Ministério Público de Santa Catarina
Procuradoria Geral de Justiça
Concurso Público • Edital 001/2014
http://concurso.mpsc.fepese.org.br

Caderno
de Prova

agosto

10

10 de agosto
das 15 às 19 h
4 h de duração*
65 questões

S01 Analista do Ministério Público
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
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Conhecimentos Gerais
Português

(30 questões)
12 questões

O texto abaixo deverá ser utilizado para responder as questões de 1 a 9.
O que você tem a ver com a corrupção?
Dann Toledo

Parágrafo 1 No dia 21 de abril de 2012, foi dado um minúsculo grande passo em direção à liberdade
política em nosso país. O Dia do Basta, como a mobilização foi denominada, levou às ruas
de todo o país milhares de pessoas. Em todos os estados da Federação, em diversas cidades, o povo saiu às ruas. Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas
e assim foi dado um “peteleco” nas orelhas da nossa sociedade.
Parágrafo 2 Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão sonhada e utópica mudança em nosso
cenário político. Ao pensarmos em corrupção, normalmente pensamos em escândalos
com nossos legisladores e com os que ocupam os cargos executivos.
Parágrafo 3 Devemos levar em consideração que a corrupção, assim como a moralidade, começa
dentro de nosso próprio self. Somos seres políticos e sociais, com isso, é nosso dever
nos policiar em nossos pequenos atos para que assim possamos cobrar dos outros uma
mudança que dantes já tenhamos, no mínimo, começado a internalizar.
Parágrafo 4 Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver
nada de mais nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão amado jeitinho brasileiro
nada mais é do que uma forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso, nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.
Parágrafo 5 Uma campanha do Ministério Público, denominada “O que você tem a ver com a corrupção?”, trata justamente sobre isso: como nossos atos mais simples e muitas vezes ditos
inocentes e normais podem ser atos corruptos. Pedir que o guarda de trânsito libere o
carro numa blitz mesmo estando irregular, levar um atestado médico no trabalho sem que
realmente tenha estado doente, falar para um colega assinar a lista de presença no colégio,
faculdade ou bater teu cartão no trabalho. Tudo isso nada mais é do que corrupção.
Parágrafo 6 Com tudo isso, se queremos realmente mudar o cenário de corrupção que toma conta do
Brasil, devemos primeiro começar por nós mesmos, pelas nossas casas, pelos nossos atos!
Disponível em: <http://psicologia-ro.blogspot.com.br/2012/04/o-que-voce-tem-ver-com-corrupcao.html>.
Acesso em: 28 maio 2014. (Adaptado)
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1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) A corrupção é um ato humano e, para acabar
com ela, é preciso que todas as pessoas revejam seus atos e atitudes.
( ) Não temos uma sociedade menos corrupta,
porque nos é permitido burlar as regras do
sistema.
( ) O Dia do Basta foi o dia do lançamento da
campanha “O que você tem a ver com a
corrupção?”.
( ) Há diferentes níveis de corrupção: as pessoas
que ocupam cargos políticos são as menos
corruptas.
( ) As pessoas que ocupam cargos no legislativo
e no executivo são as responsáveis por todos
os tipos de corrupção existentes em nossa
sociedade.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
V–F–F–F–F
F–V–F–F–V
F–F–V–V–F

3. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta
da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da
frase extraída do texto.
“Devemos levar em consideração que a corrupção,
assim como a moralidade, começa dentro de nosso
próprio self.” (parágrafo 3)
a. (

b.

c.

d.

e.

4. Considere as frases abaixo.
1. “Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas e assim foi dado um
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.”
(parágrafo 1) – sentido conotativo.
2. “Todavia, ainda não conseguimos alcançar a tão
sonhada e utópica mudança em nosso cenário
político.” (parágrafo 2) – sentido conotativo.
3. “Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não
haver nada de mais nisso, estamos sim sendo
corruptos.” (parágrafo 4) – sentido denotativo.
4. “Tudo isso nada mais é do que corrupção.”
(parágrafo 5) – sentido denotativo.

