilidade
E) fi nalidade

36. Para a investidura em cargo efetivo de agente público, um 
dos requisitos previstos constitucionalmente consiste na seguinte 
exigência:
A) aprovação em concurso público de provas, cujo prazo de vali-

dade pode ser equivalente a um ano
B) eleição direta, mediante sufrágio universal, atendidos os requi-

sitos de idoneidade previstos em lei
C) indicação por partido político para ocupar o cargo passível de 

demissão ad nutum pelo chefe do serviço
D) nomeação para exercício de mandato fi xado em lei e submetido 

ao controle do Poder Legislativo
E) derivação de cargo originário para aquisição da vitaliciedade 

no cargo de provimento conexo

37. Clésio exerce função de confi ança na Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão, responsável pela análise das contratações 
realizadas pelo Estado, indicando eventuais irregularidades para 
correção. Ao analisar a contratação de empregado público admitido 
após aprovação em regular seleção pública, questionado sobre o seu 
enquadramento em regime jurídico responde que o adequado seria o:
A) estatutário
B) celetista
C) especial
D) comissionado
E) autônomo 

38. Nos termos da organização estabelecida constitucionalmen-
te, a criação de cargos, empregos e funções no âmbito do Poder 
Legislativo deve ocorrer mediante:
A) Decreto
B) Resoluçao 
C) Lei Ordinária
D) Lei Delegada
E) Emenda Constitucional

39. Após aprovado em concurso público, o servidor, nos termos 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo 
do Estado do Rio de Janeiro, é designado para:
A) emprego eventual
B) cargo delegado
C) estágio experimental
D) função em comissão 
E) cargo temporário 

40. Caio, servidor efetivo, é autorizado a realizar curso no ex-
terior pelo período de doze meses. Nos termos do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio 
de Janeiro, esse período é considerado como:
A) suspensão do cargo ocupado
B) exoneração provisória
C) tratamento para interesse particular
D) vacância temporária 
E) efetivo serviço

29. A Ação Declaratória de Constitucionalidade tem suas partes 
legitimadas no texto da Constituição Federal. Tal ação deve ser 
julgada pelo seguinte órgão:
A) Superior Tribunal de Justiça
B) Tribunal Superior do Trabalho
C) Supremo Tribunal Federal
D) Conselho Nacional de Justiça
E) Tribunal Regional Federal

30. Nos termos do Sistema Tributário Nacional instituído pela 
Constituição Federal, as contribuições sociais não incidem sobre:
A) receitas decorrentes de exportação
B) valores cobrados de serviços
C) importação de veículos automotores
D) pessoa natural que importe bens
E) operações mercantis
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41. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a licença por motivo 
de doença em pessoa da família será com vencimento e vantagens 
integrais nos primeiros:
A) três meses
B) seis meses
C) oito meses
D) dez meses
E) doze meses

42. O servidor público estadual, nos termos do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do 
Rio de Janeiro, tem direito a licença-prêmio pelo prazo de 3 (três) 
meses depois de cada:
A) anuênio ininterrupto de efetivo exercício 
B) biênio ininterrupto de efetivo exercício 
C) triênio ininterrupto de efetivo exercício 
D) quinquênio ininterrupto de efetivo exercício 
E) decênio ininterrupto de efetivo exercício 

43. Mévio, servidor estadual, é preso preventivamente, por or-
dem do Juiz da Vara Criminal. Durante o período em que durar o 
processo até a condenação defi nitiva, nos termos do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio 
de Janeiro, Mévio deixará de perceber:
A) metade do vencimento e vantagens
B) um terço do vencimento e vantagens
C) dois terços do vencimento e vantagens
D) a integralidade do vencimento e vantagens
E) um quarto do vencimento e vantagens

44. As reposições por servidores públicos à Fazenda, nos termos 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo 
do Estado do Rio de Janeiro, ocorrerão, regra geral, em parcelas 
mensais não excedentes, em relação ao vencimento, à:
A) décima parte
B) vigésima parte
C) trigésima parte
D) quadragésima parte
E) quinquagésima parte

45. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, o vencimento e as 
vantagens pecuniárias do funcionário não serão objeto de penhora, 
salvo quando se tratar de dívida relacionada com:
A) um contrato de cartão de crédito 
B) um fi nanciamento bancário
C) uma locação de imóvel 
D) a Fazenda Pública
E) um empréstimo consignado

46. O servidor Esculápio recebe consulta sobre a realização de 
reforma em monumento público que se encontra degradado pela 
ação do tempo e de vândalos. Em termos de obras públicas, o 
contrato que vier a ser efetuado atuará sobre:
A) equipamento administrativo
B) prédio público
C) empreendimento de utilidade pública
D) equipamento urbano
E) bem especial

