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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A figura do ancião, desde o início dos relatos
das primeiras civilizações, é muito controversa e
discutida. No mundo ocidental, o senso comum das
principais culturas muitas vezes discordava dos
ensinamentos das filosofias clássicas sobre as
contribuições da velhice para a sociedade. O estudo
das reais condições trazidas pelo avanço da idade
gerou diversas discussões éticas sobre as
percepções biossociais dos processos de mudança
do corpo. Médicos, biólogos, psicólogos e
antropólogos ainda hoje não conseguem obter
consenso sobre esse fenômeno em suas respectivas
áreas.

Muitas culturas ocidentais descrevem o
estereótipo do jovem como corajoso, destemido, forte
e indolente. Já a figura do idoso é retratada como um
peso morto, um chato em decadência corporal e
mental. Percepção preconceituosa que foi levada ao
extremo no século XX pelos portugueses durante a
ditadura de Antônio Salazar, notório por usar a
perseguição aos idosos como bandeira política.
Atletas e artistas cotidianamente debatem o avanço
da idade com medo e desgosto, enquanto
especialistas da saúde questionam se há
deterioração ou mudança adaptativa do corpo
humano.

Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo, sendo fonte de sabedoria e meta para uma
vida guiada pela prudência. O sábio ancião, que
personifica a figura do homem calmo, austero, e que
muitas vezes é capaz de prever certas situações e
aconselhar, se destaca em relação ao jovem cheio de
energia e de hormônios instáveis. Porém, apesar dos
filósofos apreciarem o avanço da idade, nem todos
eles tinham a mesma opinião sobre a velhice. O
jovem Platão tinha como inspiração o velho filósofo
Sócra tes . Apesar de ser desfavorec ido
materialmente, Sócrates possuía muita experiência e
uma sabedoria ímpar que marcou a história do
pensamento. Em , Platão retrata uma
discussão filosófica sobre a justiça ocorrida na casa
do velho Céfalo, homem importante e respeitável em
Atenas, que propiciava discussões filosóficas entre
os mais velhos e os jovens que contemplavam os
diálogos. Na sociedade ideal desse filósofo, os jovens
muitas vezes eram retratados como inconsequentes
e ingênuos, a exemplo de Polemarco, filho de Céfalo.
Nesta sociedade ideal, crianças e adolescentes não
recebiam diretamente o ensino da Filosofia. Por ser
um conhecimento nobre e difícil, [ela] era ensinada
somente para pessoas de idade mais avançada.

Dentre os filósofos clássicos, o maior crítico
sobre a construção filosófica da ideia de “velhice” era

............................................................................                    ..........................

A República

o estoico Sêneca. Para ele, Platão, Aristóteles e
Epicuro construíram uma concepção mitológica da
figura do velho. Os idosos que ele conheceu em
Roma muitas vezes não eram tão felizes como
descreviam os gregos. Muitos deles, observou
Sêneca, pareciam tranquilos, mas no fundo não
eram. A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar por
aquilo que queriam. Não buscaram a
enquanto jovens, ou seja, a tranquilidade da alma e a
ausência de perturbações frente aos desafios
impostos pela vida.

Se envelhecer é uma “droga”, como afirma o
ator Arnold Schwarzenegger, ou se [a velhice] é a
“melhor idade”, como dizem muitos aposentados,
esses discursos não contribuem para uma resposta
definitiva para o estudo científico.Afinal, o conceito de
velhice não é um fenômeno puramente biológico,
mas também fruto de uma construção social e
psicoemocional.

ataraxia

...........................................................................                    ...........................

MEUCCI, Arthur. Rev. : março de 2013, p. 72-3.Filosofia

Questão 01

A partir da argumentação desenvolvida ao longo do
texto, o autor pretende persuadir o leitor a concluir
que:

A) velhice não é apenas fenômeno biológico, mas
também construção social e psicoemocional, o
que dificulta o seu conhecimento.

B) Platão, Aristóteles e Epicuro mitificaram a velhice
por não ter conhecido em Roma os velhos sem
perspectiva que Sêneca conheceu.

C) só por obra da , praticada desde a
juventude, é possível chegar à velhice com
tranquilidade frente aos desafios impostos pela
vida.

D) há, historicamente, muito preconceito contra os
idosos, o que culmina com Salazar, que converteu
a perseguição a eles em bandeira política.

E) a Filosofia, por ser um conhecimento que exige
madureza do espírito, não deve ser ensinada a
crianças e adolescentes.

ataraxia
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Com a proposição: “[...] esses discursos não
contribuem para uma resposta definitiva para o
estudo científico [...]” (§ 5), o autor sustenta um ponto
de vista que o enunciado seguinte, introduzido por
“Afinal”. Pode-se, assim, dizer que ele pretende:

A) retificar.
B) justificar.
C) resumir.
D) generalizar.
E) concluir.

