
  

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL  
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 

– ASSISTENTE LEGISLATIVO – 
 

ÁREA  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DE SUPORTE;  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
      

PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS   EE   CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFF IICCOOSS 
 
 

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
Leia atentamente as instruções abaixo. 

 

1 . Este caderno de provas é composto de 40 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição, 
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à 

alternativa escolhida para cada questão. 
4 . A resposta não será considerada se: 

- houver marcação de duas ou mais alternativas; 
- o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido; 
- forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido. 

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as) 
candidatos(as). 

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de 

respostas, para registrar as alternativas escolhidas. 
 
 
 
 

 Identificação do candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 
 

O mundo moderno se caracteriza pela diversidade. A complexidade da ordem econômica e social 
apresenta-se tanto nas diferenças entre os indivíduos como nos interesses que esses mesmos indivíduos 
manifestam. Como esses interesses nem sempre são os mesmos, aliás, são quase sempre divergentes, a 
sociedade moderna tende a se mostrar numa multiplicidade de conflitos de interesses. Rivalidades entre nações, 
entre povos, entre trabalhadores e patrões, entre ricos e pobres, entre empresários de setores diferentes, entre 
residentes na cidade e no campo, entre moradores do centro e da periferia, entre pessoas de diferentes idades, 
entre homens e mulheres e por aí vão incontáveis formas de disputas que compõem o cotidiano de bilhões de 
indivíduos mundo afora. 

Para a possível solução dessas disputas e divergências, historicamente, muitos meios têm sido 
apresentados, entre eles a guerra, a luta armada e a política. Esta, então, tornou-se o mais importante meio para 
solução pacífica dos conflitos, sendo assim definida. Mas, para que isso ocorresse, alguns caminhos tiveram de 
ser percorridos pela sociedade moderna nos últimos séculos: 
 (a) dessacralizou-se a ordem político-social, com dirigentes e governantes não mais deuses, nem 
divindades e nem mesmo sendo ungidos por Deus. O povo agora é quem os unge, os elege. As teocracias 
tenderam ao desaparecimento com o reforço da idéia republicana; a legitimidade dos governos passou a ter uma 
natureza popular, pelo processo eleitoral. 
 (b) Com isso, tornou-se possível a busca da igualdade, na lei pelo menos; a igualdade mesmo com 
diferenças de posses econômicas, todos passando a ter sangue vermelho – o sangue azul da nobreza se desfez 
no vermelho da burguesia e dos trabalhadores. 
 (c) Esses novos personagens organizaram-se e buscaram direitos políticos. 
 (d) Novas demandas e articulações engendram novas fórmulas políticas – república, democracia, 
parlamentarismo, presidencialismo. 
 Esses caminhos até agora trilhados pela sociedade moderna devem ser entendidos na perspectiva 
processual, como uma dinâmica e não como certeza realizada.  

 

CAMPOS, Itami. Caminhos e descaminhos da política. O Popular. Goiânia, 6 maio 2006, p. 7 [Adaptado] 
 
 

 

QUESTÃO 1 
 

Das alternativas abaixo, a que melhor traduz o tema central do texto é: 
 

a) A queda da nobreza e a ascensão da burguesia e dos trabalhadores.  
b) O desaparecimento das teocracias e o surgimento de governos republicanos. 
c) Os meios encontrados pela sociedade moderna para conviver com a diversidade.  
d) Os meios apresentados para acabar com as guerras e com os conflitos armados. 

 
 

QUESTÃO 2 
 
 

Entre as informações apresentadas pelo texto, encontra-se a de que 
 

a) as teocracias se fortaleceram com a dessacralização da ordem político-social.  
b) a busca da igualdade não foi possível por causa das diferenças de posses econômicas.  
c) o mundo moderno se caracteriza por uma homogeneidade da ordem econômica e da ordem social. 
d) a burguesia e os trabalhadores passaram a se organizar e a buscar direitos políticos, na sociedade 

moderna. 
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QUESTÃO 3 
 

Segundo o texto, o meio mais importante para a solução pacífica dos conflitos é 
a) a guerra.  
b) a política. 
c) a economia.  
d) a luta armada. 

