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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso
de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

1.

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 01 a 10,
considere o texto abaixo.
Maias usavam sistema de água
eficiente e sustentável

Um estudo publicado recentemente mostra que a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de
gerenciamento da água. Esse sistema hidráulico, aperfeiçoado
por mais de mil anos, foi pesquisado por uma equipe norte-americana.
As antigas civilizações têm muito a ensinar para as no-

De acordo com o texto,
(A) o sistema de coleta e armazenamento de água dos
maias − composto por barragem ensecadeira, grande
reservatório de água, nascente e processo de filtragem da água por areia −, recentemente descoberto por pesquisadores dos Estados Unidos, data de
600 a.C. é o mais antigo do continente americano.
(B) o grande nível de desenvolvimento atingido pela civilização maia, segundo o pesquisador norte-americano Vernon Scarborough, impede que se atribua a
uma única causa o seu desaparecimento, que deve
ter sido o resultado da concorrência de um conjunto
de diferentes acontecimentos infaustos.
(C) o pesquisador norte-americano Vernon Scarborough,
da universidade de Cincinnati, em Ohio, acredita que
o principal motivo que levou ao desaparecimento da
civilização maia foi uma avassaladora tempestade
que se abateu sobre a região no século IX d.C.
(D)

vas gerações. O caso do sistema de coleta e armazenamento
de água dos maias é um exemplo disso. Para chegar a esta
conclusão, os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal, na Guatemala.

(E)

Durante o estudo, coordenado por Vernon Scarborough,
da Universidade de Cincinnati, em Ohio, e publicado na revista
científica PNAS, foram descobertas a maior represa antiga da
área maia, a construção de uma barragem ensecadeira para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal, a presença de uma antiga nascente ligada ao início da colonização da

as controvérsias entre os especialistas se estendem à
questão da eficiência do sistema de abastecimento de
água dos maias, havendo quem acredite, como o
pesquisador norte-americano Vernon Scarborough,
que suas limitações podem ter sido uma das causas
da ruína dessa civilização.
o principal interesse dos pesquisadores norte-americanos ao estudar o sistema de coleta e armazenamento de água dos maias é o aprendizado que dele
poderia advir e a possibilidade desse conhecimento
vir a ser aplicado na construção de sistemas semelhantes nos Estados Unidos.

_________________________________________________________

2.

região, em torno de 600 a.C., e o uso de filtragem por areia para

Considerado o contexto, o segmento cujo sentido está
adequadamente expresso em outras palavras é:

tivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e de-

permitiu à civilização florescer (último parágrafo) =
possibilitou a refutação da barbárie
o
para fazer a dragagem do maior reservatório (3 parágrafo) = para empreender a drenagem da eclusa
mais funda
o
os motivos que levaram ao seu colapso (5 parágrafo) = as razões que conduziram à sua derrocada
os pesquisadores fizeram uma escavação arqueolóo
gica (2 parágrafo) = os diletantes realizaram um experimento geomorfológico
o
método sustentável de gerenciamento da água (1 parágrafo) = procedimento ambiental de dissipação
hídrica

batidos pelos pesquisadores. Para Scarborough é muito difícil

_________________________________________________________

(A)

limpar a água dos reservatórios.
(B)

No sistema havia também uma estação que desviava a
água para diversos reservatórios. Assim, os maias supriam a
necessidade de água da população, estimada em 80 mil em

(C)

Tikal, próximo ao ano 700, além das estimativas de mais cin(D)

co milhões de pessoas que viviam na região das planícies
maias ao sul.

(E)

No final do século IX a área foi abandonada e os mo-

dizer o que de fato aconteceu. “Minha visão pessoal é que o
colapso envolveu diferentes fatores que convergiram de tal

3.

A palavra empregada no texto em sentido próprio e depois
em sentido figurado está grifada nestes dois segmentos:
(A)

os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal ... / a
mudança climática contribuiu para a ruína desta
sociedade...

(B)

a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de gerenciamento da água. / As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas
gerações.

(C)

e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são
questionados e debatidos pelos pesquisadores. / Minha visão pessoal é que o colapso envolveu diferentes fatores...

(D)

para fazer a dragagem do maior reservatório de
água em Tikal ... / uma estação que desviava a água
para diversos reservatórios.

(E)

a presença de uma antiga nascente ligada ao início
da colonização da região ... / estimativas de mais
cinco milhões de pessoas que viviam na região das
planícies maias ao sul.

modo nessa sociedade altamente bem-sucedida que agiram
como uma ‘perfeita tempestade’. Nenhum fator isolado nessa
coleção poderia tê-los derrubado tão severamente”, disse o pesquisador à Folha de S. Paulo.
Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a
ruína dessa sociedade, uma vez que eles dependiam muito dos
reservatórios que eram preenchidos pela chuva. É provável que
a população tenha crescido muito além da capacidade do ambiente, levando em consideração as limitações tecnológicas da
civilização. “É importante lembrar que os maias não estão mortos. A população agrícola que permitiu à civilização florescer
ainda é muito viva na América Central”, lembra o pesquisador.
(Adaptado de Revista Dae, 21 de Junho de 2013,
www.revistadae.com.br/novosite/noticias_interna.php?id=8413)
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4.

