SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE
CONCURSO PÚBLICO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Não deixe de preencher as informações a seguir:
Prédio

Sala

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

TÉCNICO COMERCIAL
ATENÇÃO
 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Conhecimentos da Língua
Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e 20 questões de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do Prédio e o
Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da
Federação e o Número de Inscrição.
 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um Cartão-Resposta
(Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões, coincide com o
seu Número de Inscrição.
 As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.
 O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.
 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 para as questões de 1 a 3
“Plantar é bom, colher é melhor, mas ambos exigem disposição, decisão e atitudes com honestidade.”
Paulo Samuel
Disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/NTUwNDQ2/

01. De acordo com o texto,
A) plantar e colher são práticas diárias de todos os homens.
B) ao ato de plantar apenas os homens sinceros são adeptos.
C) os atos de plantar e colher são os favoritos das pessoas inertes.
D) para plantar e colher, é indispensável a prática da honestidade.
E) ser disposto e decidido são perfis suficientes para se plantar e colher.
02. Sobre o emprego das vírgulas no texto 1, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A 1a vírgula separa orações assindéticas.
A 2a vírgula separa a oração sindética, cujo conectivo tem valor semântico de oposição, das orações anteriores.
A 3a vírgula é empregada seguindo a mesma regra gramatical da 2a.
A 3ª vírgula separa elementos de mesma função sintática.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II, III e IV.

B) I, II e III.

C) I e III.

D) I, II e IV.

E) III e IV.

03. Considerando alguns aspectos gramaticais do texto 1, analise as proposições e coloque V nas Verdadeiras e F nas
Falsas.
( ) No termo “disposição”, o Ç tem o mesmo som do “S” do termo decisão.
( ) O termo “ambos” retoma pares de seres aos quais já se fez referência, podendo ser substituído por um e outro.
( ) A expressão “com honestidade” poderia ser substituída por honestas, concordando com o termo a que se refere “atitudes” em gênero e número.
( ) Os termos “disposição, decisão e atitudes com honestidade.” se ligam ao verbo “exigem” completando o seu
sentido sem a presença de preposição.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) F, F, F, V

B) F, F, V, V

C) V, V, F, F

D) V, V, V, F

E) F, V, V, V

Texto 2 para as questões de 04 a 06
Casal
Um dia, um casal discutia sobre os problemas domésticos. Em determinado momento, estavam disputando quem
representava a cabeça do casal. Isso era quando ainda existia, na legislação brasileira, esse papel. Após alguns
argumentos, a mulher falou com muita sabedoria: de fato, você é a cabeça perante a lei, mas eu sou o pescoço, e, se eu
amanhecer com torcicolo, você estará com dificuldades, pois perderá totalmente os movimentos. Todos riram, e o
assunto ficou encerrado.
Disponível em: http://libertas.com.br/site/index.php?central=conteudo&id=3939

04. Após a leitura do texto, é INCORRETO afirmar que
A) pode ter havido uma discussão sobre assuntos referentes à formação dos filhos.
B) há provas de que a mulher é sensata, quando o autor expressou: “a mulher falou com muita sabedoria...”.
C) houve uma disputa sobre a chefia do casal.
D) existe uma dependência entre as partes do corpo.
E) como em tempos remotos, ainda hoje existe, perante a lei, a função de chefia do casal.
05. Ainda sobre o texto, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A expressão “um dia” marca o tempo em que ocorreram os fatos.
Há um relato de fatos ocorridos em sequência, numa relação de causa e efeito.
O texto pertence ao gênero narrativo e apresenta um narrador que observa os fatos.
O texto apresenta verbos, como “discutia”, “estavam”, “falou” na 3ª pessoa, o que comprova a participação do
narrador nos fatos.

Estão CORRETOS, apenas,
A) I, II e III.

B) I e III.

C) II e IV.
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D) II, III e IV.

E) III e IV.

06. Analise os itens abaixo:
No trecho: “Isso era quando ainda existia...”, o termo sublinhado tem valor semântico de tempo.
No trecho: “...de fato, você é a cabeça perante a lei, mas eu sou o pescoço...”, o termo sublinhado tem valor
semântico de oposição.
III. No trecho: “...e, se eu amanhecer com torcicolo...” o termo sublinhado pode ser substituído por salvo se, sem
alterar o sentido original do texto.
IV. No trecho: “...você estará com dificuldades, pois perderá totalmente os movimentos.” o termo sublinhado pode ser
substituído por porque, sem alterar o sentido original do texto.
V. No trecho: “Todos riram, e o assunto ficou encerrado.”, o termo sublinhado liga duas orações, estabelecendo entre
elas uma ideia de adição.
I.
II.

