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1) Com relagao ao pagamento de adicional por servigo
extraordinario, adicional noturno e adicional de ferias,
previstos na Lei n° 8.112/1990, assinale a opgao correta.

(A) O servigo extraordinario sera remunerado com acrescimo 
de 60% (sessenta por cento) em relagao a hora normal de 
trabalho.

(B) Somente sera permitido servigo extraordinario para 
atender a situagoes excepcionais e temporarias, 
respeitado o limite de 1 (uma) hora por jornada.

(C) 0 servigo noturno, prestado em horario compreendido 
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) 
horas do dia seguinte, tera o valor-hora acrescido de 
25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora 
como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

(D) Sera pago ao servidor, por ocasiao das suas ferias, um 
adicional correspondente a 1/3 (um tergo) da remunera
gao do periodo das ferias, condicionado a solicita- 
gao em tempo habil pelo servidor.

(E) No caso de o servidor exercer fungao de diregao, chefia 
ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissao, a 
vantagem recebida em razao desses cargos nao sera
considerada no calculo do adicional de ferias.

\

2) Com relagao ao afastamento do servidor publico para o 
exercicio de mandato eletivo, nos termos do art. 94 da Lei 
n° 8.112/1990, assinale a opgao INCORRETA.

Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, 
ficara o servidor afastado do cargo.
Investido no mandato de Prefeito, sera o servidor 
afastado do cargo, podendo optar por sua remuneragao. 
Investido o servidor no mandato de Vereador, percebera 
as vantagens de seu cargo, sem prejuizo da remuneragao 
do cargo eletivo, independentemente da disponibilidade 
de horario.
No caso de afastamento do cargo para exercicio de 
mandato eletivo, o servidor continuara contribuindo para 
a seguridade social como se em exercicio estivesse.
0 servidor investido em mandato eletivo nao podera ser 
removido ou redistribuldo de oflcio para localidade 
diversa daquela onde exerce o mandato.
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3) Em relagao ao Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis
da Uniao, assinale a opgao correta.

(A) A responsabilidade civil do servidor publico por agao 
ou omissao somente ocorre quando houver dolo e resultar 
em prejuizo ao erario e a terceiros.

(B) A responsabilidade penal abrange apenas as condutas 
tipificadas em lei como crimes, nao podendo ser 
imputadas ao servidor, nessa qualidade, as contravengoes 
dado seu baixo teor de lesividade.

(C) No caso de absolvigao criminal que negue a existencia de 
fato ou de autoria, a responsabilidade administrativa do 
servidor sera afastada.

(D) A responsabilidade civil administrativa e o resultado de 
ato comissivo ou omisso praticado por servidor publico, 
independentemente de, no momento da conduta, encontrar- 
se fora do desempenho de seu cargo ou fungao.

(E) As sangoes civis, penais e administrativas nao sao 
passiveis de cumulagao.
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4) Com relagao ao Codigo de Etica Profissional do Servidor
Publico Civil do Poder Executivo Federal, assinale a opgao
correta.

(A) A Comissao de Etica, encarregada por lei de aconselhar 
sobre a etica profissional no ambito da Administragao 
Publica Federal direta, indireta, autarquica e 
fundacional, aplicara ao servidor publico faltoso a 
pena de censura e sua fundamentagao constara do 
respectivo parecer, assinada por todos os seus 
integrantes, com a ciencia do faltoso.

(B) A fungao publica desempenhada pelo servidor nao pode ser 
confundida com a sua vida particular. Assim, os atos 
verificados no proceder de seu cotidiano em sua vida 
privada nao deverao interferir, acrescer,
diminuir ou desvalorizar seu bom conceito na vida 
funcional.

(C) Ter respeito a hierarquia implica em obedecer as ordens 
ilegais e ate contrarias ao interesse publico, dado 
que as providencias cabiveis serao apuradas 
posteriormente, se for o caso, em Processo Administra
tive Disciplinar.

(D) E dever fundamental do servidor publico ser assiduo e 
frequente ao servigo. Com efeito, a ausencia injusti- 
ficada do servidor ao seu local de trabalho nao 
chega a caracterizar fator de desmoralizagao do servigo 
publico, apenas provoca danos ao trabalho ordenado e ao 
sistema a ele vinculado.

(E) E cabivel que o elemento etico seja relativizado na 
conduta do servidor publico, ja que a essencia de 
seus atos ha de ser pautada e restrita a nogao do que 
seja legal ou ilegal, justo ou injusto.
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5) Demissao e a pena expulsiva aplicavel ao servidor publico
que comete infragao grave no exercicio de cargo efetivo.
Assinale a opgao em que todas as condutas sao ensejadoras de
aplicagao da pena de demissao.

(A) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade da fungao publica, e 
exercer quaisquer atividades incompativeis com o 
exercicio do cargo ou fungao com o horario de trabalho.

(B) Revelagao de segredo do qual se apropriou em razao do 
cargo, e cometer a outro servidor atribuigoes estranhas 
ao cargo que ocupa, exceto em situagao de emergencia e 
transitoria.