Questão 02

Em “[...] o conceito de velhice não é um fenômeno
puramente biológico, mas também fruto de uma
construção social e psicoemocional.” (§ 5), o
substantivo FRUTO expressa uma relação de
causalidade que pode ser igualmente traduzida por:

A) fonte.
B) matriz.
C) fator.
D) fundamento.
E) reflexo.

Questão 03

Há evidente equívoco na indicação do segmento de
texto a que faz referência o pronome destacado em:

A [...] ESSE fenômeno [...]” (§ 1) / os processos de
mudança do corpo.

B) “[...] SUAS respectivas áreas.” (§ 1) / Médicos,
biólogos, psicólogos e antropólogos.

C) “[...] QUE marcou a história do pensamento [...]”
(§ 3) / uma sabedoria ímpar.

D) “[...] Muitos dELES [...]” (§ 4) / Os idosos.

E) “[...] ESSES discursos (§ 5) / envelhecer é uma
“droga”, [a velhice] é a “melhor idade”.

“)

Questão 04

Há falta de correspondência entre o sentido do verbo,
no contexto em que está empregado, e o do sinônimo
proposto para substituí-lo em:

A) “[...] discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / dissentia.

B) “[...] gerou diversas discussões éticas [...]” (§ 1) /
suscitou.

C) “[...] questionam se há deterioração ou mudança
adaptativa do corpo humano.” (§ 2) / contestam.

D) “[...] contemplavam os diálogos [...]” (§ 3) /
apreciavam.

E) [...] decorria de seu cansaço e desânimo [...]” (§ 4)
/ advinha.
“

Questão 05

Há evidente equívoco na indicação do sentido em que
está empregada no texto a preposição SOBRE em:

A) “[...] sobre as contribuições da velhice para a
sociedade [...]” (§ 1) / em cima de.

B) “[...] sobre esse fenômeno [...]” (§ 1) /
relativamente a.

C) “[...] sobre a velhice [...]” (§ 3) / acerca de.

D) “[...] sobre a justiça [...]” (§ 3) / a propósito de.

E) “[...] sobre a construção filosófica da ideia de
‘velhice’ [...]” (§ 4) / no que concerne a.

Questão 06

Altera-se o sentido fundamental de “[...]Apesar de ser
desfavorecido materialmente, Sócrates possuía
muita experiência e uma sabedoria ímpar [...]” (§ 3)
com a seguinte reescrita da primeira oração:

A) Se bem que desfavorecido materialmente.
B) Conquanto desfavorecido materialmente.
C) Posto que desfavorecido materialmente.
D) Por muito que desfavorecido materialmente.
E) Visto que desfavorecido materialmente.

Questão 07
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Questão 09

Com o emprego de OU SEJA (§ 4), o autor introduz
um aposto cujo papel semântico no peródo é:

A) explicar.
B) discriminar.
C) recapitular.
D) especificar.
E) enumerar.

No período: “[...] Por ser um conhecimento nobre e
difícil, [ela] era ensinada somente para pessoas de
idade mais avançada.” (§ 3) a preposição POR
introduz a mesma circunstância que em:

A) batalhar por conseguir um lugar ao sol.
B) perder o emprego por incompetência.
C) corresponder-se com amigos por .
D ausentar-se por algumas semanas.
E) relarcear os olhos por toda a sala.

e-mail

)

Questão 08

Questão 10

Em “Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo [...]” (§ 3), a substituição de A VELHICE (com
as mudanças sintáticas necessárias) pela perífrase
OS CABELOS BRANCOS configura um exemplo
clássico de emprego da seguinte figura:

A) metáfora
B) metonímia
C) paradoxo
D) alusão
E) hipérbole

Questão 11

Dentre as alternativas de concordância verbal
propostas, a gramática do português-padrão acolhe
apenas a seguinte:

A) “[...] o senso comum das principais culturas muitas
vezes discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / discordavam.

B) “[...] Atletas e artistas cotidianamente debatem o
avanço da idade com medo e desgosto [...]” (§ 2) /
debate.

C) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) / descrevia.

D) “[...] A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar
[...]” (§ 4) / conseguirem.

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [...]”
(§ 5) / contribui.