2. Com base no texto, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Predominam no texto as opiniões do autor,
mais do que os fatos por ele relatados.
b. ( ) A ideia principal do texto é mostrar que sempre que acontece uma manifestação popular
diminui o índice de corrupção no país.
c. ( ) O autor do texto faz um chamamento aos
cara-pintadas para que participem das manifestações do Dia do Basta.
d. ( ) As palavras peteleco (parágrafo 1), self (parágrafo 3) e blitz (parágrafo 5) indicam as ações
realizadas durante as manifestações no Dia do
Basta.
e. ( ) A partir deste ano, o dia 21 de abril passará
a se chamar Dia do Basta graças à mobilização que ocorreu em todos os Estados da
Federação.
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) A corrupção começa dentro de nosso próprio
self, assim como devemos levar em consideração a moralidade.
( ) Começa dentro de nosso próprio self a corrupção, cuja moralidade devemos levar em
consideração.
( ) O nosso próprio self deve ser considerado,
uma vez que é ali que começam a corrupção e
a moralidade.
( X ) Assim como a moralidade, devemos levar em
consideração que a corrupção começa dentro
de nosso próprio self.
( ) Ao considerar a corrupção, consideramos
também a moralidade que começa dentro do
nosso próprio self.

Identifique as frases que correspondem corretamente
ao sentido que lhes foi indicado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas as frases 1 e 4.
Apenas as frases 2 e 3.
Apenas as frases 1, 2 e 3.
Apenas as frases 1, 2 e 4.
Apenas as frases 1, 3 e 4.
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5. Leia o excerto abaixo:

7. Analise as afirmativas abaixo.
1. No parágrafo 6, o demonstrativo isso exerce a
função de elemento de coesão, pois contribui
para a articulação do texto.
2. É possível substituir a expressão nosso próprio
self (parágrafo 3) por nós mesmos sem prejuízo
de sentido.
3. As palavras todavia (parágrafo 2), assim como
(parágrafo 3) e justamente (parágrafo 5)
podem ser, respectivamente, substituídas por
contudo, da mesma forma que e exatamente,
sem prejuízo de sentido.
4. Que é pronome relativo em “Pedir que o
guarda de trânsito libere o carro numa blitz
mesmo estando irregular (…)” (parágrafo 5).

“Todas as vezes que pedimos favores de formas obscuras, mesmo que pensamos não haver nada de mais
nisso, estamos sim sendo corruptos. O nosso tão
amado jeitinho brasileiro nada mais é do que uma
forma de burlarmos o sistema de regras e, com isso,
nos tornarmos aquilo que dizemos repudiar; corruptos.” (parágrafo 4)
Identifique as afirmativas corretas em relação ao
excerto.
1. Há um erro de pontuação no excerto acima.
O ponto e vírgula deve ser substituído pelos
dois-pontos.
2. A palavra obscuras pode ser substituída por
escuras, sem prejuízo de sentido.
3. Estão corretas as seguintes formas do verbo
haver nos tempos futuro do pretérito, pretérito
imperfeito do subjuntivo e futuro do presente,
respectivamente: haveria – houvesse – haverá.
4. As palavras as, nosso e nos exercem, respectivamente, as seguintes funções dentro das
frases acima: preposição, pronome e pronome.
5. O excerto acima diz que os favores obscuros
são uma maneira de adaptarmos o sistema
de regras do jeitinho brasileiro sem sermos
corruptos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1. A palavra corruptos (parágrafo 4) está no masculino porque o autor do texto é um homem.
2. Justifica-se a ausência de crase em alcançar a
tão sonhada (parágrafo 2) porque, neste contexto, o verbo alcançar não exige preposição.
3. Na frase “No dia 21 de abril de 2012, foi dado
um minúsculo grande passo em direção à
liberdade política em nosso país.” as palavras
destacadas são numerais.
4. Se, no parágrafo 1, as palavras liberdade e ruas
fossem substituídas por liberação e rua a crase
seria facultativa.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

6. Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é
sinônimo do termo transcrito do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Entoadas (parágrafo 1) – orquestradas
Utópica (parágrafo 2) – ideal
Policiar (parágrafo 3) – politizar
Repudiar (parágrafo 4) – reputar
Burlarmos (parágrafo 4) – revermos

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Analise as afirmativas abaixo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) Na frase “O Dia do Basta, como a mobilização
foi denominada, levou às ruas de todo o país
milhares de pessoas.” (parágrafo 1) a oração
sublinhada é uma oração apositiva.
( ) “Caras foram pintadas, músicas foram entoadas, faixas levantadas e assim foi dado um
‘peteleco’ nas orelhas da nossa sociedade.”
(parágrafo 1) a oração sublinhada é uma oração coordenada sindética aditiva.
( ) Em “Tudo isso nada mais é do que corrupção.”
(parágrafo 5) há uma oração subordinada
substantiva objetiva direta.
( ) Em “Em todos os estados da Federação, em
diversas cidades, o povo saiu às ruas.” (parágrafo 1) a oração principal é “o povo saiu às
ruas”.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–V–F–F
V–F–V–V
F–V–V–V
F–V–F–F