(C) Exercer quaisquer atividades incompativeis com o 
exercicio do cargo ou fungao e com o horario de 
trabalho, e Improbidade Administrativa.

(D) Cometer a outro servidor atribuigoes estranhas ao cargo 
que ocupa, exceto em situagao de emergencia e 
transitoria, e valer-se do cargo para lograr proveito 
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
fungao publica.

(E) Improbidade Administrativa, e revelagao de segredo do 
qual se apropriou em razao do cargo.

6) A Lei n° 8.691/1993, dispoe sobre o Plano de Carreira para a 
area de Ciencia e Tecnologia da Administragao Publica 
Federal.
Assinale a opgao em que todos os orgaos integram a estrutura 
da area da ciencia e tecnologia, nos termos do art 1° da 
referida lei.

(A) Centro de Analise de Sistemas Navais (CASNAV) e Fundagao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

(B) Fundagao Joaquim Nabuco (FUNDAJ) e Fundagao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

(C) Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e
Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

(D) Fundagao Joaquim Nabuco (FUNDAJ) "e Fundagao Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

(E) Centro de Analise de Sistemas Navais (CASNAV) e Comissao
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).\
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7) De acordo com a Lei 8.112/1990, ao final da apuragao de 
Processo Administrativo Disciplinar, se restar capitulada 
como crime determinada infragao cometida por servidor 
publico federal, a que orgao devera ser remetido o processo 
para instrugao da respectiva agao penal?

(A) Advocacia Geral da Uniao.
(B) Superior Tribunal de Justiga.
(C) Defensoria Publica.
(D) Superior Tribunal Militar.
(E) Ministerio Publico.

8) De acordo com a Lei 8.112/1990, o servidor publico que 
mantenha sob sua chefia imediata, em cargo ou fungao de 
confianga, conjuge, companheiro ou parente ate o 2° grau 
civil, assegurado o direito a ampla defesa e ao
contraditorio, sofrera qual das penalidades abaixo?

(A) Demissao.
(B) Advertencia por escrito.
(C) Suspensao.
(D) Aproveitamento de outro cargo ou fungao.
(E) Destituigao da fungao comissionada, quando for o caso.

Prova : Amarela
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9) Dispoe o art. 100 da Lei 8.112/1990 que e contado, para 
todos os efeitos legais, o tempo de servigo publico federal, 
inclusive o prestado as Forgas Armadas. Ja o art. 102, da
mesma norma, estabelece que sao considerados como de efetivo
exercicio os afastamentos do servidor em virtude de

(A) juri e outros servigos obrigatorios por lei, e o tempo 
correspondente ao desempenho de mandato eletivo Federal, 
Estadual, Municipal ou Distrital, anterior ao ingresso 
no servigo publico.

(B) exercicio do cargo em comissao, ou equivalente em orgao 
ou entidade dos poderes publicos da Uniao, dos Estados, 
dos Municipios e do Distrito Federal, e juri e outros 
servigos obrigatorios por lei.

(C) licenga para tratamento da propria saude, ate o limite
de trinta meses, cumulativos ao longo do tempo de
servigo publico prestado a Uniao em cargo de provimento 
efetivo, e o tempo de servigo publico prestado aos
estados, municipios e ao Distrito Federal.

(D) prestagao de servigo militar voluntario e o tempo de 
exercicio de cargo em comissao, ou equivalente, em 
orgao ou entidade dos poderes publicos da Uniao, dos 
estados, dos municipios e do Distrito Federal.

(E) licenga para tratamento da propria saude, ate o limite
de trinta meses, cumulativos ao longo do tempo de
servigo publico prestado a Uniao em cargo de provimento 
efetivo, e o tempo correspondente ao desempenho de
mandato eletivo federal, estadual, municipal ou 
distrital, anterior ao ingresso no servigo publico.
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10} O art. 6°-A, da Lei n° 9.657/1998, institui a Gratificagao 
de Desempenho de Atividade Tecnico Operacional em Tecnologia 
Militar - GDATEM, devida aos ocupantes dos cargos efetivos 
do Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar, 
quando no exercicio de atividades inerentes as respectivas 
atribuigoes nas organizagoes militares, que cumpram carga 
horaria de quarenta horas semanais. Com relagao a GDATEM, 
analise as afirmativas abaixo.

I - Em caso de afastamentos e licengas considerados como de
efetivo exercicio, sem prejuizo da remuneragao e com 
direito a percepgao de gratificagao de desempenho, o 
servidor continuara percebendo a GDATEM em valor 
correspondente ao da ultima pontuagao obtida, ate que 
seja processada sua primeira avaliagao apos o retorno.

II - Ate que seja processada a primeira avaliagao de
desempenho individual que venha a surtir efeito 
financeiro, o servidor recem nomeado para cargo efetivo 
e aquele que tenha retornado de licenga sem vencimento 
ou cessao sem direito a percepgao da GDATEM no decurso 
do ciclo de avaliagao receberao a gratificagao no valor 
correspondente a 80 (oitenta) pontos.