 

QUESTÃO 4 
 

No texto, expressam uma relação de oposição 
 

a) povos e nações.  
b) conflitos e rivalidades. 
c) classe burguesa e classe trabalhadora. 
d) moradores do centro e moradores da periferia. 

 

QUESTÃO 5 
No texto, os termos destacados na sentença “o povo agora é quem os unge, os elege” referem-se a   

a) caminhos.  
b) teocracias.  
c) dirigentes e governantes. 
d) deuses e divindades. 

 
Leia os quadrinhos abaixo para responder às questões 6 e 7. 

 
BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível,  v.2. Porto Alegre: L&PM, 2005. p. 96.  

 

QUESTÃO 6 
 

Nos quadrinhos, o efeito humorístico é causado, principalmente,  
 

a) pela dupla interpretação da expressão “movê-la”.  
b) pelo fato de Hagar não querer ser rei da Inglaterra.  
c) pelo fato de Dirk Sujo não saber onde colocar a pedra. 
d) pela diferença de sentido das expressões “homens fortes” e “bem forte”. 

 

QUESTÃO 7 
No terceiro quadrinho, a fala de Dirk Sujo apresenta traços da linguagem 
 

a) formal. 
b) regional.  
c) coloquial. 
d) metafórica. 
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GOIÁS: ESTRUTURA DO PIB
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS  
 

QUESTÃO 8 
 

 

Historicamente, a urbanização induziu o progressivo processo de concentração de pessoas nos centros urbanos. 
Essa concentração causou a densificação e a diversificação do uso do solo urbano. Considerando a ocorrência 
desse processo na Região Metropolitana de Goiânia, é CORRETO afirmar: 
 

a) As regiões mais verticalizadas de Aparecida de Goiânia estão ligadas, sobretudo, ao uso de moradia em 
apartamentos.  

b) Os municípios mais verticalizados da Região Metropolitana de Goiânia são Goiânia e Senador Canedo.  
c) O modelo de expansão urbana de Goiânia induziu o seu crescimento, principalmente, para as regiões 

norte e leste, justamente onde o município encontra-se conurbado com Trindade e Aparecida de Goiânia. 
d) Em se tratando do município de Goiânia, a horizontalização é mais presente nas regiões central e oeste. 

 

 

QUESTÃO 9 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A partir da interpretação do gráfico e da análise do desempenho da economia goiana, é CORRETO afirmar: 
 

a) O crescimento do PIB de serviços é justificado pela crescente presença de Goiânia e Anápolis nesse 
setor da economia. 

b) Os dados não demonstram variação na ordem de participação dos setores da economia. 
c) O aumento da participação do PIB da agropecuária e da indústria tem relação com um amplo 

investimento conduzido pelo Governo do Estado para atração de empresas para o território goiano. 
d) Os dados apontam o crescimento da indústria, responsável, em 2002, por mais de 50% do PIB goiano. 

 

QUESTÃO 10 
 

Do ponto de vista da hidrografia, o estado de Goiás é privilegiado, uma vez que no território goiano nascem rios 
pertencentes às principais bacias hidrográficas brasileiras. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar: 

a) O rio Corumbá faz parte da bacia do rio Tocantins. 
b) O rio Meia Ponte faz parte da bacia do rio Paranaíba.   
c) O rio Vermelho faz parte da bacia do rio São Francisco. 
d) Os rios Araguaia e Tocantins fazem parte da bacia do rio Paraná. 
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QUESTÃO 11 

 

O avanço das ferrovias está associado à modernização. Em algumas regiões de Goiás, desde o início do século 
XX, já se escutava o apito da maria-fumaça, avisando a chegada de novidades que, entre os anos de 1920 e 
1950, transformaram o ritmo da vida social local ao 

a) inverter a antiga vocação agrária da região em prol de uma política industrial anunciada pelo 
desenvolvimento de novos setores na região. 

b) modernizar a agricultura e a pecuária do norte/nordeste goiano, a partir do transporte do rebanho para 
novos mercados consumidores. 

c) promover um novo padrão de urbanização capaz de atender aos segmentos industriais que se 
deslocaram para o sudeste goiano. 

d) aproximar a economia do sul/sudeste goiano de São Paulo por meio do aprofundamento dos vínculos 
econômicos com o triângulo mineiro, região já articulada com a economia paulista. 