47. Na exploração de rodovia, o contrato estabelecido pela Admi-
nistração Pública deve ser caracterizado como:
A) obra pública
B) concessão
C) serviços
D) tarifação
E) fornecimento

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

51. A burocracia, enquanto forma da dominação, se sustenta 
sobre o seguinte conhecimento:
A) Operacional
B) Técnico
C) Científi co
D) Racional
E) Organizacional

52. Os militares, à semelhança do Governo Vargas, propuseram 
uma reforma administrativa fundada no modelo racional-legal webe-
riano. A reforma idealizada pelos militares, também de característica 
autoritária, foi realizada no ano de:
A) 1963
B) 1964
C) 1966
D) 1967
E) 1970

53. De acordo com o art. 19 da Lei Complementar Nº 101, de 
04/05/2000, a despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder a 
receita corrente líquida da União, dos Estados e dos Municípios, 
nos seguintes percentuais, respectivamente:
A) 60%, 50% e 60%
B) 50%, 60% e 50%
C) 50%, 60% e 60%
D) 50%, 50% e 60%
E) 60%, 60% e 50%

48. O controle externo das contas do Governador do Estado é 
realizado pelo Tribunal de:
A) Orçamento do Estado
B) Contabilidade do Estado
C) Contas do Estado
D) Justiça do Estado
E) Finanças do Estado

49. Pablo Cuchara é servidor público e foi submetido a processo 
disciplinar sancionatório, estando sujeito a diversas penalidades disci-
plinares. Observados os princípios aplicáveis, o comentário correto é:
A) em obediência ao princípio da sumariedade, o servidor deve 

sofrer rápida punição sem direito a defesa.
B) a defesa do servidor poderá ser exercida pessoalmente, mesmo 

sem ter ele habilitação legal como advogado
C) a efi ciência da Administração Pública impõe o término do processo 

administrativo, mesmo que conduzido por autoridade incompetente
D) o interesse público recomenda que o processo sancionatório 

condene o servidor público, mesmo que sem provas cabais do ato
E) o princípio do contraditório e ampla defesa aplicado acarreta a 

designação de advogado para a defesa do servidor 

50. Após aprovação em concurso público, o servidor Tício é 
nomeado pelo Governador do Estado e tem sua posse designada 
para trinta dias após, perante o Diretor do órgão onde irá exercer 
suas atividades. Esse ato é considerado:
A) simples
B) composto
C) complexo
D) abdicativo
E) modifi cativo
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54. A proposta de reforma promovida pelo então Presidente 
Getúlio Vargas caracterizou-se pela mudança de uma situação de 
organização pré-burocrática, coronelista, para uma modernização 
administrativa do aparelho estatal. Em 1938, foi criado, para auxiliar 
o processo de reforma do sistema burocrático, o seguinte órgão:
A) Departamento de Apoio à Administração Pública
B) Departamento de Administração Estratégica
C) Departamento de Administração dos Bens Públicos
D) Departamento de Administração de Obras Públicas
E) Departamento de Administração do Serviço Público

55. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao determinar que 
o montante previsto para as receitas de operações de crédito não 
poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do 
projeto de lei orçamentária, conforme previsto no § 2º do art. 12, 
faz uso do seguinte princípio:
A) Equilíbrio
B) Reserva Legal
C) Exclusividade
D) Transparência
E) Discriminação

56. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidade de pessoas físicas ou défi cits de pessoas jurídicas 
deverá ser autorizada por lei específi ca, que atenda condições 
estabelecidas na:
A) Constituição Brasileira
B) Lei de Controle dos Orçamentos Públicos
C) Lei de Responsabilidade Fiscal
D) Lei de Diretrizes Orçamentárias
E) Lei Orçamentária Anual

57. A escolha da modalidade licitatória depende dos valores en-
volvidos e do objeto a ser contratado. A alternativa que apresenta 
o valor limite da modalidade de tomada de preço é:
A) R$ 80.000,00
B) R$ 450.000,00
C) R$ 650.000,00
D) R$ 800.000,00
E) R$ 1.000.000,00

58.  O período de prestação de serviço das parcerias público-
privadas (PPPs) deve ser superior a cinco anos e inferior a:
A) 15 anos
B) 20 anos
C) 25 anos
D) 30 anos
E) 35 anos

59. Quando tratamos de PPPs, a contrapartida do parceiro pú-
blico poderá ser feita, em relação ao valor do investimento, em um 
percentual de até:
A) 40% 
B) 50% 
C) 60% 
D) 70% 
E) 80% 

60. Tratando-se de planejamento, existem três níveis hierárquicos 
distintos dentro da organização que são:
A) normativo, estratégico e operacional
B) estratégico, tático e operacional
C) tático, operacional e situacional
D) operacional, estratégico e tático
E) normativo, tático e estratégico