III- Ocorrendo exoneragao do cargo em comissao, com 
manutengao do cargo efetivo, o servidor que fara jus a 
GDATEM continuara a percebe-la em valor correspondente, 
a 8 0 (oitenta) pontos ate que sej a processada nova 
avaliagao.

IV - O servidor ativo beneficiario da GDATEM que obtiver na 
avaliagao de desempenho individual pontuagao inferior a 
40% (quarenta por cento) da pontuagao minima 
estabelecida para essa parcela sera imediatamente 
submetido a processo de capacitagao ou de analise da 
adequagao funcional, conforme o caso, sob 
responsabilidade da respectiva organizagao militar de 
lotagao.

Assinale a opgao correta.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III sao verdadeiras
(B) Apenas as afirmativas I e III sao verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I e II sao verdadeiras.
(D) Apenas a afirmativa I e verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa III e verdadeira.
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11) Conforme prescreve a Lei 8.112/1990, sao penalidades 
disciplinares aplicaveis aos servidores publicos federais, 
entre outras:

(A) destituigao de cargo em comissao, demissao, advertencia.
(B) cassagao de aposentadoria ou disponibilidade, 

advertencia, reversao.
(C) suspensao, remogao, demissao.
(D) recondugao, destituigao de fungao comissionada, 

demissao.
(E) advertencia, suspensao, reintegragao.

12) Assinale a opgao que apresenta a conduta que configura, 
segundo a Lei 8.112/1990, proibigao que, quando violada, 
alem de acarretar demissao do servidor publico ocupante de 
cargo efetivo, o incompatibiliza para nova investidura em 
cargo publico federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

(A) Exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis com 
o exercicio do cargo ou fungao e com o horario de tra
balho .

(B) Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade da fungao publica.

(C) Opor resistencia injustificada ao andamento de docu- 
mentos e processos ou execugao do servigo.

(D) Cometer a pessoa estranha a repartigao, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de atribuigao que seja de 
sua responsabilidade ou de seu subordinado.

(E) Coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem 
a associagao profissional ou sindical ou a partido 
politico.
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13) Um servidor publico federal foi apenado com 1 ano e 9 meses 
de reclusao por sentenga judicial transitada em julgado. Em 
razao da condenagao, a familia do servidor passou a ter 
direito ao pagamento de auxllio-reclusao, o qual cessara, 
segundo a Lei 8.112/1990, a partir de que momento?

(A) Apos 1 (um) ano, a contar da data em que o servidor for 
posto em liberdade.

(B) Quando completar 1/4 (um quarto) da pena que lhe foi 
imposta.

(C) Assim que seus dependentes provarem possuir renda igual 
ou superior ao vencimento que lhe era devido em razao do 
exercicio do cargo publico.

(D) Logo apos completar metade da pena que lhe foi imposta.
(E) A partir do dia imediato aquele em que o servidor for 

posto em liberdade, ainda que condicional.

14) Segundo a Lei n° 8.112/1990, a perda do cargo de servidor
publico estavel somente sera concretizada e, em principio,
tornada definitiva, por qual decisao processual?

(A) Por decisao discricionaria de autoridade competente,
no interesse da Administragao Publica.

(B) Por sentenga emitida por Juiz de Direito da qual ainda 
caiba recurso que possa beneficiar o servidor publico.

(C) Por despacho motivado de seu superior hierarquico, sem a 
necessidade de observancia de ampla defesa e do
contraditorio.

(D) Por decisao condenatoria que alegue descumprimento de
ordem manifestamente ilegal.

(E) Por decisao judicial transitada em julgado.

15) Nos termos da Lei n° 8.112/1990, a pena de demissao e 
aplicada ao servidor que

(A) recusar fe a documentos publicos.
(B) descumprir o dever de manter conduta compativel com a 

moralidade administrativa.
(C) aplicar irregularmente o dinheiro publico.
(D) nao exercer com zelo e dedicagao as atribuigoes do 

cargo.
(E) violar a proibigao de promover manifestagao de aprego ou 

desaprego no recinto de repartigao.

Prova : Amarela 1 Concurso : CP-PCNS/14
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16) Suponha que determinada pessoa, aprovada em concurso publico 
para orgao da administragao publica federal, assinou o 
"Termo de Posse” no dia 10 de margo de 2013. Qual e o prazo 
que a Lei 8.112/1990 estabelece para que ela entre em 
exercicio?

(A) 24 horas da assinatura do "Termo de Posse”.
(B) 48 horas da assinatura do "Termo de Posse”.
(C) 7 dias contados da data da posse.
(D) 15 dias contados da data da posse.
(E) 30 dias contados da data da posse.