Estão CORRETOS
A) I, II, III, IV e V.

B) I e II, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) IV e V, apenas.

E) I, III e V, apenas.

Texto 3 para as questões de 07 a 10
Alegria e sorrisos
Raras vezes, em minha vida, presenciei alguém gerar tanta alegria e sorrisos como o Papa Francisco. Todas as
vezes que o acompanhei pela TV, ele gerava sorrisos. Na favela, no Teatro Municipal, com os cardeais, ministros,
autoridades, freiras e peregrinos, ele estava sempre amorosamente presente, e as pessoas, ao seu redor, sorrindo. Ele
disse que um Cristão deve ter em mente três aspectos da vida: o primeiro - a esperança, o segundo - a capacidade de
nos admirarmos com as maravilhas de Deus e o terceiro - a alegria. E ele gera alegria. Milhões de jovens de todo o
planeta em uma praia, numa cidade, com serviços precários, tumultuados e a alegria presente. Isto é, ou foi, um
fenômeno. E muitas vezes, vamos para o trabalho mal-humorados, cara fechada, de poucos amigos. Que ilusão!
Francisco, o Papa que fez os brasileiros chamarem-no pelo primeiro nome, com intimidade, característica deste povo
amoroso e generoso, foi pedagogicamente educador. Educou pelo exemplo. Sorrindo sempre, alegre, entusiasmado e
vibrante. Da mesma forma como a humanidade que ele deseja: justa, homogênea, colaborativa e democrática. Todos
podendo fazer tudo por todos. O sorriso e a alegria estão dentro de cada um. Podemos trazê-los para a vida no
cotidiano, ou não. São nossas escolhas.
Disponível em: http://libertas.com.br/site/index.php?central=conteudo&id=393

07. Observe as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA.
A) As expressões “Raras vezes” e “Todas as vezes” significam situações idênticas.
B) As expressões “Na favela”, “no Teatro Municipal” desempenham a função de adjunto adverbial, indicando circunstância de
lugar.
C) Em “Francisco, o Papa que fez os brasileiros chamarem-no pelo primeiro nome...”, os termos sublinhados se referem ao
substantivo Francisco, dando-lhe uma identificação.
D) Na oração “Raras vezes, em minha vida, presenciei alguém gerar tanta alegria e sorrisos como o Papa Francisco.”, registrase a ideia de comparação, quando o autor compara o Papa com uma pessoa não identificada.
E) No trecho: “Milhões de jovens de todo o planeta em uma praia, numa cidade, com serviços precários, tumultuados e a
alegria presente. Isto é, ou foi, um fenômeno.”, apesar das dificuldades, a alegria estava presente em todos.
08. Quanto à Acentuação Gráfica, é INCORRETO afirmar que
A) o termo “alguém” recebe acento por ser um oxítono terminado em “em”.
B) se acentua o termo “três” por ser um monossílabo tônico.
C) recebe acento o termo” precários” por ser um paroxítono terminado em ditongo assim como o termo “homogêneo”.
D) por ser proparoxítono, o termo “fenômeno” é acentuado.
E) a forma verbal “trazê-los” recebe acento por ser paroxítona terminado em “e”.
09. Em “Francisco, o Papa que fez os brasileiros...”, o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo “que”, o
Papa.
Em qual das alternativas abaixo, o verbo NÃO concorda com o seu sujeito, caracterizando uma desobediência à
Sintaxe de Concordância?
A) A multidão de peregrinos aplaudiu o Papa Francisco.
B) Papa Francisco, o seu sorriso e a sua simplicidade nos cativaram.
C) O Brasil vivenciou momentos de reflexão com as palavras do Papa Francisco.
D) Existem nas pessoas uma admiração e um respeito pelo Papa Francisco.
E) Choveu elogios e preces para o Papa Francisco.
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10. Qual ideia abaixo NÃO está expressa no texto?
A) O comportamento do Papa Francisco foi diferente de todos os outros papas que aqui já estiveram.
B) Com o sorriso sempre estampado no rosto, o Papa Francisco contagiou todos os peregrinos.
C) O humor está sempre presente em todos os cristãos.
D) O Papa Francisco nos educou com o seu exemplo.
E) Cabe a cada um de nós fazer nossas escolhas - sorrir ou chorar.
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Qual desses números não pertence à série 1 - 1 - 2 - 6 – 24 - 100 - 120 – 720?
A) 1

B) 6

C) 100

D) 120

12. Qual é a próxima figura da sequência

E) 720

?