Questão 12

Ao se reescrever a oração adjetiva destacada em “Os
idosos QUE ELE CONHECEU EM ROMA muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) cometeu-se um erro de regência
nominal em:

A) com quem ele teve contato em Roma
B) por quem ele mostrou interesse em Roma
C) dos quais ele tomou conhecimento em Roma
D) nos quais ele encontrou apoio em Roma
E) que ele pediu colaboração em Roma

Questão 13

A forma simples da locução verbal destacada em “[...]
ainda hoje não CONSEGUEM OBTER consenso [...]”
(§ 1) encontra-se flexionada com ERRO no seguinte
contexto:

A) ainda hoje não obtêm consenso
B) até agora não obtiveram consenso
C) talvez jamais obtenham consenso
D) se um dia obterem consenso
E) mesmo que obtivessem consenso
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Há erro evidente, segundo as normas de pontuação
em vigor, na substituição do ponto usado no texto
pelo sinal proposto entre colchetes na seguinte
alternativa:

A) “[...] Já a figura do idoso é retratada como um peso
morto, um chato em decadência corporal e mental
[ , ] percepção preconceituosa [...]” (§ 2)

B) “[...] O sábio ancião [...] se destaca em relação ao
jovem cheio de energia e de hormônios instáveis
[ ; ] porém [...]” (§ 3)

C) “[...] Nesta sociedade ideal, crianças e
adolescentes não recebiam diretamente o ensino
da Filosofia [ , ] por ser [...]” (§ 3)

D) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [ : ] muitos deles [...]” (§ 4)

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [ ; ]
afinal [...]” (§ 5)

Questão 14

Questão 15

Grafam-se, respectivamente, com “ss” e com “ç” –
como os sufixos dos substantivos destacados em
“[...] gerou diversas DISCUSSÕES éticas sobre as
PERCEPÇÕES biossociais [...]” (§ 1) – os sufixos de:

A) conten__ão (de gastos) – remi __ ão (da pena).

B) conce__ão (de privilégios) – ascen__ão
(ao poder).

C) ce__ ão (de direitos) – extin__ão (do cargo).

D) apreen__ão (da carteira) – reten__ão
(do veículo).

E) mo__ão (de apoio) – admi__ão (de funcionário).

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

Com relação ao regime disciplinar dos servidores
públicos federais, assinale a opção correta.

A) O servidor, já aposentado, não pode ser punido
em razão de infração administrativa praticada na
ativa e cuja penalidade prevista seja a de
demissão.

B) Para defender o indiciado revel, a autoridade
instauradora do processo não está obrigada a
designar um servidor como defensor dativo.

C) No âmbito do processo administrativo, a
autoridade superior não pode aplicar pena mais
gravosa do que a imposta pela autoridade inferior.

D) O servidor que foi condenado à demissão, após
ultrapassados os cento e vinte dias do processo
administrativo, não pode pedir a anulação porque
o julgamento, fora do prazo legal, não implica
nulidade do processo.

E) Havendo regular apuração criminal, não deve ser
aplicada a legislação penal para o cômputo da
prescrição no processo administrativo.

Questão 17

Quanto ao processo administrativo disciplinar,
assinale a opção correta.

A) A Comissão de Inquérito não só faz o inquérito,
mas tem o poder de julgar.

B) No processo administrativo disciplinar, a doutrina
e a jurisprudência se posicionam favorável à
prova emprestada.

C) Na instauração do processo, impede que a
autoridade competente venha a optar pelo
afastamento do servidor público indiciado.

D) Durante a apuração da falta do servidor, o mesmo
poderá ser colocado em disponibilidade.

E) O relatório é o último ato da comissão e é de suma
importância por ser peça vinculante.
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Questão 18

Acerca dos atos administrativos relacionados a
concursos públicos, assinale a opção correta.

A) Há direito adquirido do servidor público estatutário
à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à
composição dos vencimentos, desde que a
eventual modificação, introduzida por ato
legislativo superveniente, preserve o montante
global da remuneração.

B) O servidor público ex-celetista não tem direito
subjetivo à contagem do tempo de serviço
pretérito, para todos os efeitos jurídicos legais.

C) O prazo de prorrogação de validade do concurso
público só poderá ser concedido por outro
absolutamente igual ao originalmente previsto.

D) A norma constitucional não prevê a prorrogação
do prazo original de validade do concurso público
nem por uma única vez.

E) É inconstitucional qualquer norma de edital de
concurso público, que conferir índole eliminatória
a exame psicotécnico, porque não é a Psicologia
ciência exata.

Questão 20

o aposentado por invalidez ao serviço público,
quando, por junta médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria,
denomina-se:

A) readaptação.
B) reintegração.
C) recondução.
D) remoção.
E) reversão.

Questão 19

A responsabilização do servidor público pode se dar
no âmbito civil, penal e administrativo. Em relação à
referida responsabilização, é correto afirmar que:

A) o servidor, ao cometer uma infração, não poderá
ser punido nas esferas administrativa, cível e
penal.