Prova : Amarela
Prof is sao :■ ADMINISTRADOR
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17) A Lei n° 10.559/2002, que regulamentou o art. 8° do Atos das 
Disposigoes Constitucionais Transitorias, dispoe sobre o 
Regime do Anistiado Politico; da Declaragao da Condigao de 
Anistiado Politico; da Reparagao Economica de Carater 
Indenizatorio e das Competencias Administrativas. Com 
relagao aos direitos dos Anistiados Politicos, assinale, a 
seguir, a opgao correta.

(A) Ao anistiado politico, assiste o direito a reparagao
economica, de carater indenizatorio, em prestagao unica 
ou em prestagao mensal, permanente e continuada, 
reajustada quando ocorrer alteragao na remuneragao que o 
anistiado politico receberia se estivesse no servigo 
ativo.

(B) Ao anistiado politico, assiste o direito a contagem,
para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado 
politico esteve compelido ao afastamento de suas 
atividades profissionais, em virtude de punigao ou 
fundada ameaga de punigao, por motivo politico, sendo 
obrigatorio o recolhimento das contribuigoes 
previdenciarias.

(C) Ao anistiado politico, assiste o direito a reparagao
economica em prestagao unica, que consistira no 
pagamento de trinta e seis salarios minimos por ano de 
punigao, ainda que o anistiado politico nao possa 
comprovar vinculo com a atividade laboral.

(D) Ao anistiado politico, assiste o direito ao pagamento de 
prestagao mensal, permanente e continuada, cujo valor 
sera igual ao da remuneragao que receberia se na ativa 
estivesse, considerando a graduagao a que teria direito, 
obedecidos os prazos para promogao previstos nas leis e 
regulamentos vigentes, e asseguradas as promogoes ao 
oficialato, independentemente de requisitos e condigoes, 
respeitadas as caracteristicas e peculiaridades dos 
regimes juridicos dos servidores publicos civis e dos 
militares, e desconsiderando-se seus paradigmas.

(E) Ao anistiado politico, assiste o direito a promogoes que 
dependerao de seu tempo de admissao ou incorporagao em 
seu posto ou graduagao, sendo obedecidos os prazos de 
permanencia em atividades previstos nas leis e 
regulamentos vigentes, vedada a exigencia de satisfagao 
das condigdes incompativeis com a situagao pessoal do 
beneficiario.

Prova : Amarela Concurso : CP-PCNS/14
Profissao : ADMINISTRADOR

11/24



18) Cologue F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
com relagao ao Regime Disciplinar estatuido no Titulo IV, da 
Lei 8.112/1990, e assinale, a seguir, a opgao que apresenta 
a sequencia correta.

( ) Considerando a estrutura hierarquizada da administragao 
publica, nao ha obrigagao por parte do servidor 
publico de cumprimento de ordem manifestamente ilegal, 
bem como nao ha obrigagao de representar contra seu 
superior hierarquico quando a ordem configure 
ilegalidade.

( ) Um servidor publico ausentou-se do servigo, sem justifi- 
cativa, por 30 (trinta) dias interpolados, no periodo de 
12 (doze) meses. Assim, ficou configurado o abandono de 
cargo, que e apenado no regime disciplinar com a pena 
demissao.

( ) A autoridade que determinar a instauragao de Sindicancia 
ou Processo Administrative Disciplinar e competente para 
proferir o julgamento e aplicar pena disciplinar.

( ) Com relagao ao Processo Administrativo Disciplinar - 
PAD, e assegurado ao servidor, que estiver respondendo 
ao processo, produzir provas e contraprovas, entretanto, 
o Presidente da Comissao Processante podera indeferir o 
pedido de provas, desde que a Comissao as considere
irrelevantes ou impertinentes aos fatos apurados,
assim como no caso de serem meramente protelatorias.

( ) Um servidor publico estava respondendo a Processo 
Administrativo Disciplinar-PAD que tinha por objeto 
apurar determinado fato. No curso do processo, o
Presidente do PAD, com o intuito de elucidar os fatos, 
requisitou provas constantes de um processo que
tramitava na Vara Federal da Justiga, a chamada prova
emprestada. Ocorre que nao e possivel a utilizagao de
prova emprestada de processo judicial em PAD, por
contrariar o principio do devido processo legal.

(A) (V) (V) (F) (F) (V)
(B) (F) (V) (V) (F) (V)
(C) (V) (F) (F) (V) (F)
(D) (F) (F) (V) (V) (F)
<E) (F) (V) (V) (V) (F)

Prova'' : Amarela C Concurso : CP-PCNS/14
Profissao : ADMINISTRADOR.
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19) Nos termos da Lei n° 8.745/1993, para atender a necessidade 
temporaria de excepcional interesse publico, os orgaos da 
Administragao Federal direta, as autarquias e as fundagoes 
publicas poderao efetuar contratagao de pessoal por tempo 
determinado, nas condigoes e prazos previstos na referida 
Lei. Assim, consideram-se necessidade temporaria de 
excepcional interesse publico as seguintes atividades, 
EXCETO:

(A) especiais, nas organizagoes das Forgas Armadas, para 
atender a area industrial ou a encargos temporarios de 
obras e servigos de engenharia.