A)
B)

D)

C)

E)

13. Em uma pista circular, dois carros saem ao mesmo tempo do ponto de partida. O primeiro carro dá uma volta em
72 segundos, e o outro carro faz uma volta em 60 segundos. Depois de quantos segundos, os dois carros passarão
juntos novamente, no ponto de partida?
A) 60

B) 120

C) 240

D) 360

E) 480

14. Qual o menor número que, dividido por 9 e 12, deixa resto 4?
A) 32

B) 36

C) 40

D) 108

E) 112

15. Em uma entrevista com 10 candidatos, 5 falam inglês, 7, francês, e 4, francês e inglês. Quantos candidatos NÃO
falam nem inglês nem francês?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

16. Ou o sapato é barato ou Fernanda não compra o sapato. Se a sandália não é cara, então o sapato é caro. Se
Fernanda compra o sapato, então
A) o sapato é caro e a sandália é barata.
B) o sapato não é barato e a sandália é cara.
C) o sapato é barato e a sandália é cara.

D) o sapato é barato e a sandália não é cara.
E) o sapato não é barato e a sandália não é cara.

17. Uma urna contém 4 bolas idênticas, enumeradas de 1 a 4. São retiradas, simultaneamente, 2 bolas ao acaso. Qual a
probabilidade de a soma das bolas retiradas ser maior que 8?
A) 0%

B) 33,33%

C) 50%

D) 66,66%

E) 100%

18. Quantos anagramas podem ser feitos com a palavra POSTAGEM que comecem com a letra G?
A) 24

B) 120

C) 720

D) 5040

19. Seja V o conjunto dos apreciadores de vinho e C o conjunto dos apreciadores de cerveja.
V

C

Sabe-se que a área sombreada no diagrama não possui elemento algum, então
A) todo apreciador de vinho, também, aprecia cerveja.
B) todo apreciador de cerveja, também, aprecia vinho.
C) nenhum apreciador de vinho, também, aprecia cerveja.
D) algum apreciador de vinho, também, aprecia cerveja.
E) algum apreciador de cerveja, também, aprecia vinho.
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E) 40320

20. Se você estudar, então tirará boa nota. Assim,
A) mesmo que você estude, você não tirará boa nota.
B) você tirará boa nota, só se você estudar.
C) se você não estudar, então você não irá tirar boa nota.
D) seu estudo é condição suficiente para você tirar boa nota.
E) seu estudo é condição necessária para você tirar boa nota.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para atingir objetivos organizacionais. Acerca das
funções do Administrador, é CORRETO afirmar que
A) não é responsável pelo desempenho de nenhuma pessoa nas organizações.
B) necessita ter visão sistêmica.
C) deve se preocupar em criar condições de articulação, apenas, com áreas relacionadas a finanças.
D) necessita planejar, organizar, dirigir e controlar, apenas, os recursos de pessoal.
E) desempenha o papel de arranjar e alocar os trabalhos e nem sempre tem autoridade para o exercício da função.
22. Habilidade é a capacidade de transformar o conhecimento em ação, o que resulta em um desempenho desejado.
Acerca dos diferentes tipos de habilidade, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
1. Habilidade Técnica

( )

Consiste em usar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos para a
realização de tarefas por meio da experiência profissional.

2. Habilidade Humana

( )

Consiste na capacidade e no discernimento para trabalhar com pessoas em
equipe.

3. Habilidade Conceitual

( )

Consiste na capacidade para lidar com ideias e conceitos abstratos e está
relacionada a pensar, raciocinar, diagnosticar situações e formular alternativas de
solução dos problemas.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) 1-2-3

B) 2-3-1

C) 3-1-2

D) 2-1-3

E) 1-3-2

23. O processo administrativo é composto de 4 (quatro) elementos, constantes na alternativa
A) Planejamento, determinação, arquivamento e sistematização.
B) Arquivamento, direção, sistematização e decomposição.
C) Planejamento, organização, direção e controle.
D) Controle, arquivamento, determinação e sistematização.
E) Determinação, decomposição, direção e arquivamento.
24. Acerca das organizações formais e informais, analise as afirmativas abaixo:
I.

As organizações formais são caracterizadas pelo uso de organogramas, de departamentalização, de divisão de
tarefas e manuais.
II. As organizações informais são caracterizadas pela interação entre as pessoas e pelos relacionamentos que elas
estabelecem.
III. As organizações formais se utilizam do processo de relacionamento afetuoso entre os seus colaboradores.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I e III.