 

QUESTÃO 12 
 

 

O golpe de 1964 redefiniu a economia nacional a partir de um processo de centralização autoritária que 
 

a) abrandou a presença do Estado na economia, aderindo aos princípios liberais, como forma de obter 
apoio dos capitais internacionais.  

b) investiu maciçamente na produção agrícola no Centro-Oeste, incentivando a formação de cooperativas 
para o plantio de soja.  

c) redefiniu os investimentos agrícolas, priorizando o apoio aos pequenos proprietários e à produção de 
alimentos para o mercado interno. 

d) defendeu a realização de uma reforma agrária  por meio da expropriação das terras improdutivas. 
 

QUESTÃO 13 
 

O lento processo de ocupação de Goiás foi acompanhado pela introdução de mão-de-obra destinada ao duro 
trabalho da extração de ouro e às demais atividades econômicas. Acerca desse processo, julgue a validade das 
seguintes afirmações. 
 
 

 I. O escravo representou a mão-de-obra fundamental no período da mineração, constituindo quase metade 
da população. 

 II. Os indígenas também foram fartamente utilizados na extração do ouro, substituindo os escravos africanos 
devido ao alto preço dos negros a partir da lei de 1831. 

 III. No período republicano, a atividade pecuarista se utilizou da mão-de-obra livre. Entretanto, não 
predominou o trabalho assalariado, mas formas pré-capitalistas, como as meiações e parcerias. 

 IV. O governo Vargas implementou medidas efetivas que garantiram o cumprimento de uma legislação 
trabalhista tanto na cidade como no campo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras. 

 
 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 

QUESTÃO 14 
Em matéria administrativa, a representação da Assembléia Legislativa é atribuição 

a) do Presidente.  
b) da Mesa Diretora. 
c) da Diretoria Geral. 
d) da Diretoria Parlamentar. 
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QUESTÃO 15 
 

Na proporção de 50% por cento, serão preenchidos por servidores efetivos os encargos gratificados de 
 

a) direção e chefia.  
b) chefia e assessoramento. 
c) direção e assessoramento. 
d) funções comissionadas de assessoramento. 

 

QUESTÃO 16 
 

Considerando-se o que dispõe o Plano de Classificação de Cargos e Vencimentos da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, é CORRETO afirmar: 
 

a) O ingresso nas categorias do quadro permanente de provimento em comissão, no padrão inicial de cada 
cargo, dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos. 

b) O quadro permanente de pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa é constituído por cargos de 
provimento em comissão, antes denominados de funções finalísticas. 

c) Categoria funcional é o conjunto de atividades básicas do quadro de pessoal cujo provimento 
individualiza o nível de conhecimento que se exige para o seu exercício.  

d) Aposentados e pensionistas da Assembléia Legislativa terão seus proventos reajustados com 
observância dos mesmos valores das categorias, classes e padrões correspondentes. 

 
 

QUESTÃO 17 
 

As sessões legislativas da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás podem ser 
 

a) ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, semestralmente. 
b) ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, anualmente. 
c) extraordinárias, quando deverá ser discutida a proposta de lei de diretrizes orçamentárias. 
d) extraordinárias, quando ocorrerem no período compreendido entre 16 de dezembro e 14 de fevereiro e 

1º de julho e 31 de julho, quando será votada qualquer matéria apresentada durante a convocação 
extraordinária.  

 

QUESTÃO 18 
 

Sobre o procedimento para a eleição da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, é 
CORRETO afirmar: 
 

a) Encerrada a eleição, o presidente eleito será empossado trinta dias após o pleito. 
b) Na eleição para a Mesa Diretora, os deputados estaduais votam para eleger o seu presidente, a quem 

cabe, por livre disposição, designar os demais membros da Mesa Diretora. 
c) A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa é eleita bienalmente, por escrutínio secreto. 
d) Na eleição para a Mesa Diretora, os deputados estaduais votam eletronicamente, graças à colaboração 

da Justiça Eleitoral que cede maquinário e sistemas informatizados, os mesmos utilizados nas eleições 
gerais. 