(B) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados a 
seguranga de sistemas de informagoes, sob 
responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
para a Seguranga das Comunicagoes - CEPESC.

(C) desenvolvidas no ambito dos projetos do Sistema de 
Vigilancia da Amazonia - SIVAM e do Sistema de Protegao 
da Amazonia - SIPAM.

(D) didatico-pedagogicas em escolas de governo.
(E) de assistencia a saude para as comunidades quilombolas.

20) Considere que uma servidora publica x federal solicitou 
licenga para se candidatar a cargo politico. Durante o 
periodo que mediar entre sua escolha em convengao 
partidaria, como candidata a cargo eletivo e a vespera do 
registro de sua candidatura perante a Justiga Eleitoral, 
como ficara a situagao da servidora em relagao a percepgao 
remuneratoria?

(A) A remuneragao nao sofrera alteragao.
(B) A remuneragao sera acrescida de gratificagao extra para 

despesas de locomogao.
(C) Nao fara jus ao recebimento da remuneragao.
(D) Sera remunerada pelo partido politico pelo qual se 

filiou para disputar a eleigao.
(E) Recebera 50% da remuneragao.

P rova : Ama re1a
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21) 0 lote economico de compras, num ambiente de demanda
equilibrada, e utilizado na gestao de materials para
encontrar o ponto otimo no qual o custo total de pedir e
manter materials em estoque e:

(A) maximizado.
(B) eliminado.
(C) aumentado.
(D) minimizado,
(E) diferenciado.

22) o conteudo da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) e 
estabelecido em dispositivos da Constituigao Federal e, a 
partir de 2000, por meio da chamada Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Assinale a opgao que NAO apresenta uma caracteris- 
tica da LDO.

(A) Compreendera as metas e prioridades da administragao
publica federal, incluindo as despesas correntes para o
exercicio financeiro subsequente.

(B) Orientara a elaboragao da Lei orgamentaria anual.
(C) Dispora sobre as alteragoes na legislagao tributaria.
(D) Estabelecera a politics de aplicagao das agendas

financeiras oficiais e de fomento. s
(E) Dispora sobre as metas fiscais.

23) Como se denomina o grafico de processamento que e 
constituido de um grafico universal que representa a 
sequencia normal de qualquer trabalho, produto ou documento?

{A
(B
(C
(D
(E

Organograma. 
Diagrams de Gantt 
Funcionograma. 
Cronograma. 
Fluxograma.

24) Programas ou programagoes se constituem em um dos tipos de 
planejamento operacional. Sao tipos de programs:

(A) o cronograma, o orgamento e o grafico" de Gantt.
(B) os procedimentos, os regulamentos e o PERT.
(C) o cronograma, o PERT e o grafico de Gantt.
(D) o PERT, os procedimentos e o orgamento.
(E) o orgamento, o PERT e o grafico de Gantt.
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25) Assinale a opgao INCORRETA a respeito dos creditos
adicionais.

(A) A abertura de credito extraordi'nario esta condicionada 
a previa autorizagao legislativa.

(B) A abertura de creditos especiais exige a indicagao 
da fonte dos recursos.

(C) Os creditos adicionais aumentam a disponibilidade de 
credito para a emissao de empenho.

(D) E permitida a reabertura de creditos especiais e 
extraordinarios no exercicio seguinte ao da abertura.

(E) Creditos extraordinarios tern sua abertura submetida a 
restrigoes de natureza constitucional.

26) 0 planejamento consiste em uma tomada antecipada de
decisoes, e pode se subordinar a alguns tipos de filosofia. 
Ackoff, citado por Chiavenato (2010), aponta tres tipos de 
filosofia do planejamento. Como se denomina a filosofia 
do planejamento voltada para a adaptabilidade e inovagao 
dentro da organizagao, na qual as decisoes sao tomadas no 
sentido de se obterem os melhores resultados possiveis?

(A) Planejamento adaptativo.
(B) Planejamento otimizante. ^
(C) Planejamento conservador.
(D) Planejamento de improvisagao.
(E) Planejamento mercadologico.

27) Ao tratar a burocracia como forma de dominagao, Max Weber 
sustenta que a mesma se apoia sobre o conhecimento tecnico, 
que, alem de lhe conferir carater racional, transfoma-a em 
instrumento capaz de assegurar alta eficiencia
administrativa. A partir da descrigao de Weber sobre a 
burocracia, assinale a opgao que apresenta tres 
caracteristicas descritas pelo autor para esse tipo de apa- 
rato administrativo.