8.

... e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são
questionados e debatidos pelos pesquisadores.

dessa sociedade, uma vez que eles dependiam muito dos
reservatórios que eram preenchidos pela chuva.

O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o
verbo grifado acima está empregado em:
(A)

... os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal...

(B)

... que os maias não estão mortos.

(C)

... que a civilização maia da América Central tinha
um método sustentável de gerenciamento da água.

(D)

... o que de fato aconteceu.

(E)

... uma vez que eles dependiam muito dos reservatórios que...

Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a ruína

A locução conjuntiva grifada na frase acima pode ser
corretamente substituída pela conjunção:
(A)

quando.

(B)

porquanto.

(C)

conquanto.

(D)

todavia.

(E)

contanto.

__________________________________________________________________________________________________________________

5.

A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente foi realizada de modo INCORRETO em:
(A)

que permitiu à civilização = que lhe permitiu

(B)

envolveu diferentes fatores = envolveu-os

(C)

para fazer a dragagem = para fazê-la

(D)

que desviava a água = que lhe desviava

(E)

supriam a necessidade = supriam-na

9.

Considerada a substituição do segmento grifado pelo que
está entre parênteses ao final da transcrição, o verbo que
deverá permanecer no singular está em:
(A)

... disse o pesquisador à Folha de S. Paulo. (os pesquisadores)

(B)

Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a
ruína dessa sociedade... (as mudanças do clima)

(C)

No sistema havia também uma estação... (várias
estações)

(D)

... a civilização maia da América Central tinha um
método sustentável de gerenciamento da água. (os
povos que habitavam a América Central)

(E)

Um estudo publicado recentemente mostra que a civilização maia... (Estudos como o que acabou de
ser publicado)

_________________________________________________________

6.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores fizeram
uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade
de Tikal, na Guatemala.
O a empregado na frase acima, imediatamente depois de
chegar, deverá receber o sinal indicativo de crase caso o
segmento grifado seja substituído por:
(A)

uma tal ilação

(B)

afirmações como essa

(C)

comprovação dessa assertiva

(D)

emitir uma opinião desse tipo

_________________________________________________________

10.

Sem prejuízo para a correção e a lógica, uma vírgula poderia ser colocada imediatamente depois de

I. mostra, na frase Um estudo publicado recentemen-

(E)

o

te mostra que a civilização maia... (1 parágrafo)

II. abandonada, na frase No final do século IX a área
foi abandonada e os motivos que levaram ao seu
colapso ainda são questionados e debatidos pelos
o
pesquisadores. (5 parágrafo)

semelhante resultado

_________________________________________________________

7.

Nenhum fator isolado nessa coleção poderia tê-los derrubado tão severamente...
A transposição da frase acima para a voz passiva terá
como resultado a forma verbal:

III. Scarbourough, na frase Para Scarborough é muito
o

difícil dizer o que de fato aconteceu. (5 parágrafo)
Está correto o que consta APENAS em
(A)

I.

poderiam ter derrubado.

(B)

II e III.

(C)

poderia ter sido derrubado.

(C)

I e III.

(D)

poderiam ter sido derrubados.

(D)

II.

(E)

poderia terem sido derrubados.

(E)

III.

(A)

poderiam ter vindo a derrubar.

(B)
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Atenção:

Para responder às questões de números 11 a 15,
considere o texto abaixo.

O conceito de desenvolvimento sustentável evoluiu ao
longo do tempo e incorporou, para além do capital natural, também aspectos de desenvolvimento humano. Desta forma é
possível distinguir três dimensões do Desenvolvimento Sustentável (AYUSO e FULLANA, 2002):
− Sustentabilidade ambiental: deve garantir que o desenvolvimento seja compatível com a manutenção dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos
recursos naturais;
− Sustentabilidade econômica: deve garantir que o desenvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos
os agentes de uma região afetada e os recursos sejam geridos
de maneira que se conservem para as gerações futuras;
− Sustentabilidade social e cultural: deve garantir que o
desenvolvimento sustentável aumente o controle dos indivíduos
sobre suas vidas, seja compatível com a cultura e os valores das
pessoas, e mantenha e reforce a identidade das comunidades.
Atualmente, também se associa o Desenvolvimento
Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Responsabilidade social é a forma ética e responsável pela qual a
Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e
atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização
e com todos os agentes interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do pensamento e visões sobre
educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
É importante que a inserção da perspectiva da sustentabilidade na cultura empresarial, por meio das ações e projetos
de Educação Ambiental, esteja alinhada a esses conceitos.
(Adaptado de: Guia de Educação Ambiental. Programa de Educação
Ambiental − PEA Sabesp, p. 23-4. http://site.sabesp.com.br/site/interna/
Default.aspx?secaoId=176)

11.