 
 

QUESTÃO 19 
 

À Mesa Direitora da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás compete, EXCETO: 
 

a) Determinar, em qualquer fase dos trabalhos, quando julgar necessário, a verificação da presença. 
b) Realizar campanhas educativas e divulgações que visem à promoção e valorização do Poder Legislativo, 

bem como o fortalecimento das instituições democráticas. 
c) Prover a segurança do Poder Legislativo.   
d) Apresentar aos deputados, na sessão de encerramento de cada exercício, relatório sucinto sobre seu 

trabalho. 
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QUESTÃO 20 
 

A fim de otimizar os trabalhos da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, há a previsão legal (Resolução n. 858, 
de 20 de dezembro de 1991) de constituição de Comissões Temporárias, as quais têm finalidades especiais ou de 
representação e se extinguem com o término da legislatura, quando preenchido o fim a que se destinam ou expirado 
seu prazo. Entre as comissões temporárias inserem-se as Comissões Parlamentares de Inquérito, sobre as quais é 
CORRETO afirmar: 
 

a) O requerimento propondo sua constituição deverá ser deliberado e votado pelo plenário da Casa e 
aprovado por maioria qualificada (três quintos) da totalidade dos deputados estaduais. 

b) São constituídas a requerimento de, no mínimo, um quarto dos membros da Assembléia Legislativa. 
c) Deverá ser composta por, no mínimo, três e, no máximo, sete membros, indicados, desde logo, no 

requerimento que solicita a sua instalação.   
d) Não podem funcionar concomitantemente mais de cinco Comissões Parlamentares de Inquérito.  

 
 

INFORMÁTICA BÁSICA  
 
QUESTÃO 21 
 
 

Um conjunto de unidades processadoras interconectadas que permite, inclusive, o compartilhamento de recursos 
tais como impressoras, discos, entre outros, denomina-se: 

a) Time Sharing 
b) Redes de computadores 
c) Compartilhamento do Windows 
d) Interligação de redes de computadores 

 

QUESTÃO 22 
 

Ao instalar-se o Microsoft Windows XP Professional, pode ocorrer o fato de que algumas teclas do teclado não 
correspondam corretamente, havendo, dessa forma, confusão entre o que aparece no teclado e o que se 
transcreve após a digitação. Nesse caso, torna-se necessário o ajuste de sua configuração, o que pode 
facilmente ser feito, em sua configuração padrão, no Painel de Controle, a partir de: 

a) Dispositivos, Teclado. 
b) Sistema, Teclado e Idiomas. 
c) Opções Regionais e de Idioma. 
d) Dispositivos de Sistema, Teclado e Idioma. 

 

QUESTÃO 23 
 

Marcadores e numerações auxiliam na criação de documentos mais bem-acabados, em que existe a 
necessidade de uma endentação ou ordenação em níveis. Sobre marcadores e numerações no Microsoft Word 
2000, em sua configuração padrão, indique a alternativa INCORRETA: 
 

a) Quando houver vários itens intercalados com textos, é possível reiniciar a numeração ou continuar da 
numeração anterior.  

b) Só é possível criar sistemas de numeração utilizando números, sejam eles arábicos ou romanos. 
c) O termo numeração é uma generalização, já que é possível, inclusive, utilizar letras, números e até 

personalizar os níveis de endentação. 
d) O recurso de marcadores possibilita criar marcadores diferenciados, inclusive personalizando-os com 

setas, pontos, imagens etc.  
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QUESTÃO 24 
 
 
 

Quando se tem uma planilha no Microsoft Excel 2000, em sua configuração padrão, e se deseja imprimir no 
formato horizontal do papel, devem-se seguir os seguintes passos: 

a) Escolher, no menu Arquivo, Configurar Página e, na guia Página, o item Paisagem. 
b) Escolher, no menu Formatar, modo de impressão, horizontal. 
c) Escolher, no menu Arquivo, Configurar Página e, na guia Página, o item Retrato. 
d) Escolher, no menu Arquivo, o modo de impressão horizontal. 