11. Leia o texto abaixo.
Combate à exploração sexual é tema de palestra
Os mecanismos jurídicos para a proteção da criança e
do adolescente vítima de violência sexual e os caminhos
para a responsabilização criminal do agressor foram
temas discutidos na palestra do Promotor de Justiça
da comarca de Abelardo Luz, Vinícius Secco Zoponi, no
salão do Júri do Fórum do município. Estiveram presentes, entre outros, educadores, psicólogos, assistentes
sociais, conselheiros tutelares e equipe técnica da instituição de acolhimento local. O Promotor de Justiça
foi a convite do Centro de Referência Especializada de
Assistência Social (CREAS) do município.
Disponível em: < http://www.mpsc.mp.br>.
Acesso em: 31 maio 2014.

Sobre o tipo de texto acima, é correto afirmar que se
trata de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

12. Considere a relação semântica estabelecida entre
as orações de cada frase abaixo.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão escritas corretamente, de acordo com o sistema
ortográfico vigente.
a. ( ) Os corruptos não vêm que o dia do basta
chegou!
b. ( ) Foi uma grande idéia levar o povo as ruas para
chamar a atenção.
c. ( ) De nada adianta gritar “Basta!” se as pessoas
mantem seus atos corruptivos.
d. ( X ) A corrupção não vai parar só porque as pessoas têm saído pelas ruas do país.
e. ( ) No Piaui algumas manifestações chamaram à
atenção da imprensa local.

1. “Clara como a luz do sol, clareira luminosa
nessa escuridão. Será magia, miragem, milagre, será mistério (…)”. (Lulu Santos)
2. “Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar
com pedrinhas de brilhante (…)”. (Cantiga
Popular)
3. “Enquanto você se esforça prá ser um sujeito
normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado,
aprendendo a ser louco. (…)” (Raul Seixas)
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.
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um tutorial.
uma notícia.
um editorial.
uma publicidade.
uma reportagem.

) 1. temporalidade / 2. comparação /
3. condicionalidade
( ) 1. comparação / 2. adição / 3. alternância
( ) 1. explicação / 2. oposição / 3. temporalidade
( ) 1. restrição / 2. condicionalidade / 3. explicação
( X ) 1. comparação / 2. condicionalidade /
3. temporalidade
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Informática

4 questões

13. No Writer em Português, na sua versão 2.4,
deseja-se habilitar o controle de modificações.
Assinale a alternativa que permite ao usuário atingir
esse objetivo.
a. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Inserir 
Registro  Alterações
b. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir 
Registro  Alterações
c. ( X ) Na barra de ferramentas, escolha Editar 
Alterações  Registrar
d. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Exibir 
Alterações
e. ( ) Na barra de ferramentas, escolha Ferramentas
 Alterações  Registrar

14. Em uma tabela no Writer temos na primeira
coluna um conjunto de valores que se deseja totalizar.
Na última linha da tabela, na mesma coluna dos valores inserimos uma função para obter o resultado da
soma dos valores imediatamente acima.
Assinale a alternativa que apresenta o conteúdo correto inserido na célula:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

=A1+A2
=<A1+A2>
sum<A1;A2>
=sum<A1:A2>
=soma<A1:A2>

15. Um usuário do navegador Firefox 27.0.1 em
português está reclamando que o navegador está
abrindo em tela cheia. O usuário quer sair desse modo
de visualização.

16. Assinale a alternativa que contém um protocolo
de transferência de arquivos entre computadores, um
protocolo de transferência de mensagens de correio
eletrônico e um protocolo para resolução de nomes
(encontrar o endereço IP referente a um dado nome
de domínio), respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

FTP, SMTP e DNS.
HTTP, FTP e SMTP.
POP3, SMTP e SSH.
SSH, POPS e SMTPS.
NAMED, DNS e SMTP.