(B)

(C)

(D)

(E)

a sustentabilidade econômica prioriza o tempo presente, isto é, a utilização dos recursos naturais esgotáveis em benefício do aumento da prosperidade humana em detrimento da preservação desses mesmos recursos, que acabam por não gerar riqueza e
bem-estar para as pessoas.
manter intocada a cultura e o modo de vida de uma
dada comunidade, de modo a evitar as influências
advindas do contato com outras culturas, especialmente daquelas dos grandes centros, que já perderam a sua identidade, deve ser uma das metas da
sustentabilidade social e cultural.
há uma hierarquia entre os aspectos hoje relacionados ao desenvolvimento sustentável: em primeiro lugar, deve vir a natureza e o meio ambiente; em segundo, os fatores econômicos; e, por fim, as questões ligadas à sociedade e à cultura.
a responsabilidade da Empresa é limitada às pessoas
− seu corpo de funcionários e sua clientela −, não lhe
cabendo envolver-se nas questões propriamente ligadas à conservação do meio ambiente e da natureza.
o conceito de desenvolvimento sustentável não é estável ao longo do tempo: relacionado inicialmente
ao meio ambiente, passou a abranger também
aspectos econômicos, sociais e culturais, vinculando-se mais recentemente à responsabilidade social
das empresas.

Sustentabilidade econômica: deve garantir que o desenvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos
os agentes de uma região afetada e os recursos sejam
geridos de maneira que se conservem para as gerações
futuras...
Os elementos grifados no trecho acima têm, respectivamente, o sentido de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

assegurar
implicar
abonar
propiciar
almejar

−
−
−
−
−

administrados
cuidados
aplicados
produzidos
gerenciados

_________________________________________________________

13.

É importante que a inserção da perspectiva da sustentabilidade na cultura empresarial, por meio das ações e projetos de Educação Ambiental, esteja alinhada a esses
conceitos.
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
verbo grifado na frase acima está em:
(A)

... a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas...

(B)

... as definições de Educação Ambiental são abrangentes...

(C)

... também se associa o Desenvolvimento Sustentável...

(D)

... e incorporou [...] também aspectos de desenvolvimento humano.

(E)

... e reforce a identidade das comunidades.

_________________________________________________________

14.

A palavra retirada do texto que NÃO está acompanhada
de um antônimo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conclui-se corretamente do texto que
(A)

4
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essenciais
evoluiu
compatível
agentes
controle

−
−
−
−
−

acessórios
involuiu
incompatível
reagentes
descontrole

_________________________________________________________

15.

Atualmente, também se associa o Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social.
Responsabilidade social é a forma ética e responsável
pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e atitudes, tanto com a comunidade quanto
com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente interno
e externo à Organização e com todos os agentes interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do pensamento e visões sobre
educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
Os advérbios grifados no trecho acima podem ser substituídos corretamente, na ordem dada, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nos dias de hoje - Por fim - Desse modo
Consentaneamente - Afinal de contas - Desse modo
Nos dias de hoje - Ultimamente - Do mesmo modo
Consentaneamente - Por derradeiro - Destarte
Presentemente - Afinal de contas - De todo modo
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Atenção:
Matemática e Raciocínio Lógico
Atenção:

Para responder às questões de números 16 e 17,
considere as informações abaixo.

Para responder às questões de números 19 e 20,
considere as informações abaixo.

Em um serviço, Renato terá que protocolar, por dia,

Luiz tem que tomar um comprimido do remédio X a cada

dois processos a mais do que protocolou no dia anterior, e

3 horas, e dois comprimidos do remédio Y a cada 5 horas. O
tratamento com os comprimidos deve durar 5 dias e meio,

Sérgio três processos a mais do que protocolou no dia anterior.

sendo que ele iniciou tomando, simultaneamente, a dose
recomendada de cada remédio na segunda-feira, às 8 horas da

Os dois iniciam o serviço juntos sendo que, no primeiro dia,

manhã. Sabe-se que Luiz realizou o tratamento completo cumprindo rigorosamente as instruções de doses e horários.

Renato teve que protocolar 30 processos e Sérgio apenas

16.

3 processos. O serviço de Renato e Sérgio se encerra decorri-

Ao final do tratamento, o total de comprimidos ingeridos
por Luiz foi igual a
(A)

90.