(A) Formalismo; hierarquia; lealdade.
(B) Merito; impessoalidade; descentralizagao.
(C) Formalismo; hierarquia; merito.
(D) Descentralizagao; merito; formalismo.
(E) Lealdade; descentralizagao; formalismo.
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28) A expressao gestao etica, especialmente apos a promulgagao 
da Constituigao Federal de 1988, passou a ser utilizada com 
muita intensidade na administragao publica brasileira. A 
Carta Magna do Brasil deu enorme relevancia no seu texto aos 
valores eticos e morais da boa conduta na administragao 
publica, reforgando, em particular, a exigencia do 
cumprimento dos principles da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiencia. Com relagao a 
diversidade cultural e as diferengas de carater politico e 
administrativo, torna-se possivel identificar algumas 
caracteristicas basicas que constituem a essencia da gestao 
da etica, que transits em um eixo bem definido, que sao:

(A) valores eticos; normas de conduta; administragao.
(B) normas de conduta; controle; administragao.
(C) valores eticos; administragao; controle.
(D) valores eticos; normas de conduta; controle.
(E) administragao; valores eticos; controle.

29) Assinale a opgao que NAO apresenta uma caracteristica da 
Teoria das Relagoes Humanas.

(A) Acentuada divisao do trabalho.
(B) Trata a organizagao como grupo de pessoas.
(C) Delegagao de autoridade.
(D) Inspirada em sistemas de psicologia.
(E) Confianga nas pessoas.

30) Sabe-se que a reengenharia foi uma reagao ao colossal abismo 
existente entre as.mudangas ambientais velozes e intensas e 
a total inabilidade das organizagoes em ajustar-se a essas 
mudangas. Assinale a opgao que sintetiza a ideia basica 
da reengenharia.

(A) Automatizar os processos.
(B) Efetuar mudangas graduais nos processos de trabalho.
(C) Redesenhar os processos de trabalho.
(D) Demitir os trabalhadores que nao se adequern aos 

processos de trabalho.
(E) Corrigir eventuais falhas nos processos.
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31) A alienagao de bens imoveis pela Administragao Publica, 
excluindo-se os casos de licitagao dispensada, dependera 
de autorizagao legislativa, de avaliagao previa e de 
licitagao na modalidade:

(A) leilao.
(B) melhor prego.
(C) tomada de Pregos.
(D) concurso.
(E) concorrencia.

32) A normalizagao e a atividade que estabelece, em relagao a 
problemas existentes ou potenciais, prescrigoes destinadas a 
utilizagao comum e repetitiva, com vistas a obtengao otima 
de um grau em determinado contexto. Sao objetivos da norma
lizagao :

(A) protegao do consumidor, responsabilizagao, e seguranga.
(B) economia, redugao da concorrencia, e eliminagao de 

barreiras tecnicas e comerciais.
(C) comunicagao, seguranga, e responsabilizagao.
(D) economia, comunicagao, e eliminagao de barreiras 

tecnicas e comerciais.
(E) redugao da concorrencia, seguranga, e economia.

33) Uma Organizagao Militar realizara um procedimento 
licitatorio para aquisigao de papel A4. 0 valor estimado 
do objeto e de R$ 17.000,00. Com base nessas 
informagoes/a luz da lei 8.666/1993, e correto afirmar que 
essa organizagao;

(A) devera adotar a modalidade convite.
(B) devera valer-se da dispensa de licitagao por causa do 

valor.
(C) podera valer-se da inexigibilidade de licitagao, por 

causa do valor.
(D) podera adotar a modalidade concorrencia.
(E) devera adotar a modalidade tomada de pregos.
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34) A estrutura organizacional compreende a disposigao das 
diversas unidades que compoem a empresa, alem da relagao 
entre super!ores e subordinados. Com relagao as estruturas 
organizacionais, e correto afirmar que:

(A) o fluxograma e um grafico de uso restrito aos 
respectivos orgaos adotantes, tendo como finalidade 
principal o detalhamento das atividades que compoem uma 
fungao da qual se originou um orgao no organograma.

(B) independentemente do tipo de tarefa realizada por 
uma organizagao militar, esta devera adotar uma 
estrutura funcional.

(C) a estrutura linear possui como caracteristicas a facil 
transmissao de ordens e recebimento de informagoes, a 
rapidez das decisoes e a sobrecarga da direg-ao.

(D) a estrutura funcional se caracteriza por unir fungoes de 
preparagao e execugao, e permitir a unidade de comando, 
recebendo, um mesmo trabalhador, ordens de um unico 
encarregado.

(E) a estrutura staff-and-line segue as caracteristicas 
basicas da estrutura funcional, distinguindo-se desta 
pela existencia de orgaos de staff junto aos gerentes de 
linha.

35) Considere que um determinado individuo, para adquirir 
equipamentos para sua industria, realize um financiamento 
com 3 pagamentos mensais iguais e consecutivos de 
R$ 4.000,00, ocorrendo o primeiro ao final de 30 dias. 
Se a taxa de juros compostos do financiamento for de 1% 
a.m., o prego a vista dos equipamentos, desprezando-se os 
centavos, sera de:

(A) R$ 12.000,00
(B) R$ 11.881,00
(C) R$ 11.763,00
(D) R$ 11.562,00
(E) R$ 11.245,00
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36) O prazo minimo para recebimento das propostas ou realizagao 
do evento na modalidade de tomada de pregos, quando a 
licitagao for do tipo "melhor tecnica" ou ''tecnica e prego", 
e de:

(A) cinco dias uteis.
(B) oito dias uteis.
(C) quinze dias.
(D) trinta dias.
(E) quarenta e cinco dias.