Raciocínio Lógico

4 questões

17. Uma peixaria tem em sua vitrine uma bacia com
capacidade para 4 quilos de camarão, a qual esta cheia
com uma mistura contando com 3 quilos de camarão
sete barbas e 1 quilo de camarão legítimo. A peixaria
vende a mistura de camarão desta bacia por R$ 30,00 o
quilo.
Em determinado momento uma parte da mistura de
camarão na bacia é vendida a José e a bacia é completada com camarão legítimo, de maneira que agora a
mistura de camarão na bacia conta com partes iguais
de camarão legítimo e camarão sete barbas.
Quanto foi arrecadado com a venda de camarão a
José?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 40,00
R$ 48,00
R$ 80,00

Assinale a alternativa que apresenta uma opção para
solucionar o problema do usuário.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pressione a tecla F12.
Pressione a tecla F11.
Pressione a tecla F8.
Pressione a tecla F7.
Pressione a tecla F1.
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18. O dono de um restaurante observou que 20 clientes comem 450 quilos de carne a cada 15 dias, e que o
restaurante atende 500 pessoas a cada 30 dias.
Se o número de pessoas que o restaurante atende
aumentar em 15%, quantos quilos de carne são necessários para atender à demanda de 10 dias?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

8.625 kg
5.000 kg
4.500 kg
3.250 kg
2.875 kg

Conhecimentos Jurídicos

21. De acordo com a definição de tributo prevista na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, assinale a alternativa correta.
a. (

b.
19. João e Maria chegam juntos ao banco.
João tem direito a atendimento preferencial e sua fila
tem 5 pessoas na sua frente e um caixa que atende
8 pessoas a cada 20 minutos.
Maria utiliza o atendimento convencional. há 19 pessoas a sua frente e seu caixa atende 18 pessoas a cada
30 minutos.

c.

Com base nessas informações podemos dizer que
João será atendido quanto tempo antes de Maria?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

19 minutos
19 minutos e 10 segundos
19 minutos e 30 segundos
19 minutos e 40 segundos
20 minutos

20. João reúne seus primos e primas em sua casa.
Sabe-se que João tem o dobro de primos do que de
primas presentes na reunião. Joana, uma das primas
presentes, faz uma contagem e nota que estão presentes 10 primos a mais do que primas.
Logo, o número total de pessoas presentes na reunião é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

30.
29.
28.
27.
26.
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10 questões

d.

e.

) Tributo é a receita originária instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos
termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e a contribuição de
melhoria nos termos da Constituição e das leis
vigentes em matéria financeira, destinando-se
o seu produto ao custeio das atividades gerais
ou específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a prestação pecuniária compulsória,
instituída pelas entidades de direito público,
compreendendo os impostos, as taxas e
contribuições nos termos da Constituição
e das leis vigentes em matéria financeira,
destinando-se o seu produto ao custeio das
atividades gerais ou específicas exercidas por
essas entidades.
( X ) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos
termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
( ) Tributo é a prestação pecuniária instituída
pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições
nos termos da Constituição e das leis vigentes
em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio das atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades.
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22. Conforme previsto na Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2.000, considera-se obrigatória de
caráter continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo, que fixe
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Um exercício.
Dois exercícios.
Três exercícios.
Quatro exercícios.
Cinco exercícios.

23. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Os órgãos da Administração Pública podem ter
natureza jurídica de direito público ou privado.
( ) A desconcentração administrativa provoca a
criação de entidades com personalidade jurídica de direito público.
( X ) A Administração Pública Indireta, face à vinculação administrativa, se submete ao controle
finalístico ou ministerial.
( ) A Administração Pública Direta se estrutura
através da descentralização administrativa,
não admitindo, portanto, controle hierárquico.
( ) A Administração Pública Indireta se compõe
somente de entidades que podem ter natureza jurídica de direito público, como uma
Autarquia, ou direito privado, como uma
Sociedade de Economia Mista.

24. Quanto à intervenção do Estado na propriedade
privada, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A servidão administrativa só pode ser constituída mediante acordo ou sentença judicial.
b. ( ) A desapropriação administrativa é ato administrativo discricionário.
c. ( ) O Estado não poderá impor parcelamento de
solo ou edificações compulsórias.
d. ( ) A ocupação temporária caracterizada pela
transitoriedade não comporta indenização à
propriedade privada.
e. ( X ) A União, os Estados, o distrito Federal
e os Municípios possuem competência
comum quanto à possibilidade de efetuar o
tombamento.