(B)

88.

(C)

96.

(D)

92.

(E)

66.

dos 30 dias completos de expediente, incluindo o dia em que
iniciaram o serviço. Sabe-se que eles cumpriram corretamente
suas metas diárias ao longo dos trinta dias de expediente.

_________________________________________________________

17.

19.

Na semana que Luiz fez o tratamento, o último instante
em que ele tomou, simultaneamente, as doses dos remédios X e Y foi no sábado às
(A)

11 horas.

(B)

8 horas.

(C)

23 horas.

(D)

13 horas.

(E)

16 horas.

Ao final do trigésimo dia de expediente Renato e Sérgio
protocolaram, juntos, um total de processos, desse dia,
igual a
(A)

178.

(B)

183.

(C)

168.

(D)

166.

(E)

181.

_________________________________________________________

18.

Alan, Beto, Caio e Décio são irmãos e foram interrogados
pela própria mãe para saber quem comeu, sem autorização, o chocolate que estava no armário. Sabe-se que apenas um dos quatro comeu o chocolate, e que os quatro irmãos sabem quem foi. A mãe perguntou para cada um
quem cometeu o ato, ao que recebeu as seguintes respostas:
Alan diz que foi Beto;

_________________________________________________________

20.

Ao longo dos 30 dias de expediente, o total de processos
protocolados por Sérgio superou o total protocolado por
Renato em

Beto diz que foi Caio;
Caio diz que Beto mente;

(A)

355.

(B)

385.

(C)

350.

(D)

375.

(E)

390.

Décio diz que não foi ele.
O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate são, respectivamente,
(A)

Beto e Décio.

(B)

Alan e Beto.

(C)

Beto e Caio.

(D)

Alan e Caio.

(E)

Caio e Décio.
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23.
Conhecimentos de Microinformática

Considere a planilha abaixo, criada utilizando-se o
Microsoft Excel 2010, em português.
A

21.

No Windows 7 Professional, em português, Ana recebeu
as seguintes tarefas:

Nota

2

1,00

3

7,00

4

2,00

−

Verificar se os componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente.

5

6,50

−

Alterar as definições da configuração de hardware, caso necessário.

6

8,00

7

2,00

−

Identificar os drivers de dispositivos carregados para
cada dispositivo e obter informações sobre cada driver.

8

7,17

−

Habilitar, desabilitar e desinstalar dispositivos, caso necessário.

−

Exibir os dispositivos de acordo com o tipo, a conexão
com o computador ou os recursos que utilizam.

Para executar estas tarefas Ana deve clicar no botão
Iniciar, em Painel de Controle, na opção Hardware e
Sons e na opção

Na célula A8 foi digitada uma fórmula para calcular a média
aritmética das notas maiores ou iguais a 5, ou seja, contidas
nas células A3, A5 e A6. O valor resultante foi 7,17. A fórmula digitada na célula A8 foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24.

(A)

Gerenciador de Dispositivos.

(B)

Alterar as Configurações
Dispositivos.

(C)

Gerenciar as Configurações do Sistema.

(D)

Configurar Hardware.

(E)

Configurar Hardware de Dispositivos.

Padrão

para

=MÉDIASE(A2:A7;>=5)
=MÉDIA(A3:A5:A6)
=MÉDIA(A3;A5;A6)
=MED(A2:A7;>=5)
=MED(A3;A5;A6)

_________________________________________________________

os

_________________________________________________________

22.

1

Considere a planilha a seguir, que foi retirada do Manual do
Usuário SABESP e digitada utilizando-se o Microsoft Excel
2010, em português.

No Microsoft PowerPoint 2010, em português, no modo de
visualização Normal é mostrado um painel à esquerda onde são exibidos os slides em miniatura, enquanto no centro da janela, aparece o slide atual em edição. As opções
para inserir novo slide, duplicar slide ou excluir slide estão
disponíveis clicando-se
(A)

com o botão direito do mouse sobre um dos slides
em miniatura no painel da esquerda.

(B)

no grupo Opções da guia Slides.

(C)

no grupo Gerenciador de Slides da guia Ferramentas.

(D)

com o botão direito do mouse sobre o slide em edição no centro da tela.

(E)

na guia Página Inicial.

_________________________________________________________
1
2
3
4
5

A
Número de
pessoas
3
4
5
6

B
Média de consumo
por dia (litros)
450
600
750
900

C
Tamanho ideal
da caixa (litros)
500
1000
1000
1000

25.