  

 QUESTÃO 25 
 
 
 

O serviço de e-mail ou correio eletrônico tem sido responsável por uma mudança na forma de comunicação 
atual. As facilidades de leitura e envio de mensagens, aliada aos recursos de envio de anexos (fotos e 
documentos, entre outros) tornaram o seu uso popular e, muitas vezes, indispensáveis para a organização. Por 
outro lado, o e-mail também tornou-se uma preocupação em relação à segurança de informações, pois, através 
desse serviço, ficou muito fácil a proliferação de programas maliciosos que atentam contra o bom funcionamento 
e a integridade de sistemas computacionais. Sobre e-mail e arquivos anexos, julgue os itens a seguir e indique a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Alguns programas maliciosos têm a capacidade de enviar e-mails contaminados, independente do 
desejo do proprietário de e-mail. Portanto, mesmo ao receber e-mails de endereços conhecidos, deve-se 
ficar alerta aos anexos. 

b) Vírus ou cavalos de tróia também podem ser transmitidos via e-mail. 
c) Muitos criminosos têm utilizado os serviços de e-mail para espalhar programas espiões que roubam 

informações, como números de conta bancária, senhas etc.  
d) A detecção e eliminação de arquivos maliciosos anexados pode ser feita de forma simples. O usuário 

deve desconsiderar e-mails de origem desconhecida onde constem programas ou scripts já conhecidos 
de toda a comunidade internet. 

 

INTERNET 
 
QUESTÃO 26 
 

 

O modelo internet baseia-se na pilha de protocolos TCP/IP. Apesar dessa generalização, vários protocolos 
compõem o modelo internet, atuando em seus níveis de rede, transporte ou aplicação. Os protocolos SMTP, 
IMAP e POP3 referem-se a serviços de 

a) e-mail e atuam no nível de aplicação.  
b) transferência de arquivos, servidores de domínio e e-mail, respectivamente, e atuam no nível de 

aplicação.  
c) e-mail e atuam no nível de transporte. 
d) transferência de arquivos, servidores de domínio e e-mail, respectivamente, e atuam no nível de 

transporte. 
QUESTÃO 27 
 

 

Cookies são pequenos arquivos de textos que ficam gravados na máquina do internauta e são utilizados por 
alguns sites para armazenar informações do usuário. Sobre o controle de cookies pelo Internet Explorer 6 (IE6), 
é INCORRETO afirmar:  

a) O IE6 permite que o usuário defina se o navegador deve ou não armazenar cookies. 
b) A ausência de cookies pode interferir na navegação de alguns sites, não permitindo a exibição de seu 

conteúdo.  
c) O IE6 permite que o usuário defina que o navegador deve perguntar antes de armazenar cookies. 
d) Por questões de segurança, o IE6 gerencia automaticamente os cookies, sem permitir interferência do 

usuário.   
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QUESTÃO 28 
 

Analise as afirmações abaixo sobre a utilização do recurso de Web-mail: 
 

I. Pode-se citar como uma das grandes vantagens do uso de web-mail o fato de poder acessar a sua caixa 
de e-mail de qualquer lugar do mundo, desde que você possua um acesso à internet. 

II. O web-mail pode ser utilizado, além de suas funções normais de enviar e receber e-mail, como um 
dispositivo de armazenamento de informações. Essa informação armazenada no web-mail não precisa ser 
transportada, mas mesmo assim é possível consultá-la de qualquer lugar, mesmo sem o acesso à internet. 

III. O uso de web-mail deve ser definitivamente evitado, pois todas as informações de seus e-mails ficam 
disponíveis na internet. O uso de programas de correios em sua máquina é mais conveniente, pois desta 
forma você pode capturar os e-mails para seu equipamento e os armazenar em um lugar seguro. 

 

Assinale a afirmação CORRETA: 
 

a) Somente a afirmação I é verdadeira. 
b) Somente a afirmação II é verdadeira. 
c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.  
d) Somente a afirmação III é verdadeira. 