25. De acordo com a Lei Complementar no 197, de 13
de julho de 2000, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão
da Administração Superior e de Execução
do Ministério Público, é integrado por todos
os Procuradores de Justiça não afastados da
carreira e presidido pelo Procurador-Geral de
Justiça.
b. ( ) A Corregedoria-Geral do Ministério Público
é órgão da Administração Superior e de
Execução do Ministério Público, encarregado
da orientação e fiscalização das atividades
funcionais e da conduta dos membros do
Ministério Público.
c. ( ) As Procuradorias de Justiça são órgão da
Administração Superior do Ministério Público,
com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das
suas funções.
d. ( ) As Promotorias de Justiça são órgãos de
Administração e de Execução do Ministério
Público, com um cargo de Promotor de Justiça
e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem determinadas.
e. ( ) À Secretaria-Geral do Ministério Público,
exercida por um Procurador de Justiça ou
por um Promotor designado pelo Colégio de
Procuradores, caberá a responsabilidade de
supervisão e direção dos serviços afetos aos
órgãos de apoio técnico e administrativo do
Ministério Público.

26. Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo.
O Poder de Polícia:
a. (
b. (

) Não comporta delegação.
) Se polícia administrativa, face sua finalidade,
só pode ser exercido preventivamente.
c. ( ) É serviço privativo das corporações especializadas como a polícia civil e a militar.
d. ( X ) Tem por atributo discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.
e. ( ) Incide exclusivamente sobre atividades
privadas.
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27. De acordo com a Lei no 6.745 de 1985, Estatuto
dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Nos dias úteis, só por determinação da autoridade competente poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou serem suspensos os seus trabalhos.
b. ( ) A posse é o ato pelo qual o nomeado para
um cargo público manifesta, expressa ou
tacitamente nos casos previstos em lei, a sua
vontade em aceitar a nomeação e inicia o
exercício das respectivas funções.
c. ( ) Redistribuição é o deslocamento motivado
por interesse da Administração ou do servidor,
de cargo de provimento efetivo, ocupado ou
vago no âmbito do quadro de pessoal, para
outro órgão ou entidade do mesmo Poder,
com prévia apreciação do órgão central de
pessoal, observados os requisitos determinados no Estatuto.
d. ( ) A readaptação funcional, decorrente de modificação do estado físico do servidor, poderá
acarretar aumento de remuneração.
e. ( ) A substituição, necessária nos casos de impedimento de ocupante de cargo efetivo ou em
comissão, dependerá de ato da autoridade
competente.

29. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

30. De acordo com a Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, assinale a alternativa correta.
a. (

b.
28. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A cassação representa a extinção de um ato
administrativo inválido e eficaz.
b. ( ) A presunção de legitimidade, atributo dos
atos administrativos quer vinculados ou discricionários, é absoluta.
c. ( ) Nem todo ato administrativo admite apreciação pelo judiciário.
d. ( ) O ato administrativo discricionário não
admite apreciação subjetiva por parte da
Administração.
e. ( X ) A revogação, prerrogativa da Administração
Pública, representa controle quanto ao mérito
de um ato administrativo discricionário.
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) A multa de mora não pode ser cumulada com
a multa prevista para o caso de inexecução
contratual.
( ) A rescisão unilateral, em decorrência do contraditório e da ampla defesa, depende de
provocação ao Judiciário.
( ) Os contratos administrativos caracterizam
contratos formais, em regra pessoais e tipicamente paritários.
( X ) Em um contrato administrativo, as interferências imprevistas surgem durante sua execução,
tornando o cumprimento da obrigação contratual extremamente onerosa.
( ) As cláusulas de execução, regulamentares, de
serviços, assim como as econômico-financeiras
do contrato administrativo, em decorrência da
supremacia do interesse público, podem ser
alteradas unilateralmente pela Administração.

c.

d.

e.

) A rescisão administrativa ou amigável deverá
ser precedida de autorização escrita e fundamentada da chefia do órgão competente
( ) Os crimes previstos na Lei de Licitação são de
ação penal pública condicionada, cabendo ao
Ministério Público promovê-la.
( ) A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida.
( ) Dispensar ou inexigir licitação ou deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, caracteriza crime
punível com pena de detenção de 3 a 5 anos e
multa.
( X ) Na contagem dos prazos previstos na Lei de
Licitação, excluir-se-á o dia do início e considerar-se-á o do vencimento devendo haver expediente no órgão ou na entidade que estiver realizando o procedimento licitatório. Considerarse-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
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Conhecimentos Específicos
31. Fazem parte das funções da área de Recursos
Humanos:

33. Constitui(em) as competências básicas de um
profissional de recursos humanos:

1. Recrutamento e seleção.
2. Treinamento e desenvolvimento.
3. Avaliação de desempenho e gerenciamento
da remuneração.

1. Conhecimento do negócio, ou seja, o entendimento dos aspectos financeiros, estratégicos,
tecnológicos e organizacionais.
2. Fornecimento das práticas de recursos humanos, que consiste na capacidade de criar e
implementar adequadamente atividades de
recursos humanos, como recrutamento e seleção, remuneração, treinamento, estruturação
organizacional, relações com empregados e
comunicação.
3. Administração da mudança, que é a capacidade de gerenciar o processo de mudança
e entender quais as mudanças necessárias,
como a inovação e a criatividade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

32. A administração de recursos humanos deve
contribuir para a eficácia da empresa por meio dos
seguintes objetivos:
1. Ajudar a organização a alcançar suas metas,
objetivos e realizar sua missão.
2. Proporcionar competitividade à empresa.
3. Treinar, motivar as pessoas para a empresa e
controlar a cadeia de suprimentos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

(35 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

34. A área que se define pela provisão, treinamento,
desenvolvimento, motivação e manutenção dos
empregados é a área de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Finanças.
Logística.
Gestão de pessoas.
Marketing.
Produção.
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35. Constitui(em) parte do sistema de administração
de recursos humanos:
1. manutenção de máquinas e equipamentos,
que envolve plano de benefícios sociais,
higiene e segurança do trabalho;
2. aplicação, que está relacionada com análise e descrição de cargos, planejamento e
alocação, plano de carreiras e avaliação de
desempenho;
3. monitoração, que engloba banco de dados,
sistemas de informação e auditoria de recursos humanos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

36. Analise o texto abaixo:
           contribuiu para a Teoria da
Motivação, e desenvolveu um modelo contingencial
de motivação, argumentando que a motivação é um
processo que governa as escolhas entre diferentes
possibilidades de comportamento do indivíduo, que
avalia as consequências de cada alternativa de ação
e satisfação, que deve ser encarada como resultante
de relações entre as expectativas que a pessoa desenvolve e os resultados esperados. O autor desta teoria,
denominada                 ,
baseou-se na observação de que o processo motivacional não depende apenas dos objetivos individuais,
mas também do contexto de trabalho em que o indivíduo está inscrito.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

W. Ouchi • teoria Z
Maslow • Endomarketing
V. Vroom • teoria das expectativas
Maslow • hierarquia das necessidades
McClelland • teoria da necessidade de
realização
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37. Constitui(em) o corpo teórico sobre teorias da
motivação:
1. as teorias X e Y de McGregor.
2. o endomarketing.
3. a teoria Z de W. Ouchi.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

38. Dentre as teorias motivacionais, a teoria das
necessidades socialmente adquiridas, desenvolvida
por David McClelland, descreve que as pessoas são
motivadas por três necessidades básicas, que são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

saúde, dinheiro e felicidade.
realização, poder e associação.
higiene, segurança e equilíbrio.
estabilidade, aprendizagem e poder.
ergonomia, salário e desempenho.

39. Fazem parte do processo de comunicação interpessoal os seguintes elementos: o responsável pelo
envio da mensagem; o objetivo da comunicação; a
quem se dirige a mensagem.
Tais elementos correspondem, respectivamente, aos
conceitos de:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Emissor; mensagem; receptor.
Presidente; assessor; funcionário.
Secretaria; público interno; público externo.
Gestor de recursos humanos; assessor de
comunicação; funcionário.
) Chefe; gestor de recursos humanos;
colaborador.
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40. Sobre a temática de barreiras à comunicação,
associe as colunas abaixo.
Coluna 1 Barreiras
1. Barreiras mecânicas
2. Barreiras semânticas
3. Barreiras psicológicas
Coluna 2 Descrição
( ) preconceitos e estereótipos.
( ) usos inadequados da linguagem não comum
ao receptor.
( ) relacionadas aos aparelhos de transmissão.
Exemplo: barulho, ambiente inadequado,
dificuldade de visualização.