Marcos possui o seguinte texto digitado no Microsoft Word
2010, em português:
Nome - Salário
Ana Maria - R$ 1590,00
Paulo Cesar - R$ 5460,89
Mauro Gomes - R$ 2890,78
Deseja utilizar um procedimento para transformar o texto
acima na seguinte tabela:

Foi possível definir em um único local (janela) as configurações dos valores desta planilha, como, por exemplo, o
formato dos números, as configurações das bordas, o alinhamento dos textos e a cor de fundo. Para acessar esse
local, selecionou-se a parte onde se desejava aplicar a formatação, e clicou-se

6

(A)

na guia Dados e na opção Formatar Células.

(B)

com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e, em seguida, na opção Formatar Células.

(C)

na guia Página Inicial e na opção Formatação
Condicional.

(D)

com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e na opção Configurações.

(E)

na guia Ferramentas e na opção Configurar
Células.

Nome
Ana Maria
Paulo Cesar
Mauro Gomes

Salário
R$ 1590,00
R$ 5460,89
R$ 2890,78

Para isto, selecionou o texto, clicou na guia Inserir, selecionou a opção Tabela e clicou na opção ...... . Na janela
que se abriu, no campo Número de colunas do grupo
Tamanho da tabela, selecionou 2. No grupo Comportamento de ajuste automático selecionou a opção Ajustar-se automaticamente ao conteúdo. No grupo Texto
separado em, selecionou a opção Outro e digitou no
campo à direita o valor - (hífen). Para concluir, clicou no
botão OK.
Preenche corretamente a lacuna acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transformar.
Tabelas Rápidas.
Converter Texto em Tabela.
Desenhar Tabela.
Ferramentas de Tabela.
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30.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

Considere as informações abaixo.
Na coluna da esquerda, quatro etapas do processo de seleção; na coluna da direita, quatro características associadas a cada uma dessas etapas.

Seguem duas afirmações ligadas pelo conectivo explicativo “porque”:
A Escola Sistêmica, dentro das grandes teorias administrativas, define Administração como a coordenação de recursos em sistemas orgânicos e abertos, com elevada interação e interdependência entre as suas partes

Características das Etapas
de Seleção

Etapas de Seleção
1. Entrevista

I. ação que permite o cotejo
das informações prestadas
pelo candidato.

PORQUE
2. Testes (provas) de Seleção

os grandes teóricos dessa Escola percebem a necessidade
de tratar da complexidade, isto é, dar conta do grande número de variáveis e suas inter-relações, que compõem e
contextualizam as organizações e o ambiente onde atuam.

3. Verificação de Referências e Recomendações

Neste caso,
(A)

as duas afirmações são verdadeiras e a segunda
justifica a primeira.

II. técnica mais utilizada em seleção de pessoal no Brasil,
permite contato face a face.

III. ação que permite verificar se

4. Exame Médico

o candidato está fisicamente
apto a desempenhar as funções essenciais do cargo.

IV. instrumento que tenta men-

(B)

as duas afirmações são verdadeiras e a segunda
não justifica a primeira.

surar algumas características (conhecimentos, habilidades) do candidato.

(C)

a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.

Apresenta, corretamente, a relação entre etapas e características:

(D)

a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.

(A)

1-II;

2-I;

3-III; 4-IV.

(B)

1-I;

2-II;

3-IV;

4-III.

3-I;

4-IV.

(C)

1-III; 2-II;

_________________________________________________________

(D)

1-I;

2-III; 3-IV;

4-II.

27.

(E)

1-II;

2-IV;

4-III.

(E)

as duas afirmações são falsas.

O processo de Planejamento Estratégico compreende algumas etapas principais para sua elaboração. NÃO constitui uma etapa de elaboração deste processo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

31.

análise do ambiente.
definição do plano estratégico.
análise da situação presente da organização.
ação corretiva de tarefas.
análise interna.

Ciclo de vida do projeto
(A)
(B)

é a sequência de fases que vão do começo ao fim
de um projeto.

(C)

é o tempo de maturação de um projeto.

(D)

diz respeito à duração de um projeto concluído.

(E)

refere-se ao processo de desenho do projeto.

Licitação e Contratos
32.

A Administração pública outorgou, sem realização de licitação, permissão de uso de parte de imóvel público localizado em balneário turístico, em favor de particular para
exploração econômica, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com
a instalação de lanchonetes e quiosques para comércio de
mercadorias típicas. O uso privativo desses espaços, na
forma como outorgado, é
(A)

regular, na medida em que não foi outorgado contrato formal em favor de particular, somente o que exigiria a realização de licitação.

(B)

irregular, vez que a outorga de contrato pela Administração deve ser sempre precedida de licitação.

(C)

regular, na medida em que o prazo da outorga é inferior ao prazo de 5 (cinco) anos, mínimo exigido
para a realização de licitações.

(D)

irregular, uma vez que a natureza do ato outorgado
se enquadra no conceito de contrato para os fins da
lei de licitações, exigindo prévia realização de
certame.