B) o processo administrativo e o penal não podem
ser instaurados concomitantemente.

C) a responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou de sua autoria.

D) quando a decisão judicial afirmar “não constituir o
fato a infração penal”, acarreta vinculação na
esfera administrativa.

E) a sindicância não pode punir o servidor, mesmo
para aplicação de sanção leve.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 21

Observe o resultado parcial de uma pesquisa feita
com a ferramenta Google.

Os destaques em negrito representam:

A) o nome do site procurado.
B) um link.
C) uma imagem.
D) a palavra informada na barra de endereços para

realização dessa pesquisa.
E) os sites mais prováveis de conter a informação

que se necessita.

Questão 22

No Linux, para executar um comando em segundo
plano, deve ser informado no final do comando o
caractere:

A) /

B) &

C) ?

D) >

E) :
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Questão 24

Observe a seguir alguns ícones de formatação do
BrOffice Calc.

Esses ícones correspondem, respectivamente, às
funções:

A) número de página, texto, porcentagem, adiciona
casa decimal e retira casa decimal.

B) data, hora, porcentagem, adiciona casa decimal e
retira casa decimal.

C) data, exponencial, padrão, adiciona casa decimal
e retira casa decimal.

D) data, moeda, porcentagem, retira casa decimal e
adiciona casa decimal.

E) número da página, exponencial, científico,
adiciona casa decimal e retira casa decimal.

Questão 25

Ao pressionar simultaneamente as teclas CTRL e F
no Internet Explorer 8:

A) é exibida a caixa de diálogo Localizar.
B) a página corrente é encerrada.
C) a página corrente é recarregada.
D) é aberta uma nova aba.
E) é aberto um link.

Questão 26

Na Caixa de Entrada de um aplicativo de Correio
Eletrônico, é exibida a lista de mensagens recebidas.
Considerando a configuração-padrão, são exibidas
diversas informações referentes à mensagem,
EXCETO:

A) endereço eletrônico do remetente.
B) conteúdo do arquivo anexado.
C) assunto.
D) data de recebimento.
E) tamanho.

Questão 27

Na localização de textos no BrOffice Calc é possível
utilizar caracteres coringas. O caractere coringa, que
representa nenhuma ou mais ocorrências do
caractere anterior, é representado por:

A) _

B) &

C) |

D) ^.

E) *

Questão 28

Suponha que você necessite enviar um arquivo
criado no BrOffice Writer com extensão ODT para
alguém que possua somente Microsoft Word. Nesse
caso, para salvar esse documento como extensão
DOC, deve-se utilizar a função:

A) novo.
B) converter.
C) salvar.
D) salvar como.
E) criptografar.

Questão 29

No sistema operacional Windows, qual a ferramenta
que possui uma função correspondente ao comando
kill do Linux?

A) Prompt DOS.
B) Gerenciamento do Computador.
C) Gerenciador de Tarefas.
D) Visualizador de Serviços.
E) Painel de Controle.

Questão 23

No BrOffice Calc, a tecla END move o foco da célula
selecionada para a última:

A) página do documento.
B) linha do documento.
C) célula do documento.
D) célula à direita.
E) célula à direita que contenha dados.
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Questão 30

Observe a seguir as opções de seleção de páginas,
em uma tela típica de impressão no sistema
operacional Windows.

Para imprimir as páginas 1, 3, 6, 7, 8 e 9 de um
documento de 10 páginas, é preciso selecionar a(s)
opção(ões):

A) Páginas: 1, 3, 6-9.
B) Páginas: 1, 3, 5-10.
C) Páginas: 1-3, 6:9.
D) Seleção, selecionando as páginas 1, 3, 6, 7, 8 e 9.
E) Todas e Páginas: 2, 4, 5 e 10.

Arevolução industrial e o surgimento do estado liberal
contribuíram para a contestação de um modelo de
gestão com base no uso da coisa pública, pelo
governante a seu favor, fazendo uso do poder que
emana do povo. Nesse modelo imperam o nepotismo
e a corrupção.
Como resultado surge uma nova ótica sobre o papel
do Estado, dando espaço a um modelo de
organização orientado pelo profissionalismo, pela
meritocracia, pela impessoalidade e pela
racionalidade.
Nesse contexto, refere-se, respectivamente, aos
modelos:

A) burocrático e gerencial.
B) gerencial e burocrático.
C) patrimonialista e gerencial.
D) burocrático e patrimonialista.
E) patrimonialista e burocrático.

Questão 31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para Peter Drucker, é uma das razões pelas quais as
organizações adotam o trabalho em equipes:

A) as equipes ajudam as organizações a modificar
sua estrutura de custos porque eliminam as
burocracias tradicionais ou impedem a criação de
novas burocracias, mas ainda não há ferramentas
de computação para que os grupos de trabalho
sejam interligados, para que a pirâmide
corporativa possa ser substituída por equipes
interligadas em rede.