42. Lewin, Lippit e White, em um estudo pioneiro
sobre a teoria da liderança, pesquisaram o impacto
causado por três diferentes estilos de liderança e o
resultado nos climas organizacionais.
A classificação dada pelos autores para os estilos básicos de liderança divide-se em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1. A palavra equipe faz referência a algo feito
em comum por um conjunto de pessoas com
vínculo entre si, realizando um objetivo em
comum.
2. As equipes variam em propósito (desde
desenvolvimento de produtos até solução de
problemas), vigência (temporárias ou permanentes) e titularidade (funcional/departamental ou interfuncional/desenvolvimento).
3. Nas organizações as equipes interfuncionais
são formadas por pessoas que devem agir
sempre a favor dos interesses pessoais.

1•2•3
1•3•2
2•1•3
3•1•2
3•2•1

41. Para a correta administração do conflito torna-se
importante conhecer as possíveis causas que levam
ao seu surgimento, tais como:
1. Experiência de frustração de uma ou ambas
as partes.
2. Incapacidade de atingir uma ou mais metas e/
ou de realizar e satisfazer os seus desejos, por
algum tipo de interferência ou limitação pessoal, técnica ou comportamental.
3. Diferenças de personalidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Autocrática; democrática; liberal.
Carismática; simpática; formal.
Formal, informal, equilibrada.
Heroica, mítica; centralizadora.
Igualitária; delegada; carismática.

43. Considere as seguintes afirmativas sobre equipes:

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

44. O compartilhamento de poderes e responsabilidades entre os diferentes atores, sendo os principais
o governo e as comunidades locais, corresponde ao
conceito de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

PDCA.
Liderança.
Engajamento.
Gestão participativa.
Gestão informal.
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45. Assinale a alternativa que indica corretamente
o autor, pioneiro dos estudos científicos sobre a abordagem de Qualidade de Vida no Trabalho, a partir de
sua publicação na conceituada revista científica Sloan
Management Review. Ele propõe um modelo que contempla, no conceito de Qualidade de Vida no Trabalho,
os seguintes fatores: condições de trabalho, compensação justa e adequada, chances de crescimento e segurança, integração social da empresa, uso e desenvolvimento das capacidades, constitucionalismo, trabalho e
espaço total de vida e relevância social do trabalho.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I. Both
R. E. Walton
R. Senett
L. I. Yarzabal
A. Catani

46. O modelo proposto para avaliação do Clima
Organizacional, que leva em consideração as dimensões estrutura, responsabilidade, riscos, recompensa,
conflito, identidade, foi proposto por:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Marras.
Chiavenato.
Wenger e Lave.
Litwin e Stringer.
Dubeux e Trubois.

47. A gestão por competências visa uma forma de
atuação diferenciada e eficiente, trabalhando com a
ideia de coordenação de um conjunto de pilares conceituais integrados denominados:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

48. O método de avaliação de desempenho em que
o avaliado recebe feedbacks (retornos) de todas as
pessoas com quem ele tem relação, como pares, superior imediato, subordinados, clientes, entre outras,
denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Kaizen.
Kanban.
Feedback total.
Avaliação 360 graus.
Melhoria contínua.

49. Assinale a alternativa que indica corretamente o
modelo de avaliação de desempenho sob quatro perspectivas: financeira, dos processos internos, do cliente,
e do aprendizado e crescimento.
Nessa avaliação de desempenho definem-se objetivos
estratégicos para cada uma das perspectivas e tarefas
para o atendimento da meta em cada objetivo estratégico. Identifique-a.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Kaizen.
Kanban.
Balanced Scorecard.
Avaliação 360 graus.
Melhoria contínua.

50. Dentro do campo da estrutura organizacional, a
organização informal:
1. é sempre criada pelo Departamento de
Recursos Humanos, no intuito de fomentar a
interação social estabelecida entre as pessoas.
2. não consta no organograma.
3. abarca comportamentos de interações
sociais que não são documentados e reconhecidos oficialmente entre os membros de
organizações.

Eficiência, equipe, entusiasmo.
Controle, humanismo, alteridade.
Cultura, habilidade, administração.
Capacidade, honestidade, administração.
Conhecimentos, habilidades, atitudes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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51. Analise o texto abaixo:
               é uma divisão do
trabalho por especialização dentro da estrutura organizacional da empresa. Trata-se, portanto, de um agrupamento, de acordo com um critério específico de
homogeneidade, das atividades e recursos (humanos,
financeiros, materiais) em unidades organizacionais.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Departamentalização
Balanced Scorecard
Estrutura informal
Feedback
PDCA

52. A departamentalização pode ocorrer no formato:
1. Matricial
2. Por produto ou serviço
3. Por projeto
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

54. Assinale a alternativa que indica corretamente o
tipo de gráfico que representa as relações hierárquicas
dentro de uma empresa, ou simplesmente a distribuição dos setores, das unidades funcionais e dos cargos
e a comunicação entre eles.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Fluxograma.
Organograma.
Diagrama espinha de peixe.
Gráfico de Pareto.
Histograma.