(E)

regular, pois embora fosse necessária a realização
de prévia licitação é possível demonstrar posteriormente que não haveria interessados em concorrer
para receber a outorga.

Na Gestão de Processos,
(A)

o resultado é a estrutura vertical da cadeia de comando.

(B)

os processos podem ser classificados em organizacionais e coadjuvantes.

(C)

os processos não atravessam as fronteiras das áreas
funcionais que são administradas como departamentos isolados.

(D)

o six sigma e a reengenharia são metodologias para
o aprimoramento dos processos.

(E)

o avanço das tecnologias de informação torna obsoletas as teorias sobre administração de processos.

SABES-An.Gestão 01-Adm.Empresas-03

compras; controladoria.
relações públicas; almoxarifado.
controle de estoques; transportes e distribuição.
planejamento da produção; recursos humanos.
auditoria; importação.

_________________________________________________________

refere-se ao grau de obsolescência dos recursos envolvidos no projeto.

_________________________________________________________

29.

O sistema de materiais, dentro de uma empresa privada
com fins lucrativos, pode ser dividido em algumas áreas
de concentração ou setores, como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

28.

3-I;

_________________________________________________________
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33.

A propósito dos contratos administrativos e seus prazos
de vigência, considere:

35.

I. a realização de licitação é princípio que norteia a
formalização de contratos pela Administração pública, sendo dispensada, no entanto, diante dos casos de contratação emergencial por prazo igual ou
inferior a 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual
período, uma única vez.

II. os contratos de prestação de serviços contínuos excepcionam a regra geral de vigência dos contratos
administrativos, esta que está vinculada à duração
dos créditos orçamentários a eles relativos.

III. os contratos administrativos pertinentes à área de

Em procedimento de licitação regularmente instaurado
para a contratação de uma obra pública, nos termos da
o
Lei n 8.666/93, acudiram diversos interessados. Após a
sessão de abertura das propostas, mas antes do julgamento, considerando que o procedimento foi instaurado
com inversão de fases, a Administração pública identificou
que a potencial empresa vencedora não gozava de grande
credibilidade no mercado, desagradando a autoridade responsável pelo certame. Por esse motivo, foi revogada a licitação. Essa conduta
(A)

é regular e válida, na medida em que a revogação
insere-se no juízo discricionário originário do administrador, sendo vedada a indenização antes da homologação do certame.

(B)

demonstra, em verdade, que a revogação se deu
com desvio de finalidade, tendo em vista que não
estavam preenchidos os requisitos legais para tanto,
tais como vícios de legalidade, visando o administrador, apenas, a evitar a contratação de determinada empresa.

(C)

é irregular, na medida em que não se identifica qualquer motivo de interesse público para a revogação,
apenas a finalidade de impedir que determinada empresa fosse contratada, cabendo, portanto, indenização pelos prejuízos causados.

(D)

é legal e impassível de indenização, desde que o
administrador consiga demonstrar que a contratação
da determinada empresa apresentaria potencial risco de prejuízo à Administração pública, ainda que
preenchidos os requisitos de habilitação técnica.

(E)

é ilegal, tendo em vista que não se identificou qualquer vício de legalidade que motivasse a revogação,
estando preenchidos os requisitos de habilitação
técnica e presentes razões de interesse público para
a contratação.

informática devem ter sua vigência adstrita a um
exercício orçamentário, vedada prorrogação, garantindo que a Administração pública conseguirá capturar, a cada licitação, as inovações técnicas do
segmento.
Está correto o que consta em
(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

II, apenas.

_________________________________________________________

34.

A mutabilidade dos contratos administrativos expressa a
possibilidade implícita de adequação da avença para manutenção da equação de equilíbrio econômico-financeiro
inicialmente estabelecida. Essa afirmação abrange a
(A)

(B)

(C)
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possibilidade de reconhecimento de álea econômica
do contrato, que dá lugar à teoria da imprevisão,
que consiste na ocorrência de fatos externos, inevitáveis, ainda que previsíveis, que tornam a execução
do contrato excessivamente onerosa para o contratado.

_________________________________________________________

Administração Financeira
36.

álea econômica e a álea administrativa por fato do
príncipe, que se referem a eventos externos ao contrato administrativo, mas que repercutem sobre ele,
desequilibrando-o, mas não abrange as alterações
unilaterais do contrato por parte da Administração
pública, pois essa é uma prerrogativa implícita e previsível à natureza da avença.
álea ordinária, implícita na natureza dos negócios
em geral, mas passível, quando se trata de contratos
firmados com a Administração pública, de ensejar
reequilíbrio econômico-financeiro, de forma a preservar a prestação do serviço público objeto da avença.

(D)

álea administrativa, que compreende uma conduta
praticada pela Administração pública que, embora
não diretamente relacionada ao contrato administrativo, impõe efeitos nocivos a essa relação, podendo
tornar impossível sua execução.