61. Os neoliberais reconhecem, entretanto, que a participação 
do Estado na economia é essencial. Entre as funções essenciais 
desempenhadas pelo Estado podemos destacar:
A) saúde, gestão pública e trabalho
B) educação, trabalho e segurança
C) saúde, educação e segurança
D) segurança, fi nanças e saúde
E) esportes, saúde e economia

62. No tocante à Administração Pública Gerencial, pode-se argu-
mentar que, nas suas três dimensões, a reforma gerencial avançou 
de maneira adequada nos seguintes níveis:
A) institucional e fi nanceiro
B) administrativo e cultural
C) institucional e operacional
D) administrativo e gerencial
E) institucional e cultural

63. A administração pública pode ser aceita como o aparelho de 
Estado organizado com a função de:
A) executar serviços
B) gerenciar processos
C) garantir o processo de gestão
D) garantir as reformas do Estado
E) garantir a trajetória de governo

64. A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despe-
sa de forma a evidenciar a política econômica fi nanceira e o programa 
de trabalho do Governo, em conformidade com os princípios de:
A) diversifi cação, universalidade e semestralidade
B) unidade, segregação e anualidade
C) unidade, universalidade e equidade
D) diversifi cação, gestão e anualidade
E) unidade, universalidade e anualidade

65. As receitas e despesas de capital serão objetos de um Quadro 
de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por:
A) projeto de lei
B) decreto do Poder Executivo
C) decreto do Poder Legislativo
D) resolução
E) decreto do Poder Judiciário

66. Os princípios orçamentários podem ser divididos em:
A) fundamentais e operacionais
B) fundamentais e gerenciais
C) operacionais e funcionais
D) operacionais e gerenciais
E) fundamentais e emergenciais

67. Considerando-se a construção do Estado-rede, a afi rmação 
que se refere ao princípio da Coordenação é:
A) Defi ne a legitimidade do processo. Sem ela não se assegura a 

legitimidade do Estado nem uma descentralização efi caz.
B) Revê a situação do funcionalismo, contratando profi ssionais, 

principalmente administradores.
C) Estabelece mecanismos de controle para evitar a corrupção. 

A transparência deve ocorrer no controle externo do Estado, 
apoiado na sociedade.

D) O Estado precisa adaptar-se às constantes mudanças no mun-
do. Também deve ser negociador, em vez de decretador.

E) É imprescindível para a fl exibilidade e para a descentralização. Deve 
estender-se além dos limites políticos nacionais e interagir com as 
administrações locais, regionais, nacionais e supranacionais. 



ANALISTA EXECUTIVO - PERFIL 1

8GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG RJ
Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

71. Um dos componentes da fi losofi a de Alfred Sloan (General 
Motors, 1920) era a defi nição de objetivos e a cobrança de resul-
tados pela matriz da empresa, fi cando as divisões responsáveis 
pela operacionalização e execução dos detalhes. Essa prática foi 
elaborada por Peter Drucker (1995), que acrescentou outros compo-
nentes e a chamou de Administração por Objetivos - APO. No fi nal 
dos anos de 1990, quando os métodos de estratégias substituíram 
os hierárquicos, a essência da APO tornou-se redundante. No 
entanto, em qualquer sistema de administração, os três princípios 
da APO continuam válidos. Estes princípios são: 
A) realidade, totalidade e sistemas
B) objetivos específi cos, prazo e feedback
C) tecnologia, ambientes e processos 
D) autoridade, unidade e recompensa
E) análise dos ambientes, objetivos e escala

72. Relacione a coluna da esquerda com a da direita, tendo em 
vista os pressupostos básicos dos componentes de um plano:
1- Objetivos ( ) Defi nição de um ou mais cursos de ação, exe-

cução de atividades e emprego de recursos.
2- Meios de ( ) Informações para avaliar até que ponto os 
    realização    objetivos estão sendo atingidos e os cursos de 

ação escolhidos são apropriados.
3- Meios de ( ) Resultados desejados, que orientam o intelecto 
    controle    e a ação.
A sequência correta é:
A) 2 – 3 – 1
B) 3 – 2 – 1
C) 1 – 2 – 3
D) 2 – 1 – 3
E) 3 – 1 – 2

73. “Os Contratos de Resultados podem ser fi rmados com qual-
quer natureza de instituição, seja ela estatal (pública), do terceiro 
setor (associações e fundações) e mesmo privadas (empresas e 
consórcios). Na contratualização, os instrumentos contratuais que 
podem ser utilizados, em sua maioria, são os mesmos já praticados 
pela Administração Pública, entretanto, o foco e a forma de se 
construir o instrumento é que muda, já que se passa de uma visão 
anterior focada no processo (meio), para uma nova visão focada 
nos resultados (fi ns) [...] a proposta não é de se abandonar todos 
os meios de contratação já utilizados na Administração Pública, 
mas aperfeiçoar seus instrumentos, de modo que se possa prever 
com a máxima exatidão os serviços e atividades que estão sendo 
contratados”, utilizando-se para isso:  