 

QUESTÃO 29 
 

Sobre o Internet Explorer 6 (IE6), em sua configuração-padrão, é INCORRETO afirmar: 
 

a) O supervisor de conteúdo ajuda a controlar o tipo de conteúdo que seu computador pode acessar na 
Internet.  

b) As páginas recentemente visitadas ficam armazenadas temporariamente no computador, mesmo quando 
este é desligado. 

c) A Microsoft implementou recursos de acessibilidade para IE6, o que facilita o acesso para pessoas com 
deficiência. 

d) As páginas visitadas no IE6 somente podem ser salvas em formato HTML. Isso dificulta a troca de 
informações com outros softwares. 

 
 

QUESTÃO 30 
 

Sobre a configuração de serviços de nomes de domínios (DNS, pelo Inglês Domain Name Service) no sistema 
operacional Windows XP, julgue a validade das afirmações a seguir. 
 

I. A partir das propriedades de conexão de rede é possível indicar um servidor DNS que deve, 
obrigatoriamente, ser fornecido pelo provedor de autenticação. 

II. Dependendo da configuração da rede, é possível obter automaticamente o número do DNS sem a 
necessidade de interferência do usuário. 

III. Caso o usuário esteja enfrentando problemas com a resolução de nomes (endereços de internet), ele tem 
a opção de modificar o servidor DNS, utilizando um número disponível publicamente. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Somente a afirmação I é verdadeira. 
b) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Somente a afirmação II é verdadeira. 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

QUESTÃO 31 
 

Em relação à intervenção estatal na economia, é CORRETO afirmar: 
a) É sempre salutar a participação do Estado na economia. 
b) Seus defensores incluem-se na corrente do neoliberalismo.  
c) Em determinada fase histórica do Brasil foi eficaz para alavancar o seu desenvolvimento econômico. 
d) Parte do pressuposto de que o mercado tem capacidade de coordenar a economia de forma ótima. 

 

QUESTÃO 32 
 

A Administração Pública é dividida em dois níveis: administração direta e a indireta. Considerando os níveis da 
administração pública no âmbito estadual, assinale ( I ) quando for administração direta e ( II ) quando for 
administração indireta. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I – II – I – I – II – II  
b) II – I – I –  I – II – II  
c) II – I – II – II – I – I  
d) I – II – I – I – II – I  

QUESTÃO 33 
 
 

Sobre a função principal de cada um dos poderes que compõem o Estado, é CORRETO afirmar: 
 

a) O Legislativo é normativo.   
b) O Executivo é discricionário. 
c) O Judiciário é administrativo.  
d) A administração direta é judicativa. 

 

QUESTÃO 34 
 

Em relação à estrutura formal em uma organização pública, considere a validade das seguintes afirmações. 
 

 I. É aquela deliberadamente planejada e representada, em alguns de seus aspectos, pelo organograma. 
 II. As relações de autoridade e responsabilidade são perfeitamente estabelecidas. 

 III. Não leva em conta a estratégia e os objetivos da organização. 
 IV. Baseia-se na divisão do trabalho. 
 V. Leva em conta os valores e as atitudes dos funcionários. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmações I, II e IV são verdadeiras.  
c) Somente as afirmações III e V são verdadeiras. 
d) Somente a afirmação V é verdadeira. 

 

 
 
 

   (    )  Sociedade de economia mista 
   (    )  Tribunal de Contas 
   (    )  Secretaria de Estado  
   (    )  Assembléia Legislativa 
   (    )  Autarquias 
   (    )  Empresas públicas 

 

 
 I. Administração direta 
 II. Administração indireta  
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QUESTÃO 35 
 

Na interpretação de Bresser Pereira, um dos idealizadores da reforma administrativa, a principal causa da 
ineficiência e ineficácia da Administração Pública decorre 

a) do clientelismo. 
b) da corrupção. 
c) do modelo burocrático de gestão.    
d) da incompetência e do desinteresse dos funcionários públicos. 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
QUESTÃO 36 
 