(E)

álea empresarial, que se refere aos riscos assumidos pelos contratados pela Administração pública,
impondo suportar, sem possibilidade de reequilíbrio,
as alterações impostas aos contratos administrativos
quando fundadas em fato do príncipe, tais como
alterações de ordem tributária.

Na administração financeira de empresas, os índices são
ferramentas importantes na verificação do atingimento de
objetivos determinados. Quando estes últimos fazem referência, direta ou indiretamente, a magnitudes financeiras,
podem ser utilizados índices para medir resultados dessa
natureza. Na análise da situação financeira utiliza-se o
índice de
(A)

liquidez global.

(B)

comprometimento do lucro.

(C)

retorno sobre o patrimônio líquido.

(D)

produtividade dos recursos humanos.

(E)

retorno sobre os investimentos.

_________________________________________________________

37.

A empresa Produtos Acabados S.A. adotou medidas para
alcançar um aumento de 20% no nível de sua atividade,
passando de 5.000 unidades para 6.000 unidades produzidas e vendidas em determinado período, proporcionando
um aumento de 100% no resultado, de R$ 150.000,00 para
R$ 300.000,00. Tal situação caracteriza
(A)

alavancagem financeira.

(B)

margem de contribuição total.

(C)

ponto de equilíbrio.

(D)

lucro líquido.

(E)

alavancagem operacional.
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38.

39.

O grau de alavancagem financeira de uma companhia é um índice que
(A)

mede o retorno proporcionado pelo ativo total em relação ao capital de terceiros.

(B)

retrata a variação porcentual do lucro líquido por ação em comparação à variação porcentual do lucro operacional.

(C)

demonstra a sua capacidade de cobrir seus pagamentos fixos de juros e dividendos obrigatórios.

(D)

apresenta a elevação dos custos fixos em relação aos custos variáveis.

(E)

dá a medida numérica da variação do lucro por ação tendo em vista a evolução das vendas.

O desenvolvimento de uma adequada sistemática de planejamento financeiro de longo prazo implica a realização desse trabalho
em diversas etapas, dentre as quais encontra-se:

I. o desenvolvimento de uma metodologia de adaptação dos planos às variáveis externas não controláveis.
II. a adoção de uma técnica confiável de projeção de demonstrações financeiras.
III. a escolha de sistema de equações que estabeleçam as relações entre as variáveis fundamentais.
Está correto o que consta em
(A)

I e II, apenas.

(B)

I, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

III, apenas.
Noções de Matemática Financeira

40.

41.

42.

Um título será descontado em um banco 4 meses antes de seu vencimento. Se for utilizada a operação de desconto racional
simples, a uma taxa de desconto de 24% ao ano, então o valor atual do título será de R$ 30.000,00. Se for utilizada a operação
de desconto comercial simples, também a uma taxa de desconto de 24% ao ano, o correspondente valor do desconto será, em
R$, de
(A)

2.592,00.

(B)

2.890,00.

(C)

2.658,00.

(D)

2.756,00.

(E)

2.600,00.

Dividindo uma determinada quantia em dinheiro entre Arnaldo, Bento e Célio em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5,
respectivamente, observa-se que a pessoa que recebeu o maior valor apresentou um valor de R$ 72.000,00 a mais que a
pessoa que recebeu o menor valor. O valor que Bento recebeu é, em R$, igual a
(A)

72.000,00.

(B)

60.000,00.

(C)

48.000,00.

(D)

80.000,00.

(E)

96.000,00.

Um investidor aplicou 25% de um capital, durante 6 meses, sob o regime de capitalização simples, a uma taxa de 9,6% ao ano.
O restante deste capital ele aplicou durante 1 semestre, sob o regime de capitalização composta, a uma taxa de 2% ao
trimestre. Se a soma dos valores dos juros destas duas aplicações foi igual a R$ 3.384,00, então o montante correspondente à
aplicação sob o regime de capitalização composta foi, em R$, igual a
(A)

65.025,00.

(B)

57.742,20.

(C)

62.424,00.

(D)

64.504,80.

(E)

56.181,60.
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Noções de Estatística
43.

Considere que o número de televisores (n) que são vendidos diariamente por uma loja no centro da cidade (0≤n≤5) obedece à
seguinte distribuição de probabilidades de ocorrência de vendas:
Número de televisores (n)

0

1

2

3

4

5

Probabilidades

x

x

y

0,30

y

x

Se apenas em 10% dos dias são vendidos 5 televisores por dia, então a probabilidade de que em um determinado dia seja
vendido pelo menos 1 televisor e no máximo 2 é, em %, igual a

44.

(A)

50.

(B)

30.

(C)

40.

(D)

20.