A) referências das partes envolvidas no processo de contratação
B) interesses públicos e privados nos respectivos acordos contra-

tuais
C) índices de retorno fi nanceiro e social sobre os investimentos 

governamentais
D) indicadores de desempenho mensuráveis  e a performance da 

organização
E) dados quantitativos gerais para englobar toda forma de contra-

tualização governamental

74. O processo de planejamento operacional começa com a di-
visão de um objetivo em objetivos menores, formando uma cadeia 
de meios e fi ns. A divisão sucessiva de um objetivo principal em 
objetivos menores pode ser representada por meio de um gráfi co 
chamado: 

A) programação
B) estrutura analítica
C) avaliação de riscos
D) lista de atividades
E) sequenciamento

75. Em relação aos componentes de um sistema de controle, a 
informação sobre o desempenho real é comparada com: 

A) as atividades ou operações
B) os sistemas ou processos
C) os objetivos ou padrões
D) o planejamento ou plano
E) as estratégias ou táticas

76. O estudo da motivação busca entender quais são as forças 
que movem as pessoas nas diferentes dimensões do comporta-
mento. No campo da administração, as práticas motivacionais 
compreendem todos os tipos de incentivos e recompensas que 
as organizações oferecem a seus empregados, na tentativa de 
conseguir o desempenho que possibilite a realização de seus ob-
jetivos. Contudo, as práticas motivacionais são dependentes dos 
pressupostos da teoria:  

A) das necessidades humanas
B) dos fatores sociais
C) do desempenho
D) da hierarquia
E) da expectativa

68. O Governo, ao estabelecer, dentro de seus mecanismos de gestão, 
seus principais objetivos e metas, garante a sua execução de uma forma:

A) aleatória
B) fi scalizada
C) planejada
D) autoritária
E) operacionalizada

69. No que diz respeito aos tipos de especialização, as delimita-
ções de atuação dos gestores públicos podem ser classifi cadas em:

A) geográfi ca e legal; funcional; setorial
B) geográfi ca e legal; espacial; setorial
C) setorial; geográfi ca e legal; operacional
D) operacional; funcional; setorial
E) operacional; espacial; setorial

70. Os fi ns da administração pública resumem-se ao objetivo 
de garantir:

A) a regulação dos processos administrativos do Estado
B) o bem comum com foco na classe dominante
C) o bem da classe operária em detrimento da classe patronal
D) o bem comum da coletividade administrada
E) a gestão do patrimônio do Estado
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77. “O treinamento – como todas as atividades voltadas para as 
pessoas – é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. 
Em outras palavras, o treinamento é uma função gerencial”. (Chia-
venato, 2008:155). Neste contexto de entendimento, o treinamento 
é um processo cíclico e composto por quatro etapas. 

Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, relacio-
nadas às etapas do processo de treinamento.

1- Diagnóstico da situação ( ) Programação do treinamento
2- Decisão quanto à estratégia ( ) Levantamento das necessidades
3- Implementação da ação ( ) Avaliação dos resultados
4- Avaliação e controle ( ) Execução do treinamento

A sequência correta é:

A) 2 – 1 – 4 – 3 
B) 1 – 2 – 3 – 4 
C) 4 – 2 – 1 – 3 
D) 3 – 2 – 1 – 4 
E) 2 – 3 – 4 – 1 

78. A importância relativa de cada modo de transporte é ex-
plicada, parcialmente, pela carga transportada e pela vantagem 
inerente ao produto. Quando os custos elevados são compensados 
efetivamente por melhores níveis de serviços, deve ser utilizado o 
seguinte modal de transporte: 

A) rodoviário
B) dutoviário
C) hidroviário
D) aeroviário
E) ferroviário

79. Tradicionalmente, quando os produtos logísticos são dirigidos 
a indivíduos ou organizações que os utilizam para produzir outros 
produtos ou serviços, são classifi cados como: 

A) bens de conveniência 
B) bens industriais
C) bens de comparação
D) bens de consumo
E) bens de uso especial

80. O armazém público deve atender obrigatoriamente grande 
amplitude de requisitos dos seus usuários. São, geralmente, fa-
cilidades de uso geral com equipamentos versáteis. Dentro das 
categorias mais amplas de produtos, os armazéns de “commodities” 
são aqueles que:
A) oferecem manuseio e armazenagem de produtos generalizados.
B) servem para guardar produtos perecíveis.
C) limitam seus serviços a certos grupos de mercadorias-padrão.
D) armazenam e manuseiam bens de uso doméstico e mobiliário.
E) manuseiam produtos químicos e farmacêuticos. 