Fluxograma
Organograma
Diagrama espinha de peixe
Gráfico de Pareto
Histograma

55. Os pontos fundamentais da análise administrativa, dentro de um enfoque comportamental, basicamente, desdobram-se em dois momentos distintos.
Indique-os.
a.
b.
c.
d.

Organograma e fluxograma
Organograma e cronograma
Diagrama e pentagrama
Desenvolvimento de competência e
aprendizagem
e. ( X ) Diagnóstico situacional das causas e
intervenção planejada

(
(
(
(

)
)
)
)

56. Considere as seguintes afirmativas:
1. Planejamento Estratégico é um instrumento
de gestão que consolida um método estruturado de tomada de decisões que envolvam
uma determinada situação futura e desejada,
cujo principal objetivo é se antecipar a o que
e como fazer.
2. O método EPS consiste em um modelo criado
por Ackoff para a busca do planejamento
estratégico eficiente.
3. Planejamento é um processo destinado a
produzir um ou mais estados futuros, visando
a obtenção do resultado desejado.

53. O gráfico utilizado pela administração para o
Gerenciamento e o Controle da Qualidade (CQ) em
processos diversos, que representa um conjunto de atividades realizadas para gerar serviços e produtos que
atendam às necessidades dos clientes, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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57. São exemplos de indicadores de desempenho:
a. ( X ) produtividade; satisfação dos clientes; custo.
b. ( ) gestão compartilhada; gestão participativa;
gestão democrática.
c. ( ) feedback; espinha de peixe; eficiência.
d. ( ) shareholders; stakeholders; PDCA.
e. ( ) estratégico; tácito; operação.

58. Constitui(em) um critério ou uma etapa para os
Sistemas de Indicadores de Desempenho:
1. a definição dos indicadores
2. o alinhamento das medidas com as estratégias
3. a realização de benchmarking
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

59. Assinale a alternativa que indica corretamente
o autor, pioneiro da gerência de projeto e denominado o pai de técnicas do planejamento e do controle,
conhecido pelo uso do gráfico de barras como uma
ferramenta de gerência do projeto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Henry Gantt
Frederick Taylor
Abraham Maslow
Idalberto Chiavenato
Norman Gaither
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60. O conjunto de componentes inter-relacionados,
para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações, no intuito de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Qualidade Total
Sistema de Informação
Kaizen
PDCA
POC3

61. Os sistemas que unem e integram os diversos
sistemas rotineiros ou transacionais de uma organização, permitindo integrar os departamentos, de forma
a agilizar processos, são denominados:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

ERP.
CRM.
PDCA.
HRM.
GIS.

62. Assinale a alternativa que indica corretamente o
modelo de administração pública que enfatiza aspectos formais, impessoalidade, controla processos de
decisão, estabelece uma hierarquia funcional rígida,
baseada em princípios de profissionalização e formalismo. Neste modelo, os procedimentos formais são
feitos por funcionários especializados, com competências fixas, sujeitos ao controle hierárquico.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

modelo gerencial
modelo burocrático
modelo recursos humanos
modelo patrimonialista
modelo logístico
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63. Os valores de produtividade, orientação ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços, marketization e accountability fazem parte do
modelo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

logístico de administração pública.
gerencial de administração pública.
patrimonialista de administração pública.
burocrático de administração pública.
de recursos humanos de administração
pública.

64. A administração pública gerencial tem como
características conceituais:
1. eficiência e eficácia.
2. competitividade.
3. patrimonialismo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

65. A teoria da Expectativa analisa os mecanismos
motivacionais, apoiando-se em três conceitos:

Coluna
em Branco.
(rascunho)

a. ( X ) Expectância, instrumentalidade e valência.
b. ( ) Experiência, motivos urgentes e motivos leves.
c. ( ) Necessidades básicas, necessidades intermediárias e necessidades avançadas.
d. ( ) Necessidades pequenas, necessidades médias
e necessidades grandes.
e. ( ) Motivações básicas, motivações intermediárias e motivações avançadas.
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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