B) III.

C) II e III.

D) I e II.

E) nenhuma.

25. Os organogramas mostram como estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação
existentes entre estes (http://pt.wikipedia.org/wiki/Organograma). Em um organograma vertical, é CORRETO
afirmar que
A) quanto mais alto estiver o órgão, melhor será a sua dependência em relação aos seus subordinados.
B) quanto mais baixo estiver o órgão, melhor para ter mais autonomia em relação ao maior nível hierárquico.
C) quanto mais alto estiver o órgão, maior a autoridade e abrangência da atividade.
D) quanto mais alto estiver o órgão, pior a relação de poder com seus subordinados.
E) quanto mais alto estiver, menos responsabilidade para decidir.
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26. Estrutura organizacional é a forma, pela qual as atividades desenvolvidas por uma organização são divididas,
organizadas e coordenadas (http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_organizacional). A estrutura organizacional
considera alguns componentes instrumentais. Sobre isso, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Autoridade
Responsabilidade
Comunicação
Objetivo
Estratégia
Política

Está(ão) CORRETO(S)
A) I, III e V, apenas.
B) III e VI, apenas.
C) I, II, III, IV, V e VI.

D) I e II, apenas.
E) III e IV, apenas.

27. Na estrutura organizacional do tipo militar, é CORRETO afirmar que uma das vantagens é
A) o fato de que existe mais de uma ordem determinada.
B) a organização rígida.
C) não oferecer o espírito de equipe.

D) a definição clara dos deveres e responsabilidades.
E) a necessidade de chefias excepcionais.

28. O organograma do tipo circular ou setorial determina os(as)
A) diversos níveis de autoridades a partir do círculo central.
B) diferentes níveis de funções operacionais.
C) configurações possíveis.

D) formas mais difíceis de entendimento.
E) definições de menor autoridade nas organizações.

29. “Cronograma é uma ferramenta de gestão de atividades normalmente em forma de tabela, que também contempla
o tempo em que as atividades vão se realizar.” (http://www.significados.com.br/cronograma/).
No ambiente organizacional, o cronograma é um instrumento fundamental, pois auxilia no acompanhamento dos
projetos. Sobre isso, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A duração estimada para a realização de cada etapa.
A responsabilidade pela administração e execução de cada um dessas etapas.
A identificação de unidades de tempo para a marcação das datas de início e de término de cada etapa.
A descrição das etapas a serem executadas.

Está(ão) CORRETO(S)
A) II, apenas.

B) I, II, III e IV.

C) I e IV, apenas.

D) III e IV, apenas.

E) III, apenas.

30. “Fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo,
muitas vezes feito através de gráficos que ilustram, de forma descomplicada, a transição de informações entre os
elementos que o compõem.” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxograma). Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.

O fluxograma designa uma representação gráfica de um determinado processo ou fluxo de trabalho.
O Diagrama de Fluxo de Dados se utiliza do Fluxograma para modelagem e documentação de sistemas
computacionais.
III. O fluxograma permite a compreensão e posterior otimização dos processos desenvolvidos em cada departamento
ou área da organização.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) I, apenas.

C) II e III, apenas.

D) II, apenas.

E) I e III, apenas.

31. O planejamento é um processo permanente e contínuo; não se esgota em um único plano de ação, mas é realizado
continuamente dentro da empresa. O planejamento pode ser desenvolvido em 3 (três) níveis de abrangência, listados
na alternativa
A) estrutural, unidimensional e incremental.
B) incremental, institucional e operacional.
C) unidimensional, operacional e estratégico.

D) estratégico, tático e operacional.
E) tático, incremental e estrutural.
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32. O planejamento utiliza-se de alguns princípios. Em relação aos conceitos desses princípios, numere a 2ª coluna de
acordo com a 1ª.
1. Princípio da precedência

( )

Deve procurar maximizar os resultados e minimizar
as deficiências.

2. Princípio da maior penetração e abrangência

( )

Corresponde a uma função administrativa que vem
antes das outras.

3. Princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade

( )

Pode provocar uma série de modificações nas
características e atividades da organização.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) 1-3-2

B) 2-1-3

C) 3-1-2

D) 1-2-3

E) 2-3-1

33. Podemos identificar 5 (cinco) partes que devem ser observadas para a elaboração de um planejamento como um
todo em uma organização. Assinale a alternativa que expressa, em ordem sequencial, as partes dos diferentes
planejamentos.
A) Negócios, instrumentos, recursos, controle e meios.
B) Organizacional, controle, recursos, fins e implantação.
C) Institucional, abrangencial, avaliativo, controle e meios.
D) Fins, meios, organizacional, recursos, implantação e controle.
E) Abrangencial, recursos, implantação, institucional e controle.
34. O processo decisório se utiliza do planejamento como forma de auxiliar e melhor referenciar as decisões. No que se
refere a características do planejamento, assinale “V” para as sentenças Verdadeiras e “F” para as Falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

O planejamento é interativo, envolve passos ou fases que se sucedem.
O planejamento é uma técnica de alocação de recursos humanos, apenas.
O planejamento é uma função administrativa que interage com as demais funções.
O planejamento é uma técnica de mudança e de inovação dentro da empresa.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-F-V-F

B) V-F-V-V

C) F-V-F-F

D) F-F-F-V

E) F-V-V-F

35. Processo Decisório é o processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada
circunstância (http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_Decis%C3%B3rio). O processo decisório nas organizações,
portanto, converte-se na essência da habilidade gerencial, em que a responsabilidade do gestor é decidir a melhor
alternativa para cada momento em que se encontra a organização, de modo a garantir os resultados esperados.
Alguns fatores fazem com que o ambiente organizacional fique cada vez mais complexo, levando os administradores
a reavaliarem constantemente o processo decisório. Sobre isso, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Globalização
Avanço tecnológico
Desenvolvimento das telecomunicações
Diminuição do tempo de processamento das informações.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) II, apenas.

D) I, II, III e IV.

E) I e IV, apenas.

36. Processo Decisório é o processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada
circunstância. De acordo com Moresi (2000), a arquitetura de informação de uma empresa está estruturada de
forma institucional, intermediária e operacional. Em relação aos diferentes conceitos da arquitetura da informação,
numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
1. Informação Institucional

( )

Voltada à chefia de setores e seções – possibilita executar as suas atividades e
tarefas, monitorar o espaço geográfico sob sua responsabilidade, o
planejamento e a tomada de decisão de seu nível.

2. Informação Intermediária

( )

Voltada ao corpo gerencial – permite observar as variáveis presentes nos
ambientes externo e interno, monitorar e avaliar seus processos, o
planejamento e a tomada de decisão de característica gerencial.
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3. Informação Operacional

( )

Voltada à direção da empresa – possibilita observar as variáveis presentes nos
ambientes externo e interno, com a finalidade de monitorar e avaliar o
desempenho, o planejamento e as decisões de alto nível.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) 1-2-3

B) 3-2-1

C) 1-3-2

D) 2-3-1

E) 2-1-3

37. Os conflitos entre grupos são muito comuns tanto dentro quanto fora das Organizações. Na cultura de uma
organização, é comum identificarmos alguns conflitos. Sobre estes, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Diferenças de personalidade
Existência de atividades interdependentes no trabalho
Metas diferentes
Recursos compartilhados
Diferenças de informação e percepção, dentre outras.

Está(ão) CORRETO(S)
A) II e V, apenas.

B) I, II e IV, apenas.

C) I, II, III, IV e V.

D) I e V, apenas.

E) III, apenas.

38. A Teoria sobre liderança nos apresenta três conceitos que se complementam. São eles: traços de personalidade;
estilos de liderança e situacionais. Sobre a teoria do estilo de liderança autocrática, é CORRETO afirmar que
A) está associada à descentralização das decisões.
B) pactua uma situação liberal com a equipe.
C) determina uma forma democrática de atuar.

D) estabelece nível igualitário na hora de decisão.
E) impõe ordens ao grupo e centraliza.

39. Motivação é o conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou não, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, que
determinam um certo tipo de conduta em alguém. Segundo Abraham Maslow, o homem se motiva, quando suas
necessidades são todas supridas de forma hierárquica. Assinale a alternativa que indica a ordem determinada por
Maslow.
A) Autorrealização, autoestima, sociais, segurança e fisiológica.
B) Confrontação, segurança, determinação e sociais.
C) Autoestima, segurança, fisiológica e determinação.
D) Segurança, fisiológica e segurança.
E) Fisiológica, segurança, autorrealização e confrontação.
40. Em relação à execução do orçamento público, nos termos da Constituição Federal, é vedada a
A) arrecadação de receitas não previstas na Lei Orçamentária Anual.
B) abertura de Créditos Adicionais para despesas não autorizadas na Lei Orçamentária Anual.
C) realização de despesas de capital nos últimos seis meses do mandato do governante.
D) realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
E) utilização dos recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem
despesas correspondentes mediante créditos adicionais ou suplementares.
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