37) A fase externa do pregao, na forma eletronica, sera
iniciada com a convocagao dos interessados por meio de
publicagao de aviso. Um pregao com valor estimado de
R$ 1.500.000,00, deve ser divulgado:

(A) apenas em meio eletronico, na Internet.
(B) apenas no diario Oficial da Uniao.
(C) no diario Oficial da Uniao e em meio eletronico, na

Internet.
(D) no diario Oficial da Uniao, em meio eletronico, na 

Internet e jornal de grande circulagao local.
(E) no diario Oficial da Uniao, em meio eletronico, na 

Internet e jornal de grande circulagao regional ou 
nacional.

38) Fayol salienta em sua obra que toda empresa apresenta seis 
fungoes. Assinale a opgao que apresenta corretamente os
cinco elementos das fungoes administrativas.

(A) Prever, liderar, estruturar, fiscalizar e negociar.
(B) Governar, coordenar, remunerar, controlar e fiscalizar.
(C) Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
(D) Prever, organizar, combater, corrigir e controlar.
(E) Prever, organizar, comandar, corrigir e controlar.
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39) 0 desenho dos cargos represents o modo pelo qual os 
administradores projetam os cargos individuals e os combinam 
em unidades, departamentos e organizagoes. Com relagao aos 
modelos de desenho de cargos, assinale a opgao correta.

(A) 0 modelo classico ou tradicional tem como vantagem a 
motivagao pelo trabalho.

(B) 0 modelo contingencial se baseia na presungao de
estabilidade e permanencia dos objetivos e dos processos 
organizacionais.

(C) 0 modelo humanistico tem como caracteristica principal a 
enfase na tarefa e na tecnologia.

(D) 0 modelo contingencial representa a abordagem mais ampla 
e complexa pelo fato de considerar tres variaveis 
simultaneamente: as pessoas, a tarefa e a estrutura da
organizagao.

(E) No modelo classico ou tradicional, a enfase, antes
colocada nas tarefas e na estrutura organizacional, 
passa para enfase nas pessoas e nos grupos sociais.

40) Considere que uma pessoa comprou uma geladeira pagando uma 
entrada de R$ 600,00 no ato e mais duas parcelas de 
R$ 400,00, ao final de 30 e 60 dias. Sabepse que a loja 
utiliza a taxa de juros compostos de 2% ao mes. 0 valor da 
geladeira a vista, desprezando-se os centavos, e de:

(A) R$ 1.400,00
(B) R$ 1.384,00
(C) R$ 1.376,00
(D) R$ 1.316,00
(E) R$ 1.176,00

41) Observe a tabela a seguir.

Cia. Brazilian Navy
Ativo Circulante 6.528,00 Passive Circulante 2 .108,00
Ativo Nao-Circulante 3 . 000, 00 Patrimonio Liquido 7 . 420,00

Total do Ativo 9.528,00 Total Passivo + PL 9 .528, 00

Com base nas informagoes contabeis acima, calcule o indice 
de Liquidez Corrente (LC), e assinale a opgao correta.

(A) o, 40
(B) o, 88
(C) 1, 00
(D) 1/ 42
(E) 3, 10
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42) Como se denomina o processo que tern como objetivo transmitir 
responsabilidade e recursos para todas as pessoas, a fim de 
obter sua energia criativa e intelectual, de modo que possam 
mostrar a verdadeira lideranga dentro de suas esferas de 
competencia e ajudar a enfrentar os desafios globals de toda 
a empresa.

(A) Benchmarking.
(B) Empowerment.
(C) Downsizing.
(D) Enriquecimento Horizontal.
(E) Outsourcing.

43) 0 modelo de gestao do Premio Nacional da Qualidade 
{PNQ) e elaborado com base em fundamentos da excelencia. 
Assinale a opgao NAO apresenta um fundamento de excelencia 
do PNQ.

(A) Desenvolvimento de parcerias.
(B) Conhecimento sobre o cliente e o mercado.
(C) Orientagao por processos e informagoes.
(D) Visao retrospectiva.
(E) Responsabilidade social.

s

44) Existem varios modelos de planejamento de RH. Alguns sao 
genericos e outros sao especificos para determinados niveis 
ou unidades organizacionais. Acerca dos modelos citados por 
Chiavenato {2010), assinale a opgao correta.

(A) 0 modelo baseado na procura estimada do produto ou 
servigo se baseia no conceito de que as necessidades de 
pessoal sao uma variavel independente da procura 
estimada do produto (quando industria) ou do servigo 
{quando organizagao nao industrial).