Caso o passivo exigível de uma empresa seja de R$ 1.100,00 e os bens e direitos, R$ 2.300,00 e R$ 2.800,00, 
respectivamente, então o valor do seu patrimônio líquido será: 
 

a) R$ 3.400,00 
b) R$ 4.000,00 
c) R$ 5.100,00 
d) R$ 6.200,00  

 

QUESTÃO 37 
 

 

No que se refere à administração científica, à teoria clássica, à teoria das relações humanas, à teoria da 
burocracia e à teoria estruturalista, qual é a seqüência CORRETA de características? 
 

a) Tarefa e tecnologia, estrutura formal, estrutura informal, previsibilidade do funcionamento e demandas 
ambientais. 

b) Equilíbrio organização–ambiente, forças comportamentais, sistema social, objetivos organizacionais e 
processo decisorial.  

c) Estrutura formal, estrutura informal, impessoalidade, dinâmica de grupo e ambiente. 
d) Processo decisorial, objetivos organizacionais, sistema social, estrutura informal e estrutura formal. 

 

QUESTÃO 38 
 

Em uma pizzaria, o proprietário queria antecipar o pedido dos clientes e resolveu analisar o histórico dos pedidos 
na semana. Sobre a pizza mais solicitada, verificou os seguintes consumos: 
 

 I. Segunda-feira: 40 unidades 
 II. Terça-feira: 44 unidades 

 III. Quarta-feira: 48 unidades 
 IV. Quinta-feira: 45 unidades 
 V. Sexta-feira: 42 unidades 
 VI. Sábado: 48 unidades 
 VII. Domingo: 55 unidades 
 

A mediana, a moda e a média das vendas semanais são, respectivamente: 
 

a) 47 – 48 – 49   
b) 45 – 48 – 46  
c) 46 – 47 – 48  
d) 45 – 46 – 47  

 
 
 
 
 



 

  

13

   (    )  Indica o ato pelo qual se publica pela imprensa, ou nos lugares 
públicos, certa notícia, fato ou ordenança que deve ser divulgada 
para o conhecimento das pessoas nele mencionadas e de tantas 
outras que possam ter interesse no assunto. 

   (    )  Texto proveniente de uma autoridade que consiste em 
comunicação de qualquer assunto de ordem administrativa ou 
estabelecimento de uma ordem. Distingue-se da carta por 
apresentar caráter público e só pode ser expedido por órgão da 
Administração Pública.  

   (    )  Ordem escrita de uma autoridade judicial ou administrativa para o 
cumprimento de um despacho ou de um determinado ato. 

   (    )  Documento oficial, pelo qual o ministro de Estado ou outra 
autoridade competente estabelece normas administrativas, baixa 
instruções para aplicação de leis e decretos ou define situações, 
como dispensa, remoção, lotação. 

 

QUESTÃO 39 
 

Relacione a primeira coluna dos documentos utilizados na redação oficial a seus respectivos significados. 
 
 
 
 
 
 

1. Alvará 
2. Edital 
3. Ofício 
4. Portaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) 1 – 2 – 3 – 4  
b) 4 – 3 – 2 – 1 
c) 3 – 2 – 4 – 1  
d) 2 – 3 – 1 – 4 

 

QUESTÃO 40 
 

Em relação à administração científica, considere a validade das seguintes afirmações. 
 

 I. Ela é uma das causas do aparecimento da produção em massa. 
 II. Com o surgimento da administração científica, os salários sofreram uma redução substancial. 

 III. Os estudos dos tempos e movimentos, a seleção científica do trabalhador e os cuidados para evitar a 
fadiga humana, juntamente com a supervisão funcional, os incentivos salariais e as condições ambientais 
adequadas não levam à máxima eficiência. 

 IV. Pressupõe que os empregados são instrumentos passivos, capazes de receber ordens, mas sem poder de 
iniciativa e sem exercerem influência provida de qualquer significação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmações I e IV são verdadeiras.  
c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmações III e IV são verdadeiras. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 
 

 
  
 
 

Questão Alternativas 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 
31 a b c d 
32 a b c d 
33 a b c d 
34 a b c d 
35 a b c d 
36 a b c d 
37 a b c d 
38 a b c d 
39 a b c d 
40 a b c d 