B) as equipes permitem reunir no momento certo as
pessoas certas de vários setores da estrutura
formal para conjugar mais possibilidades contra a
concorrência do mercado, com as ferramentas de
computação de grupos de trabalho interligados
em rede, a pirâmide corporativa deve ser mantida
na forma linear, para um maior nível de integração
e de controle.

C) as equipes nem sempre ajudam as organizações
a modificar sua estrutura de custos, dadas as
disfunções burocráticas tradicionais que impõem
limitações ao desenvolvimento de novas
ferramentas de computação em rede, que
poderiam criar uma pirâmide corporativa para
compensar a dificuldade da criação de equipes
interligadas em rede.

D) as equipes permitem reunir no momento certo as
pessoas certas de vários setores da estrutura
formal para conjugar mais possibilidades contra a
concorrência em casa e fora de casa e, com as
ferramentas de computação de grupos de
trabalho interligados em rede, a pirâmide
corporativa pode ser substituída por equipes
interligadas em rede.

E) as organizações têm a sua estrutura
organizacional modificada pelas equipes ao
eliminar as disfunções burocráticas tradicionais e
impedirem a criação de novas burocracias; o foco
desloca-se para o indivíduo de cada equipe, que
se reporta ao gerente. Este deve buscar,
desenvolver ações isoladas para integrar cada
membro da sua equipe.

Questão 32
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As páginas de Transparência Pública na Internet
conterão informações sobre a execução
orçamentária e financeira, licitações, contratos,
convênios, despesas com passagens e diárias de
cada órgão e entidade da Administração Pública
Federal (APF) direta e indireta, além de outros
conteúdos que vierem a ser estabelecidos, utilizando:

A) opcionalmente o banco de dados de
Transparência Pública.

B) obrigatoriamente o banco de dados de
Transparência Pública.

C) opcionalmente o banco de dados definido pelo
órgão ou entidade daAPF.

D) obrigatoriamente o banco de dados definido pelo
órgão ou entidade daAPF.

E) opcionalmente banco de dados adquirido no
mercado por processo de licitação.

Questão 33

De acordo com Lacombe (2005), a avaliação dos
recursos humanos é uma ferramenta útil para
verificar de que forma as pessoas satisfazem ao que
se espera delas. A existência de um programa formal
de avaliação de pessoas na organização contribui
para:

A) invalidar as avaliações informais.
B) dispensar as avaliações informais.
C) diminuir o desempenho dos avaliados.
D) obter avaliações mais subjetivas e mais

detalhadas.
E) obter avaliações menos subjetivas e com menos

distorções.

Questão 36

As informações referentes às licitações realizadas
pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, serão publicadas nas páginas de
Transparência Pública, devendo ser atualizadas em
períodos:

A) mensais.
B) semanais.
C) quinzenais.
D) bimestrais.
E) semestrais.

Questão 34

Os sistemas de informação gerencial:

A) só é possível existir de forma informatizada,
utilizando-se de documentação e de padrões de
processos já adotados, com a criação de novos
processos e transformação de processos
existentes para possibilitar que atendam a novas
necessidades da organização.

B) são bastante complexos em todos os casos, o que
exige do analista uma boa capacidade de
c o m p r e e n s ã o e d e m o d e l a g e m . S e
informatizados, pode o analista trabalhar com
ferramentais mais informais e mais próximas ao
dia a dia do usuário.

C) são gerados pelo nível estratégico da organização
e são sempre informatizados, com o analista de
tecnologia da informação se posicionando como
analista de negócios para entender a realidade
dos seus usuários.

D) se manual, é mais relacionado à formalização por
meio de documentação e padrões de processos já
adotados, à criação de novos processos e à
transformação de processos existentes tendo em
vista otimizá-los ou possibilitar que atendam a
novas necessidades da organização.

E) são gerados pelo nível operacional da
organização e são sempre informatizados, com o
analista de negócios se posicionando como
analista de tecnologia da informação para
entender a realidade dos seus usuários.

Questão 35
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Nas organizações, o recrutamento interno de pessoal
pode ser mais vantajoso que o recrutamento externo
para a ocupação de cargos ou funções de chefia, pois
permite aproveitar o capital humano dos membros da
casa, retendo e motivando esses profissionais, o que
gera, consequentemente, benefícios para a
organização, como redução nos custos de seleção e
de treinamento. Contudo, alguns cuidados devem ser
tomados no recrutamento interno para se evitar o
risco de selecionar pessoas com perfil inadequado.
Um cuidado imprescindível é:

A) oferecer uma remuneração atrativa.
B) realizar uma boa avaliação do pessoal.
C) acatar a indicação do dirigente máximo da

organização.
D) conceder horário de trabalho diferenciado ao

selecionado.
E) publicar informações em quadro de avisos da

organização.