(B) O modelo baseado em segmentos de cargos esta restrito ao 
nivel estrategico da organizagao.

(C) O modelo de substituigao dos postos chaves e 
a representagao visual de quern substitui quern na 
eventualidade de alguma vaga futura dentro da organiza
gao.

(D) 0 modelo baseado no fluxo de pessoal e um modelo 
qualitativo, adequado para organizagoes instaveis e com 
pianos de expansao.

(E) 0 modelo de planejamento integrado e sistemico e menos 
abrangente do que os demais modelos, nao permitindo um 
diagnostico razoavel para a tomada de decisoes sobre a 
forga de trabalho.
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45) Com relagao ao Sistema de Registro de Pregos, e correto 
afirmar que:

(A) a existencia de pregos registrados nao obriga a 
administragao a contratar, facultando-se a realizagao de 
licitagao especifica para a aquisigao pretendida, 
assegurada a preferencia ao fornecedor registrado 
em igualdade de condigoes.

(B) o prazo de validade da ata de registro de pregos sera 
superior a doze meses, incluidas eventuais prorrogagoes.

(C) a licitagao para registro de pregos sera realizada 
apenas na modalidade de concorrencia, do tipo menor 
prego.

(D) a licitagao para registro de pregos sera realizada 
apenas na modalidade de pregao.

(E) os orgaos e entidades que nao participaram do registro 
de pregos, quando desejarem fazer uso da ata de registro 
de pregos, poderao faze-lo sem qualquer limitagao de 
quantidade.

46) Considere que uma pessoa estuda a possibilidade de reformar 
um equipamento de sua fabrica. A reforma esta orgada em 
R$ 90.000,00 e dara uma sobrevida de 3 anos ao 
equipamento, proporcionando uma diminuigao nos custos 
operacionais da ordem de R$40.000,00 por ano. Se a taxa 
de retorno que a empresa pode obter em projetos compara- 
veis e de 15% a.a., entao o Valor Presente Liquido (VPL) 
desse investimento, desprezando-se os centavos, e de:

(A) R$ 30.000,00
(B) R$ 26.231,00
(C) R$ 14.347,00
(D) R$ 3.138,00
(E) R$ 1.329,00
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47) Com relagao aos principios contabeis, e correto afirmar que
o principio:

(A) da Oportunidade reconhece o patrimonio como objeto da 
contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciagao de um Patrimonio particular 
no universo dos patrimonios existentes.

(B) da Entidade se refere, simultaneamente, a tempestividade 
e a integridade do registro do patrimonio e das suas 
mutagoes, determinando que este seja feito de imediato e 
com a extens.ao correta, independentemente das causas que 
as originaram.

(C) da Prudencia assegura que os componentes do patrimonio 
devem ser registrados pelos valores originals das 
transagoes com o mundo exterior, expressos a valor 
presente, na moeda do Pais.

(D) da Competencia assegura que as receitas e as despesas 
devem ser incluidas na apuragao do resultado do periodo 
em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 
correlacionarem, independentemente de recebimento ou 
pagamento.

(E) do Registro pelo Valor Original determina a adogao do 
menor valor para os componentes do ativo e do maior para 
os do passive, sempre que se apresenterrx alternatives 
igualmente validas para a quantificagao das mutagoes 
patrimoniais que alterem o patrimonio liquido.

48) Segundo disposigao da Constituigao Federal de 1988, as 
diretrizes e metas da Administragao Publica, para as 
despesas de capital, sao definidas no seguinte instrumento:

(A) lei de Diretrizes Orgamentarias.
(B) lei ordinaria de ordenamento da administragao publica.
(C) lei Orgamentaria Anual.
{D) lei que institui o Plano Plurianual.
(E) decreto de programagao financeira do Poder Executivo.
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49) A departamentalizagao e o processo de institucionalizagao de 
unidades organizacionais como departamentos, segoes,
divisoes, entre outros. No desenvolvimento do processo de 
departamentalizagao, devem ser levados em consideragao 
alguns aspectos, tanto na area formal, quanto na area 
informal. Sao fatores a serem considerados na area formal:

(A) a importancia das atividades, o processo de 
coordenagao, e o processo politico.

(B) a enfase na especializagao, o custo da estrutura, e
o processo de coordenagao.

(C) a estrutura matricial, o treinamento dos empregados, e
o processo de controle.

(D) o organograma, a enfase na especializagao e o preparo
dos empregados para a mudanga.

(E) o processo politico, a diferenciagao e integragao, e 
o processo de controle.

50) Uma distribuidora de pegas compra, de uma fabrica, lampadas 
para automoveis a um prego unitario de R$ 10,00. A 
estimativa de vendas de lampadas e de 50.000 unidades 
anuais, e seu custo anual unitario de posse em estoque e de 
R$ 2,00.
Se o custo para fazer o pedido ao fornecedor e de R$ 20,00, 
qual o numero de pedidos que sera efetuado num ano, consi- 
derando-se o modelo de lote economico?

(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40
(E) 50
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