(E)

60.

A tabela abaixo corresponde à distribuição dos salários dos 40 empregados em uma empresa no mês de dezembro de 2013.
SALÁRIOS (R$)
NÚMERO DE EMPREGADOS

3.000

4.000

6.000

8.000

10.000

TOTAL

5

15

8

10

2

40

Com relação às medidas de posição e de dispersão desta distribuição,
(A)

o valor da mediana é superior ao valor da média aritmética e também ao valor da moda dos respectivos salários dos
empregados.

(B)

o valor da mediana dos salários dos empregados supera o valor da respectiva moda em R$ 2.000.

(C)

concedendo um reajuste de 8% para todos os empregados, o novo desvio padrão correspondente fica multiplicado por
1,1664.

(D)

concedendo um abono fixo de R$ 200 para todos os empregados, a nova variância correspondente fica aumentada de
2
40.000 (R$) .

(E)

concedendo um reajuste de 10% para todos os empregados, o novo coeficiente de variação correspondente não se altera.
Noções de Informática

45.

46.

47.
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São, comumente, utilizados na proteção e segurança da informação como, por exemplo, contra atos praticados por ataques
externos, tentativas de invasão, acesso não autorizado, roubo, adulteração de informação e outros atos ilícitos:
(A)

modem e roteador.

(B)

firewall e senha.

(C)

navegador e login.

(D)

placa de rede e antivírus.

(E)

backup e desfragmentação.

Correspondem, respectivamente, aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de planilha e navegador de
internet:
(A)

software, software, hardware, software e hardware.

(B)

hardware, software, software, software e hardware.

(C)

hardware, software, hardware, hardware e software.

(D)

software, hardware, hardware, software e software.

(E)

hardware, software, hardware, software e software.

São dispositivos que podem ser utilizados para realização de cópia de segurança do usuário:
(A)

pen drive, DVD, CD e disco rígido.

(B)

pen drive, RAM e CD-R.

(C)

disco rígido, DVD-RW, EPROM e RAM.

(D)

disc laser, CD-RW, modem e EPROM.

(E)

blue-tooth, disco rígido, placa de som e pen drive.
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Legislação Ambiental
48.

De acordo com as Diretrizes Nacionais para o Saneao
mento Básico (Lei n 11.445/2007), uma indústria que está
situada em área urbana, abastecida pela rede pública de
abastecimento de água e esgotamento sanitário,
(A)

pode optar por instalar sistema próprio de afastamento e destinação final de esgoto sanitário, se essa
opção for economicamente mais viável em relação à
rede pública.

(B)

pode optar por instalar sistema próprio de afastamento e destinação final de seus efluentes industriais, se essa opção for economicamente mais viável em relação à rede pública.

(C)

estará sujeita ao pagamento das tarifas e de outros
preços públicos, decorrentes da conexão e do uso
de tais serviços, não podendo adotar soluções individuais de destinação de efluentes sanitários ou conectar sua rede hidráulica a outras fontes de
abastecimento.

(D)

pode ser alimentada por outras fontes de abastecimento de água para diminuir sua dependência no
abastecimento pela rede pública e, com isso, reduzir
gastos.

(E)

estará inadimplente com o pagamento das tarifas
devidas pelo uso desse serviço público e poderá ter
o abastecimento interrompido, independentemente
de prévia notificação.

_________________________________________________________

49.

De acordo com o estabelecido nas Diretrizes Nacionais
o
para o Saneamento Básico (Lei n 11.445/2007), é princípio fundamental da prestação de serviços públicos de
saneamento básico:
(A)

a universalização do acesso.

(B)

o abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma discricionária.

(C)

a disponibilidade, nas principais áreas urbanas, de
serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da
vida e patrimônio público e privado.

(D)

a utilização de tecnologias disponíveis, considerando
exclusivamente, a capacidade de pagamento dos
usuários.

(E)

a transparência das ações, baseada em sistemas de
informações e processos decisórios sigilosos.

_________________________________________________________

50.

A Política Estadual
o
n 7.750/1992),

de

Saneamento

(Lei

Estadual

(A)

apresenta, dentre seus instrumentos, o Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras.

(B)

tem como objetivo primordial a coleta, o tratamento e
a disposição de resíduos sólidos.

(C)

dispõe que o Sistema Estadual de Saneamento − SESAN deverá fomentar a implantação de soluções conjuntas, por meio de planos regionais de ação
integrada.

(D)

prevê que o Plano Estadual de Saneamento deverá
ser elaborado, independentemente do disposto no
Plano Estadual de Recursos Hídricos.

(E)

prevê a criação de Comissões Regionais de Saneamento Ambiental − CRESAN, as quais terão como
atribuição a aprovação de Planos Interestaduais de
Saneamento Ambiental.
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