Questão 37

“As pessoas não são senão aquilo que elas se
fazem”.

“Não se sabe senão aquilo que se pratica”.

Considerando o contexto de Treinamento e
Desenvolvimento (T&D) em uma organização,
pode-se associar as assertivas acima ao fato de que:

A) as organizações devem agir como facilitadoras e
devem impor treinamentos que levem cada
funcionário ao desenvolvimento.

B) as organizações devem agir como facilitadoras.
Logo, não podem ser responsabilizadas pelo não
desenvolvimento dos seus funcionários.

C) as organizações precisam cuidar de seu pessoal,
c a b e n d o a e l a s , e x c l u s i v a m e n t e , a
responsabilidade de T&D.

D) o funcionário que desejar se desenvolver terá
oportunidades de fazê-lo, mas quem desejar “ser
desenvolvido” por terceiros não o conseguirá.

E) as organizações formam generalistas e os seus
profissionais constroem sua especialidade para si
próprios.

Jean Paul Sartre

Montesquieu

Questão 38

Em relação ao dimensionamento de estoque é
correto afirmar que ele depende:

A) do giro de rotatividade, ou giro de estoque, que é a
relação entre o consumo anual e o estoque médio
do item; o Índice de Rotatividade é calculado pela
razão entre o estoque médio e o consumo médio
em um período.

B) da previsão de consumo do material e pretende
atender à totalidade do consumo previsto, que
não ocorre de uma só vez, e sim ao longo de um
período de tempo, mas que precisa registrar para
as aquisições.

C) do giro de rotatividade, ou giro de estoque, que é a
relação entre o consumo mensal e o estoque
médio do item no ano; o Índice de Rotatividade é
calculado pela razão entre o consumo médio em
um período e o estoque médio.

D) da previsão de consumo do material e pretende
atender a uma parte do consumo previsto, e não à
sua totalidade, dado que o consumo não ocorre de
uma só vez e sim ao longo de um período de
tempo.

E) dos pedidos de material, que devem ser
registrados e atendidos, independentemente da
verificação do Índice de Rotatividade; é calculado
pela razão entre o consumo médio em um período
e o estoque médio.

Questão 39

Considerando que a terceirização de serviços
públicos está intimamente relacionada à Lei de
Responsabilidade Fiscal, e que esta representa uma
importante repercussão acerca da discussão sobre o
tamanho e a eficiência do Estado e que visa controlar
o tamanho da máquina administrativa e os gastos
públicos, assinale a alternativa correta.

A) O principal foco da Lei de Responsabilidade Fiscal
é a redução dos gastos da União; os demais entes
da Federação possuem legislação específica.

B) Os contratos de terceirização de mão de obra,
bem como de qualquer outro serviço público
deverão ser lançados como “Despesas de
Pessoal”.

C) Os valores dos contratos de terceirização de
mão de obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos devem ser
contabilizados como “Outras Despesas de
Pessoal”.

D) A Lei de Responsabilidade Fiscal se preocupa
especificamente com a redução dos serviços
terceirizados dos entes da Federação.

E) As terceirizações no serviço público devem ser
restritas a serviços de limpeza e de segurança
patrimonial.

Questão 40
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Em relação à Lei Orçamentária, é correto afirmar que
ela:

A) consignará dotação para investimento com
duração inferior a um exercício financeiro desde
que esteja previsto no plano plurianual ou em lei
que autorize a sua inclusão.

B) não incluirá as despesas do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais,
custeio administrativo, benefícios e assistência
aos servidores, e a investimentos.

C) não consignará dotação para investimento com
duração superior a um exercício financeiro que
não esteja previsto no plano plurianual ou em lei
que autorize a sua inclusão.

D) incluirá as despesas do Banco Central do Brasil
relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, excluindo-se os benefícios e a
assistência aos servidores.

E) incluirá as despesas decorrentes de fundo
destinado a apoio a bancos privados, no que
tange a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, benefícios e investimentos.

Questão 41

A Demonstração das Variações Patrimoniais
evidenciará as alterações:

A) resultantes ou independentes da execução
orçamentária, verificadas no patrimônio, e
indicará o resultado financeiro do exercício.

B) verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução financeira, e indicará
o resultado patrimonial do exercício.

C) resultantes ou independentes da execução
financeira, verificadas no patrimônio, e indicará o
resultado financeiro do exercício.

D) verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e
indicará o resultado patrimonial do exercício.

E) resultantes ou independentes da execução
financeira, verificadas no patrimônio, e indicará o
resultado patrimonial do exercício.

Questão 42

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º,
elenca vários direitos aos quais fazem jus os
trabalhadores urbanos e rurais. Em seu artigo 39, §
2º, estende vários desses diretos trabalhistas aos
Servidores Públicos. É um desses diretos:

A) fundo de garantia por tempo de serviço.
B) remuneração do trabalho noturno superior à do

diurno.
C) seguro-desemprego, em caso de desemprego

involuntário.
D) piso salarial proporcional à extensão e à

complexidade do trabalho.
E) aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço,

sendo no mínimo de trinta dias.

Questão 43

São penalidades disciplinares aplicáveis aos
Servidores Públicos civis da União, EXCETO:

A) emissão.
B) suspenção.
C) exoneração.
D) advertência.
E) cassação da aposentadoria.

Questão 44

Reinvestidura do Servidor Público estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens. Essa forma de
provimento de cargo público é:

A) reversão.
B) nomeação.
C) recondução.
D) reintegração.
E) readaptação.

Questão 45
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Questão 46

Com base nas disposições contidas na Lei Federal
nº 9.784/1999 é correto afirmar que:

A) é dever do administrado, sem prejuízo de outros
que podem estar previstos em ato administrativo,
expor os fatos conforme a verdade, proceder com
desídia, lealdade, urbanidade e boa-fé.

B) são legitimados como interessados no processo
administrativo apenas as pessoas físicas que o
iniciem como titulares de direitos ou interesses
individuais ou no exercício do direito de
representação.

C) é direito do administrado ser tratado com respeito
pelas autoridades e servidores, que deverão
facilitar o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações.

D) é impedido de atuar em processo administrativo o
servidor ou a autoridade que tenha amizade
íntima ou inimizade notória com algum dos
interessados ou com os respectivos cônjuges,
companheiros, parentes e afins até o terceiro
grau.

E) a Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, ainda que isso atinja direitos
adquiridos.

São finalidades do Sistema de Organização e
Inovação – SIORG, EXCETO:

A) desenvolver padrões de qualidade e de
racionalidade.

B) uniformizar e integrar ações das unidades que o
compõem.

C) constituir rede colaborativa voltada à melhoria da
gestão pública.

D) reduzir custos operacionais e assegurar a
continuidade dos processos de organização e
inovação institucional.

E) proporcionar meios para melhorar o desempenho
governamental e otimizar a utilização dos
recursos humanos disponíveis.

Questão 47

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964 as
entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de
previdência social ou investidas de delegação para
arrecadação de contribuições parafiscais da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
terão seus orçamentos aprovados por decreto do
Poder:

A) Executivo, ou do Poder Legislativo, de acordo
com a disposição legal.

B) Executivo, exclusivamente, conforme expresso
em lei complementar.

C) Legislativo, exclusivamente, conforme expresso
em lei complementar.

D) Executivo em conjunto com o Poder Legislativo,
sob supervisão do Poder Judiciário.

E) Judiciário, excepcionalmente, quando não for
possível ao Poder Executivo ou ao Legislativo.

Questão 48

Questão 49

O Decreto-Lei Federal nº 200/1967 dispõe sobre a
organização da Administração Federal e estabelece
que as atividades auxiliares comuns a todos os
órgãos da Administração que, a critério do Poder
Executivo, necessitem de coordenação central,
serão organizadas sob a forma de:

A) órgãos.
B) sistemas.
C) entidades.
D) autarquias.
E) associações.

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal que se aplicam:

A) apenas à União.
B) apenas à União e ao Distrito Federal.
C) apenas à União, ao Distrito Federal e aos

Estados.
D) apenas ao Distrito Federal, aos Estados e aos

Municípios.
E) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios.

Questão 50
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Questão 51

Sobre a modalidade de licitação “Tomada de Preços”
é correto afirmar:

A) é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária
qualificação.

B) é a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número mínimo
de 3 (três) pela unidade administrativa realizadora
do certame.

C) é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.

D) é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para
a alienação de bens imóveis.

E) é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado
na imprensa oficial com antecedência mínima de
45 (quarenta e cinco) dias.

No que diz respeito aos contratos, a Lei Federal
nº 8.666/1993 estabelece que o contrato é facultativo
nos casos:

A) de tomada de preços e de dispensa.
B) de concorrência e de tomada de preços.
C) de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
D) em que a Administração puder firmar acordo

verbal.
E) em que a Administração puder substitui-lo por

outros instrumentos hábeis.

Questão 52

A Lei Federal nº 10.520/2002 institui a modalidade de
licitação denominada pregão, direcionada à
aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes
aqueles cujos padrões de desempenho e de
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais no
mercado. Para efeitos de aplicação dessa lei, fica
vedada a exigência de:

I. garantia de proposta.
II. aquisição do edital pelos licitantes, como

condição para participação no certame.
III. pagamento de taxas e emolumentos, salvo os

referentes a fornecimento do edital, que não serão
superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e
aos custos de utilização de recursos de tecnologia
da informação, quando for o caso.

É (são) correta(s) a(s) afirmação (ões) contida(s) em:

A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) III, apenas.

Questão 53
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Questão 54

Considerando o Sistema de Registro de Preços, é
correto afirmar que a ata desse registro é:

A) documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura
contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a
serem praticadas, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.

B) documento consultivo, de uso opcional, com
característica de compromisso para futura
contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a
serem praticadas, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.

C) documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para contratação
imediata, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições
praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.

D) documento consultivo, de uso opcional, com
característica de compromisso para contratações
imediatas, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições
praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.

E) documento vinculativo, de uso opcional, com
característica de compromisso para contratação
imediata, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições
praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.

Questão 55

A Constituição Federal de 1988 estabelece que cada
ente da Federação deve editar, periodicamente, três
instrumentos básicos de planejamento e orçamento:
Lei de Planos Plurianuais (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual
(LOA). No que diz respeito à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), sua periodicidade deve ser de:

A) 1 ano.
B) 2 anos.
C) 3 anos.
D) 4 anos.
E) 6 meses.

Questão 56

A Lei Federal nº 4.320/1964 define que os créditos
adicionais são autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de
Orçamento, classificando-os em suplementares,
especiais ou extraordinários. Entende-se por créditos
adicionais especiais aqueles que são destinados a:

A) reforço de dotação orçamentária.
B) despesas para as quais não haja dotação

orçamentária específica.
C) despesas urgentes e imprevistas, em caso de

guerra, perturbação interna ou calamidade
pública.

D) assegurar às unidades orçamentárias os recursos
necessários à melhor execução do seu programa
anual de trabalho.

E) manter o equilíbrio entre a receita arrecadada e a
despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo
eventuais insuficiências de tesouraria.

Questão 57

Para Deming, a qualidade deve ter como objetivo:

A) a conformidade com as exigências.
B) a adequação à finalidade ou ao uso.
C) as necessidades do usuário, presentes e futuras.
D) a melhoria dos processos e adequação às

exigências.
E) o total das características de um produto ou

serviço referentes a marketing, engenharia,
manufatura e manutenção.
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Questão 58

Questão 59

A reengenharia de processos direciona as
características organizacionais para os processos.
Suas consequências para a organização são,
EXCETO:

A) a estrutura organizacional hierarquizada, alta e
alongada passa a ser nivelada, achatada e
horizontalizada.

B) os departamentos tendem a desaparecer e ceder
lugar a equipes orientadas para os processos e
para os clientes.

C) os gerentes tornam-se líderes, atendendo uma
necessidade da organização, ficando mais
próximos da direção.

D) os papéis das pessoas deixam de ser moldados
por regras e regulamentos internos para a plena
autonomia, liberdade e responsabilidade.

E) a atividade também muda: as tarefas simples,
repet i t ivas, rot ineiras, fragmentadas e
especializadas, com ênfase no isolamento
individual passam a basear-se em equipes com
trabalhos multidimensionais e com ênfase na
responsabilidade grupal, solidária e coletiva.

Na Lei Federal nº 4.320/1964, o Quadro de Recursos
e deAplicação de Capital abrangerá:

I. as despesas e, como couber, também as receitas
previstas em planos especiais aprovados em lei e
destinados a atender a regiões ou a setores da
administração ou da economia.

II. as despesas à conta de fundos especiais e, como
couber, as receitas que os constituam.

III. em anexos, as despesas de capital das entidades
referidas no Título X desta lei, com indicação das
respectivas receitas, para as quais forem
previstas transferências de capital.

Está(ão) correta(s) as opções:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Questão 60

Com relação ao empenho de despesa, marque a
alternativa correta.

A) Em nenhum caso especial será dispensada a
emissão da nota de empenho.

B) O empenho da despesa não poderá exceder ao
limite dos créditos concedidos.

C) Não é permitido o empenho global de despesas
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

D) Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo
período, assumir, por qualquer forma,
compromissos financeiros para execução até dois
meses antes do término do mandato do Prefeito.

E) Ressalvado o disposto no art. 67 da Constituição
Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no
último mês do mandato do Prefeito, mais do que a
metade da despesa prevista no orçamento
vigente.


